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04.12.2013 31ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

18.12.2013 2496

04.12.2013 24ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

18.12.2013 2494

04.12.2013 16ª Reunião Ordinária da

Comissão CPI da Telefonia

18.12.2013 2493

04.12.2013 48ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

21.12.2013 3629
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Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

04.12.2013 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

21.12.2013 3628

04.12.2013 36ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

21.12.2013 3623

04.12.2013 21ª Reunião Ordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

27.12.2013 4272

04.12.2013 17ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Participação

Popular na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.12.2013 4457

05.12.2013 Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

07.12.2013 1139

05.12.2013 69ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear o Cruzeiro

Esporte Clube pela Conquista

10.12.2013 1257
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do Tricampeonato Brasileiro de

Futebol da Série A em 2013

05.12.2013 16ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

11.12.2013 1504

05.12.2013 44ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

13.12.2013 1955

05.12.2013 70ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada à

Entrega ao Sr. Massimo

Battaglini do Título de Cidadão

Honorário do Estado de Minas

Gerais

14.12.2013 2271

05.12.2013 17ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

18.12.2013 2502

05.12.2013 19ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Participação

Popular na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

18.12.2013 2501

05.12.2013 15ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão

20.12.2013 3270
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Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

05.12.2013 51ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

28.12.2013 4457

06.12.2013 27ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

11.12.2013 1505

06.12.2013 71ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Empresa de

Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas

Gerais - Emater-MG - pelos 65

Anos de sua Fundação

13.12.2013 1933

06.12.2013 5ª Reunião Especial da Comissão

de Direitos Humanos na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

21.12.2013 3630

06.12.2013 21ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

28.12.2013 4458

09.12.2013 73ª Reunião Especial da 3ª Sessão 14.12.2013 2281
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Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear o Município de

São João del-Rei pelos 300

Anos de sua Fundação

09.12.2013 72ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Federação dos

Trabalhadores na Agricultura

do Estado de Minas Gerais -

Fetaemg - pelos 45 Anos de

sua Fundação e a

Confederação Nacional dos

Trabalhadores na Agricultura -

Contag - pelos 50 Anos de sua

Fundação

17.12.2013 2327

09.12.2013 19ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

21.12.2013 3631

09.12.2013 26ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

27.12.2013 4275

09.12.2013 77ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

27.12.2013 4274
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Ordinária da 17ª Legislatura

09.12.2013 52ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

28.12.2013 4461

09.12.2013 78ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

28.12.2013 4460

10.12.2013 45ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

11.12.2013 1501

10.12.2013 91ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

12.12.2013 1661

10.12.2013 46ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

13.12.2013 2008

10.12.2013 18ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

18.12.2013 2506

10.12.2013 17ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

18.12.2013 2505

10.12.2013 54ª Reunião Extraordinária da 18.12.2013 2504
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Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

10.12.2013 22ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

18.12.2013 2503

10.12.2013 79ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

20.12.2013 3271

10.12.2013 29ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

27.12.2013 4276

10.12.2013 27ª Reunião Ordinária da

Comissão de Esporte, Lazer e

Juventude na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.12.2013 4467

10.12.2013 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Proposta de

Emenda á Constituição nº

47/2013

28.12.2013 4466

10.12.2013 80ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

28.12.2013 4464
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na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

10.12.2013 38ª Reunião Ordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.12.2013 4462

11.12.2013 92ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

13.12.2013 1867

11.12.2013 22ª Reunião Ordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

18.12.2013 2508

11.12.2013 22ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

18.12.2013 2508

11.12.2013 81ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

18.12.2013 2507

11.12.2013 47ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

19.12.2013 2730

11.12.2013 55ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

27.12.2013 4279
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da 17ª Legislatura

11.12.2013 37ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

27.12.2013 4277

12.12.2013 93ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

14.12.2013 2171

12.12.2013 48ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

19.12.2013 2793

12.12.2013 82ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

21.12.2013 3632

16.12.2013 83ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

20.12.2013 3272

17.12.2013 Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

19.12.2013 2837

17.12.2013 94ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

19.12.2013 2635

17.12.2013 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Cultura na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

21.12.2013 3636

17.12.2013 37ª Reunião Ordinária da 21.12.2013 3635
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Comissão de Segurança

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

17.12.2013 33ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

27.12.2013 4281

17.12.2013 49ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

27.12.2013 4258

17.12.2013 21ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.12.2013 4468

18.12.2013 95ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

20.12.2013 3182

18.12.2013 61ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

21.12.2013 3643

18.12.2013 33ª Reunião Ordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

21.12.2013 3642
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18.12.2013 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Proposta de

Emenda à Constituição nº

49/2013

21.12.2013 3641

18.12.2013 19ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

21.12.2013 3640

18.12.2013 38ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

21.12.2013 3637

18.12.2013 23ª Reunião Ordinária da

Comissão de Redação na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

28.12.2013 4470

18.12.2013 34ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

28.12.2013 4469

18.12.2013 59ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

28.12.2013 4469

18.12.2013 50ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

28.12.2013 4283
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19.12.2013 62ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

21.12.2013 3644

19.12.2013 96ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

21.12.2013 3522

19.12.2013 21ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Redação na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

27.12.2013 4281

19.12.2013 52ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

28.12.2013 4389

19.12.2013 51ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

28.12.2013 4362
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/11/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Hely Tarqüínio

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  Ata  -  Questões  de  Ordem;

Homenagem Póstuma - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Requerimento do deputado

Sávio  Souza  Cruz;  deferimento  -  Requerimento  do  deputado  Duarte  Bechir;

aprovação - 2ª Fase: Palavras do Presidente - Discussão e Votação de Proposições:

Prosseguimento  da  discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.647/2013;

discursos dos deputados Rogério Correia e Pompílio Canavez; questão de ordem;

discursos  dos  deputados  Sávio  Souza  Cruz,  Duarte  Bechir  e  João Vítor  Xavier  -

Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Presidente -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro -  Ivair  Nogueira -  Hely Tarqüínio -  Adelmo Carneiro Leão -  Dilzon

Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana

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

Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo

Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Durval

Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -

Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado -

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

Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira -

Pompílio Canavez -  Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa
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-  Tadeu Martins Leite -  Tiago Ulisses -  Tony Carlos  -  Ulysses Gomes -  Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 20 horas, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

Ata

- O deputado Alencar da Silveira Jr., 3º-secretário,  nas funções de 2º-secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questões de Ordem

O deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, obrigado. Gostaria de pedir a V. Exa. e

ao  1º-secretário  que  mandassem  comprar  aparelhos  de  segurança,  tapa-ouvidos,

abafadores, para serem usados quando o deputado Paulo Guedes ou algum outro

deputado falarem e machucarem os ouvidos das pessoas, como se grito resolvesse

problema. Votei pela derrubada do veto, da emenda da mata seca, apesar de já ter

dito  ao  deputado  Paulo  Guedes  que  a  construção  tem  de  ser  coletiva.  Quando

queremos simplesmente colocar uma posição sem nos preocuparmos se ela dará

certo ou não, toda uma região é prejudicada. Se a construção for coletiva, ela pode

ser melhor.  Se, por acaso, tivéssemos conversado com mais pessoas sobre essa

emenda, poderíamos diminuir um pouco a questão do ICMS Ecológico para parques

e para ETEs e ter aumentado bastante para as temáticas da mata seca e da mata

atlântica. Creio que não teríamos tanta dificuldade, tanto que tivemos 19 votos pela

derrubada do veto, e se por acaso todos os deputados da oposição tivessem votado

também... Vimos deputados da oposição que não podiam votar porque a sua cidade

perderia. Sabemos, Sr.  Presidente, e confiamos muito no senhor,  que achará uma

construção coletiva para que, num dos projetos que vem por aí, possamos criar uma

emenda que atenda realmente essa questão da mata seca, que é uma grande área

de  preservação.  O  nosso  presidente  Lula  disse  que  mata  seca  é  igual  a  mata

atlântica. Não concordamos, mas temos de conviver com isso. Gostaria de aproveitar
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essa forma gritada de falar  e que pode ser ouvida longe. Quem sabe essa forma

gritada de falar possa até fazer com que o Palácio do Planalto ouça a calamidade em

que  está  o  Norte  de  Minas,  na  BR-251,  que  mata  gente  o  tempo  todo.  É  um

assassinato  não  consertar  essa  BR.  Ainda  ontem  ocorreram  14  mortes  de

funcionários da prefeitura de Rubelita, de pessoas que iam buscar saúde melhor em

Montes Claros. A rodovia da morte matou mais 14 pessoas. Tem de existir alguém

responsável por essa quantidade de mortes, assim como também aqui, na BR-381.

Sabemos  dessa questão.  Vamos  apresentar  um requerimento  e  gostaríamos  que

todos os deputados assinassem para que o Palácio do Planalto soubesse que aquela

rodovia está matando muita gente. Finalizando, Sr. Presidente, V. Exa. sempre foi um

grande lutador pela redistribuição dos recursos. Sabemos, por exemplo, que Betim

recebe recurso de ICMS equivalente ao de mais de 300 cidades. Isso diminuiu um

pouco por um trabalho coletivo, com calma, de convencimento. Cremos que V. Exa.

vai  achar  uma  emenda,  a  ser  assinada  provavelmente  por  todos  desta  Casa,

organizando uma maneira com que os municípios do Norte de Minas tenham, pela

preservação de sua mata seca, um pouco mais de recurso, numa construção coletiva,

e não por ficar gritando e falando “o governo é contra, o governo é contra”. E aí o

pessoal não consegue colocar os recursos dentro das prefeituras. Muito obrigado.

O deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, faço uso da palavra apenas para

cumprir o doloroso dever de comunicar à Casa - e, por extensão, a Minas Gerais, - o

falecimento, ocorrido há poucas horas, no Município de Almenara, do Dr. Julio Mares,

que é uma referência tanto na medicina como na cultura, em Almenara e em todo o

Vale do Jequitinhonha e Minas Gerais. Além de ativista político, disputou a prefeitura

naquele município nas eleições ocorridas no ano passado, pelo Partido da República.

Cumpro  o  doloroso  dever  de  fazer  essa  comunicação  e,  se  V.  Exa.  permitir  e

concordar,  peço  que  façamos  1  minuto  de  silêncio  em  homenagem  ao  Dr.  Julio

Mares. Muito obrigado.

Homenagem Póstuma

O presidente - Atendendo à solicitação do deputado Sávio Souza Cruz, faremos 1

minuto de silêncio em homenagem ao Dr. Julio Mares.

- Procede-se à homenagem póstuma.
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2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O presidente - Nos termos do edital de convocação, a presidência passa à 2ª Parte

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

Requerimento do deputado Sávio Souza Cruz em que solicita a retirada de tramitação

de requerimento de sua autoria, solicitando que o Projeto de Lei nº 4.439/2013 seja

distribuído  à  Comissão  de  Transporte.  A  presidência  defere  o  requerimento  de

conformidade  com  o  inciso  VIII  do  art.  232  do  Regimento  Interno.  Arquive-se  o

requerimento. Requerimento do deputado Duarte Bechir em que solicita que o Projeto

de  Lei  nº  4.439/2013  seja  distribuído  à  Comissão  de  Política  Agropecuária.  Em

votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam

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

2ª Fase

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

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

Palavras do Presidente

A presidência informa ao Plenário que faz retirar  da pauta desta reunião o Veto

Parcial à Proposição de Lei nº 21.845, apreciado na ordinária realizada hoje, à tarde.

Discussão e Votação de Proposições

O presidente - Prosseguimento da discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.647/2013, do governador do Estado, que reajusta o subsídio das carreiras do grupo

de  atividades  de  educação  básica  e  dá  outras  providências.  A  Comissão  de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº1,

que apresenta, ao vencido em 1º turno. Continua em discussão o projeto. Com a

palavra, para discutir, o deputado Rogério Correia, que ainda dispõe de 7 minutos e

44 segundos.

O deputado Rogério Correia* - Presidente, trata-se do projeto de lei que reajusta o

subsídio  das  carreiras  do  grupo  de  atividades  da  educação  básica  e  dá  outras

providências. Esse é um projeto do governador do Estado que reajusta em apenas

5% os salários dos trabalhadores em educação. Esse projeto chegou à Assembleia

Legislativa no final do mês de outubro e, se não me engano, foi publicado no Minas
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Gerais no dia 31 de outubro. Hoje é dia 26 de novembro, o governo já fez a folha de

pagamento  do  próximo mês,  que  é  pago  até  o  5º  dia  útil,  que  será  o  dia  6  de

dezembro.

Essa folha de pagamento - é bom que se diga aos trabalhadores da educação e

aos servidores públicos - estará sem o reajuste de 5% que o governador propôs para

outubro. Então, tanto o pagamento de outubro quanto o de novembro não vêm com

reajuste,  e  não  venham  dizer  que  a  Assembleia  Legislativa  tem  alguma

responsabilidade sobre isso, pelo contrário,  repito que o projeto só chegou a esta

Casa  no  dia  31  de  outubro,  não  havendo,  portanto,  tempo  para  discutirmos  na

Comissão de Justiça, fazermos as emendas etc. E, com o projeto chegando hoje - o

governo sabe bem disso -, não conseguiremos que faça o pagamento até o dia 6.

Conclusão:  os  professores só receberão o aumento  prometido  pelo  governo para

outubro deste ano em janeiro do ano que vem.

Isso é o que chamei de  rapar  o tacho.  Atrasando o pagamento,  é  óbvio que o

governo ganha mais alguns centavos, algum recurso para terminar o ano depois da

falência do Estado com o maldito choque de gestão. Falarei baixo, pois o deputado

João Leite tem reclamado que seus ouvidos estão meio doloridos neste fim de ano. É

o  maldito  choque  de  gestão,  que  rapa  o  tacho.  E,  ao  rapar  o  tacho,  deputado

Pompílio Canavez, o governo ganha alguns dias, alguns meses, assim como vai fazer

com o dinheiro do Funpemg, para dar uma sobrevida ao maldito choque de gestão,

pois imaginem se o Brasil todo souber que Minas está quebrada, que o choque de

gestão quebrou Minas, que Aécio quebrou Minas.

Essa  é  a  realidade  no  Estado.  Hoje  não  há  recursos  para  pagar  às  escolas

contratadas para o ensino profissionalizante; não há dinheiro para licitar cafezinho na

Secretaria  de  Fazenda;  não há  dinheiro  para  pagar  quem  quer  seja.  Segundo  a

secretária Renata Vilhena, que esteve aqui na Comissão de Fiscalização Financeira,

a situação é de muita dificuldade. E ela espera, no ano que vem, poder continuar

governando - além dos R$3.241.000.000,00 do Funpemg, dinheiro do servidor público

-  com algum  recurso.  Peço até  aos  professores,  ao  Sind-UTE e  aos  estudantes

ficarem  atentos,  pois  ela  disse  que  poderá  contar,  no  ano que  vem,  com  algum

recurso  dos  royalties  da  educação.  Então,  em  relação  aos  royalties  do  petróleo
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destinados à educação, a secretária está vislumbrando que poderá também rapar o

tacho e garantir que, durante o ano, não se estabeleça a falência completa do Estado.

Mas  o  certo  é  que  a  Polícia  Militar  não  tem  sequer  papel  higiênico  em  suas

companhias; que a Polícia Civil reclama, assim como as prefeituras, pois todos estão

tendo que arcar com o prejuízo do governo. Por isso a estratégia de atrasar a votação

dos 5% faz parte da “operação rapa-tacho”, esconde o que puder, esconde a falência

do choque de gestão iniciado pelo ex-governador, hoje senador, Aécio Neves.

Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados  e  Sras.  Deputadas,  para  atrasar  mais  ainda  o

projeto, o governo colocou duas emendas no 2º turno. Aliás, isso está virando moda:

não apresenta nem discute a emenda no 1º turno, como fazemos nós, deputados,

que apresentamos a emenda a fim de ser avaliada pelos nossos pares. O governo,

como conta com a maioria completamente subordinada a seus interesses, como bem

lembrou  o  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  simplesmente  sabe  que  pode  inserir  no

projeto,  na  hora  que  quiser,  o  que  quiser,  e  terá  sua  aprovação  garantida,  pois

ninguém questionará absolutamente nada.

Então, nesse projeto que estamos votando existem duas emendas de 2º turno que

não são emendas negociadas com os professores e que lhes retiram direitos. Repito

que fizemos a esse projeto várias emendas, particularmente nove, solicitadas pelo

Sind-UTE. Espero estar falando a contento dos ouvidos do deputado João Leite e dos

demais deputados.

Fizemos nove emendas solicitadas pelo Sind-UTE. Oito delas foram derrotadas. Até

a  emenda  que  permite  ao  professor  se  alimentar  sofreu  uma  derrota  nesse

procedimento. Emendas que colocamos para que os professores tivessem o reajuste

nacional, e não esse reajuste muitíssimo pequeno, foram derrotadas. Todas as oito

emendas do Sind-UTE foram derrotadas, mas uma o governo quer aprovar aqui. Não

sei  se  os  deputados  têm  conhecimento.  Vou  avisar  para  não  falarem  que  estão

votando sem saber. Vou dizer para que os deputados possam avaliar de fato o que

está acontecendo, porque nenhum deputado tem a obrigação de ficar lendo emenda

de 2º turno o tempo inteiro. Está embutida aqui uma emenda que retira um direito do

professor, também na operação rapa-tacho, para garantir uma sobrevida ao governo.

Estão retirando o direito da professora que já tem 25 anos de serviço, mas para quem
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faltam seis meses ou um ano para se aposentar, de trabalhar na biblioteca ou na

secretaria  da  escola,  porque  já  está  cansada  de  sala  de  aula,  esgotada,  com

estresse, com alguma doença adquirida pelos anos e anos de sala de aula. Ela teria

essa  prerrogativa,  no  final  da  vida,  de  terminar  de  completar  seu  tempo  de

aposentadoria fora da sala de aula, ajudando a direção ou a vice-direção da escola.

Estão retirando esse direito. Seja como for, a professora tem que continuar na sala de

aula. Isso significa alguma economiazinha para o governo que vem para a rapa do

tacho.

Estou falando baixo hoje, repito, para que o deputado João Leite não reclame que a

Assembleia Legislativa não tem protetor de ouvidos. Para evitar que o governo rape o

tacho, prejudicando ainda mais aquelas professoras que já foram prejudicadas na

carreira, que perderam quando o governo instituiu por obrigação, por lei  aprovada

nesta  Assembleia  Legislativa,  a  adesão  ao  maldito  subsídio,  que  acompanha  o

maldito choque de gestão. Estão retirando também esse direito das professoras. Ao

apresentarem essa emenda no 2º turno e não a retirarem, atrasam novamente o

projeto, pois essa discussão precisa ser refeita.

Há aqui outro projeto ligado à saúde que também entrou no 2º turno. Esse projeto

fala  do  reajuste  do  subsídio  das  carreiras  da  educação.  Mas  entrou  também  um

projeto  da  saúde.  Hoje  eu  recebi  a  visita  de  um  servidor  da  saúde,  que  está

acampado  aqui  na  Assembleia  Legislativa.  A Assembleia  virou  acampamento  da

Polícia  Civil,  dos professores,  da  saúde.  Eles  também reclamam,  deputado Sávio

Souza Cruz, dessa emenda que foi embutida aqui no 2º turno. Por isso solicito ao

governo, para que possamos de fato votar esse projeto das professoras, que retire

essas emendas que foram colocadas aqui de contrabando, sem o aval do sindicato, e

que não foram discutidas.

Termino,  deputado Alencar,  meu processo de discussão, pedindo aos líderes do

governo a retirada dessas duas emendas de 2º turno para que possamos votar o

projeto das professoras sem nenhuma perda. Já ganharam tão pouco, porque 5% de

nada é nada, 5% de quase nada é quase nada, e ainda perdem um direito que tinham

adquirido.  Isso não me parece justo.  Deixar uma professora sem se alimentar  da

merenda dos alunos já é covardia; retirar direito em emenda de 2º turno é covardia
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dobrada. Então, presidente, peço aos líderes do governo que retirem essa emenda e

peço ao deputado Alencar que não fique soando a campainha, porque isso pode ferir

os ouvidos dos deputados que já estão estressados com tanto barulho na Assembleia

Legislativa. Muito obrigado.

O presidente - Com a palavra, para discutir, o deputado Pompílio Canavez.

O deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, deputadas e deputados, o deputado

Rogério Correia lembrou bem a luta que foi feita em torno desse projeto.

Apesar  do  baixíssimo  índice  do  reajuste,  queríamos  que  esse  projeto  fosse

aprovado até o dia 20, para que os trabalhadores da educação pudessem recebê-lo

ainda no pagamento do mês de dezembro. Porém, como não conseguimos fazer isso

na Casa, os trabalhadores da educação somente vão receber os salários com esse

“grande” reajuste de 5% em janeiro. A deputada Maria Tereza Lara, que é educadora,

conhece a luta, as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores da educação.

O deputado Alencar  da  Silveira Jr.  (em aparte)*  -  Obrigado,  deputado Pompílio

Canavez.  Em  primeiro  lugar,  solicito  que  votemos  o  projeto.  Em  segundo  lugar,

gostaria de manifestar a solidariedade desta Casa - tenho certeza que de V. Exa. e de

todos  os  deputados  -  com  a  população  de  Rubelita.  Pretendíamos  fazer  essa

manifestação no final desta reunião, mas decidimos fazê-la agora. Ontem, um grave

acidente em Rubelita causou a morte de várias pessoas. O prefeito da cidade fez de

tudo, fez toda a parceria que podia fazer em prol da população que sofria naquele

momento.  O  prefeito  Inael  expôs  a  dificuldade  que  estava  enfrentando,  toda  a

prefeitura se empenhou para ajudar as famílias.

Fica aqui o registro deste deputado, em nome desta Casa, em nome de todos os

deputados, porque, deputado Pompílio Canavez, também sofremos com a população

de Rubelita por essas perdas. Aí, vamos lembrando que cada vez mais precisamos

lutar por mais saúde em nosso estado, em nosso país. O acidente ocorrido ontem

com  aquele  micro-ônibus  envolveu  pessoas  que  estavam  indo  fazer  tratamento,

hemodiálise e consultas médicas. Aqui, fizemos a nossa parte com o Saúde+10, que

propõe mais recursos para a área da saúde. O Brasil deve pensar nisso com mais

seriedade, para que não aconteça novamente o que ocorreu ontem com as famílias

de Rubelita.  Fica aqui  o sentimento deste deputado,  desta Casa.  Manifestamos o
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nosso  pesar  a  todas  as  famílias.  A dor  que sente  hoje  a  população  de Rubelita

sentimos todos nós desta Casa, irmanados com as famílias, com o prefeito Inael e

seu vice-prefeito, com todos os vereadores da câmara municipal. Tenham a certeza

de que a dor  daquela  cidade é a  dor  desta Casa,  neste  momento de  luto,  neste

momento difícil para todas as famílias e para a cidade de Rubelita. Muito obrigado.

O deputado Pompílio Canavez - Antes de conceder aparte ao deputado Lafayette

de  Andrada,  faço  coro  com  as  palavras  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  e

manifesto as minhas condolências às famílias e aos amigos das vítimas de Rubelita.

Foi realmente uma tragédia, que está sendo sentida pelo Estado e por todo o País.

Também quero, com o deputado Alencar da Silveira Jr. e, tenho certeza, com todos os

deputados, manifestar o meu pesar, as minhas condolências às famílias das vítimas.

Como viajo muito, venho e volto toda semana pela Rodovia Fernão Dias, vejo uma

verdadeira procissão de ambulâncias que se dirigem a Belo Horizonte. Também fui

prefeito.  Quando chamavam os prefeitos  para ganhar  ambulâncias,  dizíamos:  “De

novo, mais ambulâncias?”. É uma “ambulancioterapia”. Em vez de conseguir dinheiro

para a saúde, eles conseguem mais ambulâncias para ficar aquela fila nas rodovias

do Estado. Está na hora de começarmos a pensar em resolver o problema e não

apenas em ficar distribuindo ambulâncias e mais ambulâncias. Quando o Aécio era

governador e foi doar ambulâncias, eu falei baixinho com ele: governador, em vez de

doar ambulância, não tem jeito de por o dinheiro na conta da prefeitura para darmos

conta do custeio com a área de saúde do município?

Alencar, esse não foi o último acidente. Infelizmente, vão acontecer outros, pelas

condições das estradas e pela extrema dependência dos municípios dos serviços de

saúde da capital.

O  deputado  Lafayette  de  Andrada  (em  aparte)  -  Deputado  Pompílio  Canavez,

estamos  discutindo  um  projeto  de  lei  que  concede  aumento  aos  servidores  da

educação. Farei um pequeno parênteses para discordar de V. Exa. na questão da

saúde, porque o governo de Minas tem investido nos hospitais de emergência de

média e alta complexidade nas cidades-polo, exatamente para resolver essa questão.

Mas  nós  estamos  discutindo  aqui  a  educação.  Desde  a  semana  passada,  a

bancada do governo,  o  PSDB e  os  partidos  da  base,  o  DEM,  o  PV,  o  PP,  está
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tentando votar o aumento da educação. Lamentavelmente, a oposição, liderada pelo

PT e pelo PMDB, vem impedindo, postergando, adiando, não permitindo a votação

por meio de artifícios regimentais. Ficamos reunidos hoje o dia inteiro, desde às 14

horas, para votar o veto a um artigo. Todos os deputados da oposição subiram à

tribuna para falar  a mesma coisa, que iriam votar a favor do veto, numa manobra

totalmente articulada para impedir que votemos o aumento das professoras. É aquela

política do quanto pior melhor. Houve um acordo do governo com os sindicatos da

educação,  e  estabeleceu-se  o  índice  de  5%.  A oposição  não  quer  permitir  que

votemos esse aumento para os servidores. Estão postergando isso desde a semana

passada.

O deputado Rogério Correia pediu a palavra, o deputado Pompílio Canavez está

falando e todos os demais deputados da oposição já se inscreveram para falar a fim

de, numa manobra regimental, impedir a votação, ou seja, não querem permitir que o

governo dê aumento para os professores. Vejam a que ponto chegamos, vejam a

traição que eles estão fazendo. Logo eles, que se dizem sindicalistas, que são a favor

dos servidores, estão impedindo que a Assembleia Legislativa vote o aumento desses

profissionais.

O aparte  era  para  lamentar  essa postura da  oposição,  que não é  uma postura

democrática, mas uma postura contra o servidor do Estado, uma postura contra a

educação. Nós, que temos a melhor educação do País, somos criticados e, na hora

de  dar  ao  aumento  para  os  professores,  a  oposição  não  o  permite,  utilizando

manobras regimentais. Era esse registro que gostaria de fazer. Muito obrigado.

O deputado Pompílio Canavez - Antes de conceder aparte à deputada Liza Prado...

Vamos fazer o seguinte: amanhã coloca-se o projeto da educação antes do projeto do

Funpemg. Seria interessante para corroborar...

O deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Vamos votar, o Plenário está cheio,

há quórum.

O deputado Pompílio Canavez -  Não é verdade que a oposição é contrária.  Na

verdade o que a base do governo quer é votar logo o Funpemg. É a isso que estamos

assistindo aqui. As professoras esperavam que votássemos esse projeto até o dia 20,

para que elas pudesse recebê-lo no salário de dezembro. Agora, elas vão ter que
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esperar passar o Natal, esperar passar todo o mês de dezembro para só em janeiro

receber o fabuloso aumento de 5%.

A deputada Liza Prado (em aparte)* - Querido deputado Pompílio  Canavez, fico

honrada em poder aparteá-lo porque V. Exa. é um deputado que admiro muito. É uma

pessoa trabalhadora,  que tem um  profundo  conhecimento  da  temática  da  saúde.

Gostaria de falar um pouco sobre o tema que V. Exa. abordou. Preocupa-me muito

essa questão do piso dos professores por causa da folha de pagamento. Fico muito

angustiada porque sabemos que não é o aumento que as professoras merecem, mas

é o que há.  Então me preocupo muito com a folha de pagamento,  e espero que

amanhã possamos votar o projeto . E gostaria de abrir um parêntese aqui. Estou aqui

para  votar  hoje,  de  preferência  podemos  votar  hoje,  se  o  pessoal  concordar.

Preocupo-me com a folha de pagamento.

Gostaria de abrir um parêntese na fala do deputado Alencar da Silveira Jr. e dizer

que todos nós ficamos muito sensibilizados. Apesar de as estradas serem perigosas,

deputado Pompílio Canavez, ainda vemos pessoas doentes se deslocando para fazer

tratamento,  porque sabemos que é  preciso  se deslocar  dos pequenos municípios

para ter acesso aos serviços de alta complexidade. Então, é preciso que haja carros

para humanizar esse transporte, que haja qualidade. Essa questão da cidade-polo é

muito importante para evitar o que o senhor bem lembrou: a dificuldade de transportar

os  doentes  nas  estradas.  Então,  para  haver  serviços  de  alta  complexidade  nas

cidades-polo, é preciso haver transporte humanizado e seguro, estradas.

Estive em Pirajuba e apresentei uma emenda para lá. Nunca pensei que pudesse

mudar  a  vida  de  tantas  pessoas  com  uma  emenda  de  R$200.000,00,  deputado

Pompílio Canavez. A secretária municipal de Saúde e o prefeito disseram: “Agora,

com  essa  emenda,  bem  aplicada,  temos  como  estabilizar  o  doente  até  que

consigamos  o  espaço  na  cidade-polo  para  transferi-lo”.  Muitas  pessoas  morriam

porque  não  havia  como  estabilizar  seu  quadro,  não  havia  os  instrumentos

necessários, as ferramentas suficientes para mantê-las vivas. Conseguiu-se melhorar

a  vacinação,  colocar  equipamentos  para  receber  o  doente  na  ambulância  para

transportá-lo. Quer dizer, melhorou a vida de todos os profissionais da área da saúde.

Então quero cumprimentá-lo e falar da minha preocupação. Que realmente votemos
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esse projeto e tenhamos uma educação e uma população valorizadas. Sou favorável

a votá-lo agora, porque me preocupo muito com a folha. O reajuste é baixo, mas é

melhor  do  que  nada.  Fico  preocupada  em  não  dar  tempo  de  rodar  a  folha  de

pagamento.

O deputado Pompílio Canavez - Obrigado, deputada Liza Prado, pelas palavras.

Realmente,  sua  preocupação  com  a  saúde  e  sua  sensibilidade  têm  sido

demonstradas aqui sempre. Como eu disse, é preciso haver investimentos na saúde

que  realmente  a  melhorem;  como  também  deve  haver  dinheiro  para  custeio  da

saúde.  Muitos  prefeitos  me têm dito,  deputado Fabiano Tolentino  -  já  concederei

aparte  a  V.  Exa.  -,  que,  quando  chega  uma ambulância,  há  que  se  contratar  o

motorista, há o custeio, as despesas. É quase uma declaração de falência da saúde

do  Estado,  porque  significa  que  a  única  solução  para  a  saúde  dos  municípios

mineiros é colocar a pessoa que precisa de atendimento numa ambulância e tocar

para Belo Horizonte; tocar para Uberlândia, a terra da deputada Liza Prado; ou para

Juiz de Fora; ou para as cidades-polo. O que acaba inchando as cidades, que não

dão conta. É até estranho. De repente vemos aquele tanto de ambulâncias novinhas

andando pelas estradas. Isso significa que a saúde não está funcionando. Quando as

pessoas têm de se deslocar de um lugar para outro, dessa forma perigosa, realmente

ficamos muito preocupados.

O deputado Fabiano Tolentino (em aparte) - Deputado Pompílio Canavez, gostaria

de parabenizar V. Exa. por estar usando a tribuna. O projeto que estamos discutindo

aqui reajusta em 5% o subsídio das carreiras do grupo de atividades de educação

básica. Deputado, há momentos em que nos entristecemos no Parlamento porque

estamos aqui prontos para votar um projeto que concede este aumento, muito aquém

ainda  da  qualidade  dos  professores.  Gostaríamos  de  dar  muito  mais.  Mas  os

professoras  necessitam  desses  5%.  Vários  professores  me  ligaram  pedindo  o

empenho desta Assembleia Legislativa na votação. Estamos aqui a postos para votar

o projeto e parece que a oposição está obstruindo para que não o votemos hoje.

No meu modo de entender,  é realmente um absurdo. Temos que trabalhar pelo

bem. O bem está aqui, o projeto está posto, pronto para ser votado. Este foi discutido

durante quase todo o mês, já que ele entrou nesta Casa no dia 29 de outubro. Desde
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as 14 horas - e já são mais de 20 horas -, estamos aqui prontos para votá-lo, mas a

oposição obstruiu a pauta. Realmente deixo aqui minha indignação.

Votei favoravelmente, junto com a oposição, às emendas, até contrariando a minha

base, porque entendia que algumas emendas estavam dentro do meu conceito as

considerei corretas. Votei de acordo com meu conceito de certo e errado. Como elas

vieram em bloco, votei favoravelmente ao bloco das emendas, com sete emendas

sugeridas pelo Sind-UTE. Sou cobrado na minha cidade, estamos aqui para votar,

mas a oposição, neste momento, obstrui a pauta e a votação não pode ser realizada

hoje. O aumento precisa entrar na folha de pagamento. A situação é preocupante,

porque isso pode não entrar neste mês e, dessa forma, trará mais transtornos aos

professores. O aumento é pequeno, mas os professores querem que isso seja feito o

mais rápido possível.

Peço à  oposição para  votarmos  esse  projeto  na  noite  de  hoje  ou,  no  máximo,

amanhã cedo, porque os professores precisam muito desses 5%. É pouco, mas é

necessário. As professoras realmente me telefonam e pedem para votarmos o mais

rápido possível.  Como esse é o  objetivo  da Assembleia,  espero  que as votações

sejam céleres e consigamos atingir o objetivo, que é ajudar a categoria da educação

do  Estado  de  Minas  Gerais.  Muito  obrigado,  deputado  Pompílio.  E  vamos  votar.

Vamos votar.

O deputado Pompílio Canavez - Nós, da oposição, não podemos ser acusados de

nos posicionar contra as emendas. Estamos a favor e, aliás, defendemos as emendas

apresentadas pelo Sind-UTE, pois elas são importantes.

O deputado Fabiano Tolentino votou a favor das emendas. Votou, por exemplo, a

favor da merenda, ou seja, da emenda que permite que as professoras se alimentem

na  escola.  O  ato  de  se  alimentar  é  tão  singelo,  tão  importante  e  é  quase  uma

comunhão  almoçar,  fazer  a  refeição  com  os  alunos,  as  crianças.  Agora,  essa

proibição é uma coisa cruel.

Quando eu era prefeito, lembro-me de que gostava de almoçar nas escolas com as

professoras e as crianças.  V.  Exa.  mesmo disse que votou a favor  das emendas

apresentadas pelo Sind-UTE, pois são importantes.

O  deputado  Lafayette  foi  bastante  enfático.  Por  que  não  reapresentamos  as
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emendas para que possamos fazer essa justiça e permitir  que os educadores, as

educadoras, as professoras possam se alimentar, comer um pratinho de comida junto

com as crianças? Isso é o mínimo que se pode esperar.

O deputado Elismar Prado (em aparte)* - Obrigado, deputado Pompílio. Na mesma

direção  que V.  Exa.  e  os  outros  deputados,  queria  mostrar  a  farsa  que estamos

presenciando aqui. Todos nós sabemos que o fundo está na pauta de amanhã, e o

reajuste dos professores não está. Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos

também do absurdo ocorrido, pois o governo já manipulou e manobrou tudo, de todas

as formas, para que os trabalhadores da educação não recebam esse reajuste em

dezembro. Votar hoje, amanhã ou depois, não fará diferença. Eles só vão receber o

reajuste em janeiro, porque a manobra já está feita.  Nós, da oposição, queremos,

sim, votar, e votaremos constrangidos, deputado Pompílio,  porque estão querendo

fazer  uma  festa  com  5%,  essa  migalha,  essa  miséria  de  reajuste  para  os

trabalhadores da educação.

Este estado tem uma dívida imensa com esses servidores. É claro, é óbvio que

somos favoráveis ao reajuste. Então, queremos denunciar a retirada de direitos, o

congelamento da carreira, o não pagamento do piso e o desrespeito à lei federal do

piso. Infelizmente Minas Gerais não paga e não reajusta o piso salarial, conforme o

que  é  determinado  em  Brasília,  principalmente  pela  confederação  nacional  dos

professores. Realmente há um descaso desta Casa. A carreira dos professores está

congelada. Eles não entendem que o piso é vencimento básico.

Quero reiterar nosso posicionamento favorável aos trabalhadores da educação e

deixar  novamente,  insistentemente,  nossa crítica ao Estado,  ao governo,  que não

respeita nossos professores e nossas professoras, não cumpre a lei do piso salarial

nacional e agora comemora esses 5% como se esse índice fosse realmente uma

grande coisa. Isso não resolve os problemas dos nossos professores.

Votaremos  favoravelmente,  mas  denunciamos  aqui  o  não  cumprimento  da  lei

federal. O governo descumpriu a Constituição Federal, pois, por um longo período,

investiu menos do que o mínimo constitucional. Isso é um absurdo. Estamos prontos

para votar e votaremos, mas denunciamos a manobra do governo, que faz todo esse

estardalhaço. Queremos expor a verdade. Obrigado, deputado Pompílio Canavez.
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O  deputado  Pompílio  Canavez  -  Obrigado,  deputado  Elismar  Prado.  Antes  de

conceder  aparte  ao  deputado Rogério  Correia,  gostaria  de  dizer  que,  depois  que

tiraram  tudo  que  era  sonho  dos  educadores,  como  reajuste  digno,  o  piso  e  a

merenda,  e  depois  que  votaram  contra,  apesar  dos  apelos  dos  educadores  que

lotaram as galerias, quando só sobravam os 5% - é claro que votaremos a favor -,

querem votar rapidamente para, amanhã, poderem votar o fundo. É para isso.

Queremos continuar defendendo que o Estado cumpra a lei e pague o piso. Na

verdade, o deputado Elismar Prado tem razão. Primeiro tiraram tudo que podiam tirar

e recusaram todas as emendas propostas pelos educadores. Realizamos diversas

reuniões e audiências, e os educadores realizaram várias assembleias. Agora estão

com essa pressa para votar.  Para quê? Amanhã querem votar o fim do fundo de

pensão dos educadores.

O deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Pompílio Canavez, está óbvio

que não temos aqui 39 deputados para votar o projeto. Isso significa que qualquer

votação será feita amanhã pela manhã. Todos já sabemos que o projeto prioritário do

governo é  o  que acaba  com os  fundos de previdência  dos servidores.  Essa é  a

menina dos olhos do governador. Falarei baixo, pois o deputado João Leite não gosta

que fale alto, mas o governador quer rapar o tacho até o final, e tirar o dinheiro do

servidor público é a única forma que ele tem para ganhar uma sobrevida do governo.

Essa é a prioridade. É isso o que o governo quer.

Deputado Pompílio Canavez, farei, nesse aparte a V. Exa., concordando, um apelo

ao presidente desta reunião, deputado Hely Tarqüínio, para que estabeleça como o

primeiro da pauta a ser votado o Projeto de Lei nº 4.647/2013. Acabei de consultar o

assessor da Casa José Geraldo, que cuida desses assuntos, e fiquei sabendo que

ainda não foi publicada a pauta de amanhã. Então ela pode ser publicada com esse

projeto. Se o governo está dizendo sinceramente que quer votar o projeto, peço que

ele seja colocado em primeiro lugar na pauta de amanhã.

Pela ordem, isso seria o natural, pois ele está em 2º turno, e o projeto que acaba

com o fundo entrou  depois  e ainda está em 1º turno.  É natural  que esse seja o

primeiro projeto a ser votado amanhã.

Faço um apelo ao presidente, que inclua esse projeto na pauta de amanhã. Faço
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essa solicitação em nome do Sind-UTE. A Denise está presente representando a

diretoria desse sindicato, para escutar nossas ponderações. Peço que coloque esse

projeto em primeiro lugar amanhã para votação. Deputado Adalclever Lopes, isso fará

com que, de fato, possamos votá-lo.

Faço uma segunda solicitação ao governo, que retire as emendas apresentadas em

2º  turno,  que constituem maldades  em  um projeto  que não incorporou o  que  os

professores queriam através de emendas parlamentares.

Solicito que coloquem esse projeto na pauta de amanhã. Deputado Hely Tarqüínio,

não é justo que esse projeto seja votado depois da discussão do fundo. O governo

acabará  com  os  fundos  de  previdência  para,  depois,  votar  os  5%.  Isso  será

imperdoável,  e  as  professoras  são  muito  inteligentes  e  espertas  e  estão  nos

acompanhando.  Grito  e  demagogia  agora  não resolverão  absolutamente  os  seus

problemas.

Questão de Ordem

O deputado Rogério Correia - É necessária a votação do projeto amanhã. Faço

essa solicitação ao deputado.

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Amanhã, o Projeto de Lei Complementar

nº  54/2013  estará  na  pauta,  em  fase  de  votação,  mas  isso  não  impede  que

coloquemos o projeto dos professores para ser votado amanhã. Levaremos isso à

Mesa.

O deputado Rogério Correia -  Sr.  Presidente,  não dá  tempo para a  reunião da

Mesa,  e,  como  V.  Exa.  está  presidindo  os  trabalhos,  pode  determinar  isso  hoje

mesmo. Fica, então, a nossa solicitação de que esse projeto não deixe de entrar em

votação.  Seria  muita  maldade  do  governo  acabar  com  o  fundo  e  subordinar  a

aprovação  de  5%  de  aumento  ao  término  de  um  fundo  dos  professores.  É,  no

mínimo, uma maldade muito grande que se comete com os professores. Sei que é

um governo que nem sequer deixa a professora comer. Mas obrigar os deputados da

base do governo  a raspar  o  tacho,  tirar  o  dinheiro  do  servidor  público  do  fundo,

inclusive os dos servidores da Assembleia, para depois votar 5% para os professores

é maldade demais. Nem Maquiavel pensaria uma maldade tão grande. Espero que os

deputados tenham compaixão das professoras, que já ganham tão pouco.
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O presidente - Temos sensibilidade para isso.

O deputado Pompílio Canavez - Deputado Hely Tarqüínio, depois dessa solicitação

do deputado Rogério Correia - que, creio, seja a de todos os deputados que aqui

estão  -,  também  quero  reforçar  que  V.  Exa.,  como  presidente,  já  faça  essa

determinação, porque todos nós queremos votar. Não é, deputada Liza Prado?

A deputada Liza Prado (em aparte)* -  Eu estava pensando,  deputado Pompílio,

depois de discutir com o Rogério e conversar com algumas pessoas, que, assim que

se votar a matéria, em vez de receberem em janeiro, poderia haver uma folha extra. É

possível, acho que dá para negociar.

O deputado Pompílio Canavez - O governo tem de dar conta disso. É uma boa

ideia, deputada Liza Prado, rodar rapidamente uma folha extra. O governo do Estado

tem  funcionários  competentes  para  fazer  isso.  E  sempre  vou  recorrer  à  minha

experiência como prefeito.  Pode ser feito também um adiantamento e acertar isso

posteriormente.  É  uma boa ideia,  e vou defender  a sua sugestão,  deputada Liza

Prado.  Se  não  for  possível  rodar  uma  folha  suplementar,  que  se  faça  um

adiantamento.  E  depois,  no  mês  de  janeiro,  seriam  feitas  as  correções.  É  uma

excelente ideia. Deputado André Quintão, por favor.

O deputado André Quintão (em aparte)* - Deputado Pompílio, ouvi as intervenções

e  precisamos  ser  claros,  principalmente  para  os  telespectadores  que  estão  nos

acompanhando.  A não  votação  do  projeto  no  prazo  adequado,  que  permitiria  o

pagamento no mês corrente, deu-se principalmente pela apresentação de emendas

que eram nocivas ao conjunto dos trabalhadores. Da forma como foi dito aqui, ficou

parecendo  que  a  responsabilidade  pelo  não  pagamento  no  final  do  mês  era  da

oposição, quando isso não procede. Esse é um ponto pacífico.

A segunda questão é a seguinte: o Parlamento é o melhor lugar para as ideias irem

surgindo. Poderíamos fazer um acordo mesmo. Antes de votar o Funpemg...

O deputado Pompílio Canavez - Antes de acabar com o fundo.

O  deputado  André  Quintão  (em  aparte)*  -  Antes  de  votar  o  projeto  do  fundo,

votaríamos o projeto da educação, mas num acordo político; por exemplo, sem as

emendas polêmicas, que não foram discutidas com a categoria nem com o conjunto

dos  deputados.  Sabemos  também que,  do  jeito  como as  coisas  foram ditas,  fica
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parecendo  que,  hipoteticamente,  se  votarmos  agora  o  projeto,  isso  já  entraria  na

folha. V. Exa. e a deputada Liza Prado mencionaram aspectos importantes. Quem

sabe um adiantamento, uma folha complementar, extra? Queria reiterar essa ideia,

mas deixando isso claro, para que o telespectador e, principalmente, o servidor da

educação não confundam as coisas.  Hoje à tarde estávamos discutindo o veto e

pedimos um acordo para a retirada da emenda que é nociva aos trabalhadores da

educação. Se isso ocorrer, não haverá o menor problema. Nós votamos, e o governo

pode fazer uma folha extra, deputado Sávio. Vamos fazer o acordo. V. Exa. concorda,

deputado Rogério Correia? A gente vota o projeto da educação sem a emenda. V.

Exa. sugeriu na última reunião que a emenda fosse objeto - é claro, discordando dela

- de discussão em outro projeto, à parte desse que concede 5% de reajuste. É só

para deixar as coisas claras, sem nenhuma dúvida.

O deputado Pompílio Canavez - O deputado André Quintão apresentou as coisas

de forma bem clara. Sempre fomos defensores do reconhecimento e da valorização

dos  educadores  de  Minas  Gerais.  Com  certeza,  essa  é  uma boa  sugestão  sua.

Queria agradecer a todos e esperar que amanhã, presidente, façamos esta inversão:

primeiro votamos o projeto da educação. Faríamos primeiro o que o deputado André

Quintão  sugeriu.  Fica  também  a  sugestão  da  Liza  Prado,  de  se  fazer  um

adiantamento ou uma folha suplementar. Obrigado, Sr. Presidente.

O presidente - Com a palavra, para discutir, o deputado Sávio Souza Cruz.

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

deputados  que resistem ao  avançar  das  horas  e  que  permanecem na  discussão

desses temas tão importantes para a vida dos mineiros, por que razão tive de ficar

para discutir essa matéria nesse avançar da hora e sem que tenhamos quórum para

apreciar a matéria? Por uma razão simples, deputados, deputadas e, em especial,

mineiros que nos acompanham pela TV Assembleia, essa é a última chance para

discutir essa proposição. Deputado Pompílio Canavez, a sistemática do governo é a

seguinte: usa do mandamento regimental de que uma matéria posta em pauta por

mais de cinco reuniões entra na sequência em votação. O que quer dizer que esse

projeto, na reunião extraordinária de amanhã, se for incluído na pauta, entrará em

votação sem que se possa discutir o que o governo quer fazer, sem que se possa
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revelar aos mineiros as artimanhas engendradas pelo governo tanto lá, no Executivo,

como aqui,  no  Legislativo.  Surgiu  uma grande  dúvida  para  os  mineiros  que  nos

assistem sobre se o governo tem ou não pressa em votar a matéria.  Senhores e

senhoras,  o  problema é  que  a  pressa do  governo  não  é  a  pressa  da  oposição.

Suspeito que a pressa do governo não seja muito menos a pressa dos servidores ou

a dos mineiros. A pressa do governo é votar a extinção do Funpemg, é passar a mão

na poupança que o servidor constituiu ao longo de onze anos de rigorosa contribuição

mensal, acumulando um patrimônio de R$3.500.000.000,00 no segundo fundo mais

capitalizado  do  Brasil,  atrás  apenas  do  Paraná.  Essa  pressa  o  governo  tem:  os

projetos que classifico no grupo dos rapa-tacho.

O governo quebrou. Minas Gerais tem déficit zero, choque de gestão, PIB da China,

mas quebrou. Desde que Aécio assumiu em 2003, Minas sobreviveu contraindo em

média  R$2.000.000.000,00  de  empréstimos  novos  a  cada  ano.  E,  exaurida  a

possibilidade de contração de novos empréstimos tanto internos como internacionais,

o governo perdeu completamente o pudor, perdeu a vergonha, se é que a tinha, e

resolveu bater a carteira do servidor público estadual. Por isso a necessidade de ser

rápido, porque quem bate a carteira, não o faz de forma lenta. O batedor de carteira,

o trombadinha, não avisa a vítima que vai bater a sua carteira porque a pessoa reage,

chama a polícia e entra até em confronto corporal.  O governo,  querendo bater  a

carteira do servidor, quer fazê-lo naquele trâmite, que chamo de Ben Johnson, rápido

e viciado, contrariando não só todos os mandamentos éticos, todos os mandamentos

morais e a própria lei, que veda seja feito aquilo que o governo pretende.

Aqui  já  ficou  demonstrado  à  exaustão  que  a  Casa  não  se  sensibiliza  com  a

necessidade  do  povo,  com  os  mandamentos  legais  e  nem  com  os  dispositivos

constitucionais.  Haja vista  que Minas Gerais  não cumpre há 11 anos os mínimos

constitucionais da saúde e da educação.

Hoje a simulada pressa da base do governo em votar esse projeto, mineiros que

nos acompanham pela TV Assembleia, não é a pressa para votar o mísero reajuste

de 5%. Não, não é essa a pressa. É a pressa de retirar essa votação da frente do

projeto que extingue o Funpemg, o projeto que bate a carteira do servidor, para que

essa batida de carteira, esse furto do patrimônio do servidor público, esse roubo do



76
____________________________________________________________________________

futuro da família do servidor do Estado possa se praticar de forma mais rápida. Essa,

sim, a pressa do governo do Estado.

E ainda, nesse próprio projeto da educação, dos míseros 5% de reajuste, tiveram a

desfaçatez de incluir, mais uma vez, em emenda de 2º turno, sem discutir nada com

ninguém,  mais  uma  maldade.  Deputado  Adalclever,  esse  governo  já  tomou  dos

professores, achava eu, tudo o que podia: tomou-lhe a carreira, tomou-lhe o respeito,

cassou-lhe  os  sonhos,  privou-o  de  participar  da  merenda  escolar,  privou  os

professores,  os  servidores  da  educação,  cantineiras,  serventes,  secretários  de

participar da merenda escolar.  Mas a maldade não para por aí.  Agora, o governo,

pelas mãos do mesmo deputado Lafayette de Andrada, que simulava aqui o desejo

de votar algo supostamente favorável ao servidor, quer acabar com o instituto do pé

na cova, direito que os servidores em educação, os professores adquiriram ao longo

do tempo.

O que é esse instrumento chamado pé na cova? Os servidores da educação, após

25 anos de regência de classe, pela lei atual, passam a ter o direito de esperar seu

prazo  para  aposentadoria  sem  precisar  estar  na  regência.  Podem  participar  de

atividades de coordenação, de formulação de currículos, de adequação, enfim, não é

necessário que estejam única e exclusivamente na regência. Pois até isso, pasmem

os mineiros, com emenda de 2º turno, sem discutir com ninguém, o governo quer tirar

dos professores. Achava eu que não havia mais o que tirar, mas o governo é criativo

e,  depois  de  roubar  a  carreira  do  servidor,  depois  de  tirar-lhe  a  possibilidade de

progressão,  depois  de  tirar-lhe  a  possibilidade  até  de  anistia  pelos  movimentos

reivindicatórios, depois  de privá-lo dos seus sonhos,  depois de impedir  a reopção

entre  o  vencimento  básico  e  o  subsídio,  depois  de  reafirmar  a  proibição votando

contra a emenda do BMSC que permitia  o acesso à merenda escolar,  o  governo

reafirmou  que  não  quer  que  os  servidores  da  educação  participem  da  merenda

escolar.  Eu  julgava  que  estivesse  esgotada  a  possibilidade  de  maldade,  mas  o

governo ainda encontrou mais uma e colocou, em emenda de 2º turno, sem discutir,

sem acordo de líderes, uma emenda para acabar com o pé na cova.

Nós vamos ver,  na votação de amanhã -  e reitero ao presidente o pedido para

incluir  esse projeto na pauta em primeiro lugar,  com precedência sobre mais uma
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maldade,  que é o  sequestro,  o  furto,  o  roubo,  a  batida  de  carteira  do  Funpemg.

Amanhã teremos a oportunidade de ver, deputado Lafayette de Andrada e demais

deputados da base que aqui se manifestaram, quem votará pelo fim do pé na cova. A

oposição votará contra a extinção de mais esse direito dos servidores da educação.

Como votará  a  base?  Amanhã  saberemos.  Votarão  pela  supressão  de  mais  um

direito? E aí começará a se revelar, com toda clareza, na integralidade da visão dos

servidores do Estado e, em particular, dos da educação, o que queria realmente, com

essa pressa, a base do governo: o que queria o deputado Lafayette de Andrada e os

que aqui vieram simular algum compromisso com os servidores da educação.

São os mesmos que negaram a reopção entre subsídio e o vencimento básico; os

mesmos que negaram a possibilidade de participar da merenda escolar; os mesmos

que negaram a possibilidade da anistia; os mesmos que não votaram a vinculação

automática dos futuros reajustes do piso nacional de salários e a não incorporação

automática aos vencimentos dos servidores da educação em Minas Gerais. Esses

mesmos que votaram contra tudo isso, esses mesmos que acabaram com a carreira

vêm aqui teatralizar e fingir  que querem alguma coisa de bom para os servidores.

Não,  não  querem.  Só  há  uma  coisa  na  cabeça  desses  deputados,  deputado

Adalclever Lopes: obedecer cegamente ao governo.

E esse governo faz isso por quê? Por que a educação não importa na sala de aula

desde que esteja boa na propaganda. E, para a propaganda, não faltarão recursos.

Agora,  o  governo precisa tirar  os  recursos do  servidor  para  manter  a  farsa,  para

manter a mentira funcionando. Sabe o governo que Minas quebrou, sabe o governo

que isso não se prorrogará por muito tempo, mas a sua lógica é só uma: desde que

cheguemos até outubro do ano que vem sem que os mineiros - e os brasileiros por

extensão - saibam que Aécio quebrou Minas - isso poderia prejudicar a campanha

delirante  do  governador  -,  vamos  fazer  tudo  que  seja  ilegal,  imoral,  aético,  para

manter a farsa. Se tiver que estourar - e terá -, que seja depois de outubro. Essa é a

desprezível lógica que preside as ações do governo.

E aí vêm os projetos rapa-tacho. Rapa o tacho do Funpemg. Bate a carteira do

servidor do Executivo, da Assembleia, do Judiciário, do Ministério Público. “Rape o

tacho”;  “bata  a  carteira  deles”.  E  o  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e



78
____________________________________________________________________________

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais -

Fhidro -, cuja regulamentação impõe seja distribuída uma parte para os comitês de

bacia  e outra  parte para a Secretaria  de Meio  Ambiente,  o que se faz com ele?

Passa-se  a  mão  no  Fhidro  e  joga-se  no  caixa  único,  pois  temos  de  pagar  aos

fornecedores,  que  já  não  recebem  há  alguns  meses.  Repartições  estão  sem

cafezinho,  sem  papel  higiênico,  sem  combustível.  Perguntem  aos  servidores  do

Estado se isso é ou não verdade.

E quero aqui avisar aos credores e aos fornecedores do Estado: procurem receber

seus créditos, pois o Estado vai lesar alguém. Procurem correr na frente e receber

aquilo a que têm direito, pois o Estado está deixando de pagar seus fornecedores. E

os mais amigos do rei terão prioridade em receber. Portanto, fornecedores do Estado,

fiquem  atentos!  Está  sendo  preparado  o  calote  em  vocês,  que  já  não  recebem

regularmente. E, para isso, vem o projeto rapa-tacho: Funpemg, Fhidro. “Vamos rapar

o tacho para fingir que a coisa está funcionando”. “Mas vai estourar”. “Eu sei, mas, se

for depois de outubro, tudo bem”.

Paralelamente  aos  projetos  rapa-tacho,  deputado  Tadeu  Martins  Leite,  vêm  os

projetos queima de arquivo. Vamos extinguir o Iter. Quem se lembra do Iter, de onde

um secretário saiu algemado, grilando terras, fazendo muita confusão? A imprensa

registrou rapidamente em um dia, e o assunto morreu. Agora, vamos fazer o que com

os arquivos do Iter? Vamos extinguir o Iter. Com isso, queimamos mais um arquivo.

E aquela sugestiva secretaria extraordinária estratégica de assuntos estratégicos de

planejamento estratégico que, estrategicamente, foi criada por lei delegada, ainda por

este  governador,  no  início  deste  governo? Vão fazer  o  que  com ela  agora? Vão

extinguir. Por que, deputado Duarte Bechir? Porque ela é muito estratégica, há muita

coisa  estratégica  lá:  a  PPP  do  Mineirão,  a  contratação  do  Gustavo  Penna  -

R$18.000.000,00 sem licitação -; há muita coisa lá que precisa ser extinta.

O mesmo governador, que criou por lei delegada, extingue faltando três meses para

o seu governo terminar. Faltando três meses ele descobriu que não precisa dela. E aí

há de se louvar a agilidade e a competência de um governo que, faltando três meses,

resolve extinguir alguns órgãos que levou, repito, onze anos para descobrir que são

dispensáveis.
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Mas mais coisa vai ser extinta na linha do queima-arquivo. Aquele órgão de que me

esqueci  o  nome,  cheio  de  estratégias,  criado  apenas  para  contratar  o  Sr.  Fuad

Noman por valores bem generosos. Esse também tem que ser extinto. Vai ficar esse

registro para a história? Não. Vamos extinguir esse também. Então, no meio desses

projetos  que  tramitam,  há  duas  categorias  apenas:  os  rapa-tacho  e  os  queima-

arquivo.

Assistimos a isso aqui tristemente como acabamos de ver hoje no veto do código

florestal, onde a mesma base que caminhou como uma manada em um sentido, por

ordem do governo, agora, por ordem do mesmo governo, vai em sentido oposto. E

não precisa nem falar por quê. Sempre de forma obediente e silenciosa, conivente,

assim  como a nossa imprensa,  que aplaudiu a criação desses órgãos que agora

pretende extinguir e que agora aplaude novamente como se a sua extinção fosse

uma racionalidade administrativa. Estava certo quando criou milhares de cargos por

lei  delegada,  mas  também  está  certo  quando  os  extingue.  Sempre  a  mesma

conivência.  A mesma conivência  remunerada  da  nossa  grande  imprensa  sempre

disposta a aplaudir  os poderosos, sempre disposta a atacar quem lhes admoesta,

sempre disposta a fazer o jogo dos poderosos. E nós precisamos, no avançado da

hora, usar esse único momento para falar sobre o projeto de reajuste dos servidores,

porque nem isso o governo tem deixado mais. Põe na pauta, abre a reunião e fecha.

Põe na pauta, abre a reunião e fecha. Põe na pauta, abre a reunião e fecha, cinco

vezes.  Exaure-se  a  discussão  e  já  entra  em  pauta  em  votação.  É  isso  que  vai

acontecer  amanhã,  deputado Adalclever,  se o projeto de reajuste for  colocado na

pauta. Porque a prioridade do governo é colocar na pauta os PLCs, em especial o

que extingue o  Funpemg, em especial  o  projeto que significa bater  a carteira  do

servidor, surrupiar, roubar, subtrair R$3.500.000.000,00 da poupança que o servidor

público  estadual  que  ingressou  no  serviço  público  a  partir  de  2002 vem  fazendo

sistematicamente desde esse ano. Essa é a prioridade do governo e não o projeto de

reajuste do professor.

O projeto de reajuste do professor tem outra prioridade. É aprovar o fim do pé na

cova, é aprovar uma outra emenda frankenstein para prejudicar boa parte do pessoal

da saúde. Vocês sabiam disso, deputados? Além do fim do pé na cova, esta Casa
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apresentou uma emenda frankenstein, tratando de assunto da saúde, prejudicando os

servidores da saúde no projeto de reajuste da educação. Quantos deputados desta

Casa sabem disso? Suspeito que muito poucos porque não temos como acompanhar

todas as matérias. Como estamos com a responsabilidade da liderança, temos de

ficar com a assessoria acompanhando tudo o que acontece. Mas reconheço que não

é  possível  a  todos  os  deputados  acompanharem  todas  essas  matérias.  E  agora,

deputado João Vítor Xavier, no projeto de reajuste dos professores, os deputados do

governo  apresentaram  uma  emenda  frankstein  extinguindo  o  pé  na  cova.

Apresentaram uma outra emenda no projeto de reajuste da educação para prejudicar

os servidores da saúde. Essa emenda não poderia nem ser recebida porque não trata

de matéria afim. Mas aqui vale tudo. Aqui foi instituído o jogo sem regras. A única

regra é atender a vontade do governo. Aquilo que o governo mandar tem de ser feito.

Aí,  há  uma competição  entre  os  deputados  para  ver  quem é mais  solícito,  mais

disposto, mais disponível para fazer tudo o que seu amo mandar. Aí, faremos todos,

sim, senhor. Já acabamos, deputado João Vítor Xavier, com o direito do professor de

comer, impedimos que fosse dada anistia aos professores que participaram da greve,

impedimos  que  os  professores  tivessem  reaberta  a  opção  entre  o  subsídio  e  o

vencimento básico, impedimos que fossem automáticos os reajustes futuros do piso

nacional de salário na remuneração dos professores. Depois de tudo, achávamos que

a cota estava exaurida, mas o governo puxou do bolso mais uma maldade: agora,

quer  extinguir  o  pé  na  cova,  um  instituto,  um  direito  conquistado  há  anos  pelos

professores  mineiros.  O  governo  quer  subtrair  mais  um  pequeno  direito  dos

professores, que já não têm carreira, não têm sonhos, não têm futuro, não têm direito

a comer, não têm anistia, não têm reajuste automático. Agora, não têm o pé na cova.

O deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - Deputado Sávio Souza Cruz, gostaria

de agradecer a V. Exa. e dizer o seguinte: estou um pouco assustado, um pouco

preocupado porque hoje, na parte da tarde, ao chegar ao meu gabinete, recebi um

comunicado  da  Secretaria  de  Governo  de  Minas  Gerais  dizendo  que  algumas

emendas que indiquei foram devolvidas pela Secretaria de Saúde. Não sei se essas

emendas foram devolvidas para atender interesses da Secretaria de Saúde ou da

Secretaria de Governo. Sei que não foram devolvidas para atender os interesses do
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povo de Minas. As minhas emendas não têm rolo, não têm acordo com empreiteiras,

não são vendidas. As minhas emendas têm o objetivo de atender a população de

Minas Gerais. Fiz a indicação de emendas na área da saúde na mesma linha das que

indiquei  no  ano  passado,  ou  seja,  indiquei  emendas  na  área  da  saúde  para

academias ao ar livre no Estado de Minas Gerais.

No ano passado, a Procuradoria do Estado entendeu que essas emendas eram

convenientes por  se  tratar  de  saúde.  Neste ano,  de forma muito  estranha,  tive  a

informação do secretário Antônio Jorge - e a mesma informação da Secretaria de

Governo - de que há um entendimento jurídico de que essas emendas não são da

área de saúde. Será que estamos na contramão do mundo? Será que se perdeu tudo

o que foi construído em toda a história da medicina moderna no sentido de que a

prevenção é o melhor caminho para evitar, por exemplo, acidentes cardiovasculares

ou da diabetes? Ontem assisti a um canal de TV, não me recordo qual, em que foi

apresentado  um  recente  estudo  feito  pela  USP  demonstrando  que  as  pessoas,

deputado  Sávio  Souza  Cruz,  que  praticam  esportes  são  menos  suscetíveis  a

problemas de saúde. Para mim, que venho da área de esportes, isso é algo óbvio.

Conforme  a  minha  avaliação,  existem  duas  incoerências  nesse  parecer  da

Procuradoria do Estado de Minas Gerais. A primeira incoerência é técnica, inaceitável

por si só: o que era possível no ano passado é ilegal neste ano. No ano passado,

este deputado que vos fala indicou emendas na Secretaria de Saúde para academias

ao ar livre. Isso era legal, foi aprovado, empenhado, pago e executado. No dia de

hoje uma academia ao ar livre foi inaugurada em Ribeirão das Neves. Neste ano, isso

não é legal. O que no ano passado era legal neste ano é ilegal. Para mim, essa é a

primeira incoerência, é uma incoerência técnica. Aliás, vou apresentar requerimento à

Comissão de Administração Pública para que a Procuradoria do Estado venha aqui

me explicar como pôde emitir  esses dois pareceres jurídicos: no ano passado, foi

possível,  legal,  correto.  Foi  feito  convênio,  e  isso  foi  empenhado,  pago  e

encaminhado ao Tribunal de Contas.

Agora, neste ano, não é legal a mesma procuradoria dar essas duas avaliações. O

mesmo secretário  que assinou minhas  emendas  no ano passado me ligou nesta

semana para dizer  que não seria  possível.  A mesma Secretaria  de  Governo que
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autorizou minhas emendas no ano passado, neste ano,  as  desautoriza.  Essa é a

primeira  incoerência  para mim. Não sei  se é  pelas  minhas opções de deputados

federais,  não sei se é pelas minhas opções políticas de apoios na cidade de Belo

Horizonte, não sei se é porque não me deixei cooptar por alguns projetos políticos

que não reconheço como sendo aqueles em que acredito. Posso até vir a acreditar

um  dia,  mas  pelo  convencimento  político,  não  pela  coação.  Pela  coação  este

deputado não vai  a  lugar  nenhum. Não tenho apego à vida  pública.  Entrei  nesta

Assembleia de cabeça erguida e dela quero sair da mesma maneira. Votarei e voto

nesta  Casa  de  acordo  com  minha  consciência  e  com  a  certeza  de  que,  se,  em

outubro do ano que vem, o povo de Minas Gerais quiser me reeleger, não há caneta

de secretário que me tire o mandato. E, se o povo assim não entender, não há caneta

que me eleja. Até porque algumas canetas muito cheias de tinta já tentaram carregar

um monte de chumbo nas costas e não deram conta. Tenho a tranquilidade de saber

que, se sair  da vida pública em pouco tempo, sairei  honrado. E tenho ainda mais

tranquilidade de afirmar  que o que apresento  nesta Casa,  como emenda,  é  para

atender pessoas, cidades, municípios de Minas Gerais.

Então, essa é a primeira incoerência que não consigo entender: como o secretário

de Saúde e o secretário de Governo, que no ano passado atenderam a emenda,

neste ano não atendem? Como a procuradoria que aprovou no ano passado neste

ano não aprova? Quero dizer ao povo de Belo Horizonte, de Neves, de Sabará, de

Caeté, de Itabirito, de Raposos, de Rio Acima, de Alvinópolis, de Rio Piracicaba que,

por  incoerência,  desrespeito  ou  até  mesmo  por  perseguição  política,  talvez  não

tenham saído recursos para ajudar a população.

Quero dizer também que a segunda incoerência é como se constrói política pública

de saúde não entendendo que a prática do esporte é um caminho para a construção

de uma vida saudável. Se fazer atividade física, deputados Duarte Bechir e Bosco,

não for atividade de saúde, não sei mais o que é, não sei mais o que ajuda a saúde

do  ser  humano.  Talvez,  para  quem  hoje  tomou  a  decisão  de  vetar  as  minhas

emendas,  saúde seja tratar o doente e não seja prevenir,  dando oportunidade de

esporte saudável. Isso me frustra, me decepciona como homem público, deputado

Sávio Souza Cruz. Se for para ter vida pública para isso, não me interesso em ter
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mandato,  não  me  interesso  em  continuar  nesta  Casa.  Ganhei  as  eleições  para

trabalhar pelo bem das pessoas, para buscar o que acredito ser melhor para o Estado

de  Minas  Gerais.  E  não  me  envergarei  a  esse  tipo  de  postura.  Perco  minhas

emendas porque quem está perdendo não é o deputado João Vítor Xavier, porque eu

não  coloco  emenda  para  fazer  rolo,  porque  não  coloco  emenda  para  atender

empresário,  porque,  acima  de  mim,  quem  está  perdendo  é  o  cidadão  de  Minas

Gerais,  por  uma  incoerência  da  procuradoria,  da  Secretaria  de  Governo  ou  da

Secretaria de Saúde ou então por uma mera perseguição política pelo fato de este

parlamentar não se curvar a alguns desejos pessoais de construção de projetos que

não considero legítimos.

Deputado Sávio Souza Cruz, agradeço a V. Exa. a oportunidade do aparte.

O deputado Sávio Souza Cruz* - Com o testemunho do deputado João Vítor Xavier,

acho  que  incorporo  na  totalidade  e  apresento  a  minha  solidariedade,  mas  ele  é

altamente revelador porque, sendo ele um deputado do partido do governo, mostra o

modus operandi desse governo. Talvez, deputado João Vítor, o único exercício físico

que  esse  governo reconheça por  parte  dos  parlamentares  é  que  eles  fiquem  de

joelhos, de mãos postas e enverguem a cabeça diante de sua vontade.

É assim que eles entendem esta Casa, é assim que eles entendem a imprensa, é

assim que eles entendem o Ministério Público, o Tribunal de Contas. Todos devem-se

curvar diante dos desejos dos imperadores de Minas: o governador de fato, Aécio

Neves,  e  o  governador  de  direito,  Antonio  Anastasia.  Mas  fica  aí  a  minha

solidariedade. Talvez, se V. Exa. fizer outra opção na sua dobradinha de deputado

federal, isso possa facilitar a liberação de suas emendas. Temos larga experiência em

conviver com essas dificuldades de liberação de emendas e podemos passar o nosso

know-how a V. Exa. Mas agradeço, deputado Hely Tarqüínio, a concessão do tempo

aos deputados que acompanharam até este momento e reitero, mais uma vez, nosso

pedido de que esse projeto amanhã esteja na pauta em primeiro lugar, sob pena de

mais uma vez se revelar que só o que o governo quer é rapar o tacho do Funpemg,

bater a carteira do servidor. Muito obrigado.

O presidente - Com a palavra, para discutir, o deputado Duarte Bechir.

O deputado Duarte Bechir  -  Caro presidente deputado Hely Tarqüínio,  senhores
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parlamentares,  incumbiu-me o  líder  deputado Bonifácio  Mourão de aqui  estar,  na

qualidade de vice-líder do governo e também de participante do Bloco Transparência

e Resultado, para trazer aos nossos pares,  evidentemente,  mas também à nossa

gente querida de Minas Gerais a posição do governo em relação à matéria que está

em pauta neste momento, que estamos discutindo, que é a tramitação do Projeto de

Lei nº 4.647/2013, encaminhado por meio da Mensagem nº 552/2013, que reajusta o

subsídio  das  carreiras  do  grupo  de  atividades  da  educação  básica  e  dá  outras

providências. Sabemos que o governo do Estado tem, nos últimos 10 anos, investido

maciçamente na educação, e isso pode ser comprovado. Especialmente naquilo que

era pago como remuneração do servidor em 2003, quando se iniciou este governo,

com Aécio Neves, que é sucedido pelo Prof. Anastasia; no que será pago a partir

deste mês, com o aumento de 5%, e no descongelamento da carreira a partir  de

janeiro, de mais 2,5%, totalizando quase 8% de aumento no mês de outubro - porque

esse reajuste é retroativo a outubro -, quando chegarmos ao mês de janeiro de 2014.

Vale ressaltar que não podemos fugir dessa situação e que, muitas vezes, até mesmo

de forma proposital, a oposição, no seu direito, na sua razão de tecer críticas, de

colocar suas opiniões, não coloca devidamente os pingos nos is, conforme deveriam

ser colocados.

Para se chegar ao vencimento, ao reajuste, faz-se necessário neste momento que

voltemos a 2002,  para analisarmos o  ano de 2002,  que foi  o  último ano em que

governou o  Estado  de Minas  Gerais  boa  parte  dos  que  hoje  fazem  oposição ao

governo do Prof. Anastasia, e como vivíamos Minas Gerais em 2002.

Pois bem, a senhora, que é professora; o senhor, que é professor, até o ano de

2002,  recebiam  seus  vencimentos  por  chamada  de  pagamento.  Você,  professor,

trabalhava o mês inteiro. A senhora, professora, trabalhava o mês inteiro. Aí vinham

as  chamadas  para  o  pagamento.  Depois  de  um  mês  exaustivo  de  trabalho,

anunciavam  que  uma  determinada  camada  de  professores,  depois  de  terem

trabalhado todo o mês, receberia seus vencimentos, que, de fato, eram pequenos, em

chamadas. O senhor, professor; a senhora, professora, trabalhavam o mês inteiro e,

15, 20, 30, até 40 dias após o exercício efetivo de sua profissão, recebiam o seu

vencimento.
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Digo isso porque o tempo passou, e temos de buscar no tempo as respostas para

hoje. Buscar, lá no passado, quando a oposição governava nosso Estado de Minas

Gerais,  a resposta  de como era em 2002 e como é hoje,  em 2013.  Vejam bem,

senhoras e senhores, se fizermos uma comparação do ontem e do hoje, podemos

afirmar que mudou muito. Se compararmos o ontem e o hoje, veremos que os anos

deste governo, nos dois mandatos do senador Aécio Neves e no final do mandato do

senador, quando elegeu o governador Anastasia, que assumiu o governo no último

ano, devem ser avaliados pelos senhores como os anos em que o governo do Estado

mais investiu em educação, repito.

Outra grande verdade, da qual não podemos fugir, é que o subsídio, o vencimento,

o  valor  percebido  como  remuneração  pelo  servidor,  valor  histórico  de  muitos

governos,  realmente  está  aquém daquilo  que realmente  deveria  ser  pago.  Quero

repetir:  o  deputado  Duarte,  vice-líder  do  governo,  afirma  que  o  valor  percebido

atualmente  ainda  é  menor  do  que  o  que  deveria  ser  pago?  Claro  que  é,  mas,

senhoras e senhores, se há outra grande verdade que deva caminhar junto a essa

minha  afirmação,  é  a  de  que  nenhum  governo  investiu  mais  na  busca  da

recomposição da remuneração dos servidores da educação que o atual governo de

Minas.

Deputado  Bosco,  a  quem  concederei  aparte  daqui  a  pouco,  conforme  sua

solicitação, quero aqui, neste nosso comentário, dizer que as pessoas, até mesmo

algumas da oposição, falam que 7,5%, quase 8% de aumento é pouco. Há pessoas

que afirmam que é pouco, mas o governo do Estado e o prefeito são regidos por uma

lei muito importante: a Lei de Responsabilidade Fiscal. Os governos municipais e o

estadual só podem gastar com funcionários dentro de um limite estabelecido pela Lei

de Responsabilidade Fiscal.

Estive com nosso governador Anastasia, em Pouso Alegre, há cerca de um mês.

Tive a oportunidade de viajar com ele daqui a Pouso Alegre, e, durante a viagem,

conversamos com o governador Anastasia, e pudemos ter  mais um pouco de seu

conhecimento,  de sua experiência,  de sua vocação para  servidor  público,  de sua

humildade e de sua capacidade.

E ele me dizia: “Olha, deputado Duarte Bechir, você, como presidente da Comissão
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de Educação da Assembleia Legislativa, tem de saber o que fizemos para chegarmos

a  esse  percentual  de  elevação  do  subsídio  e  da  remuneração  dos  servidores.

Fizemos  um estudo e chegamos à  conclusão de que suportaríamos,  no  máximo,

perto  de  3%,  para  não  estourarmos  o  limite  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.

Deputado Duarte Bechir, fizemos de tudo. A Profa. Gazzola, que também é da classe,

assentou-se conosco, e pedimos ao secretário de Fazenda, Colombini, que refizesse

todos os estudos para que eu pudesse, como governador e professor, dar aos meus

colegas aquilo que estivesse no limite e até mesmo chegando à beira de estourar o

limite constitucional. Assim, depois de sucessivos estudos, chegamos ao limite de 5%

agora e mais 2,5% a partir de janeiro. O melhor ainda é que, de acordo com a lei que

o senhor e os seus colegas deputados aprovaram na Assembleia Legislativa, para

que o descongelamento da carreira somente acontecesse em 2016, fizemos com que

pudesse ser descongelada também a partir de 2014”.

Então, a partir de janeiro, a carreira do professor estará descongelada. Ele poderá

crescer em sua produtividade e avaliações, perceber um aumento de 5% agora e

2,5% em janeiro e buscar uma remuneração muito justa. Quando digo isso, é bom

ressaltar que este governo paga aquilo que o servidor produz no período trabalhado.

Lembrem do que disse no início: o governo anterior pagava 20, 30, 40 dias após o

cumprimento das suas atividades nas escolas.

Ilustre presidente, deputado e doutor Hely Tarqüínio, lembro que V. Exa. marcou

uma atuação nesta Casa, naquele mandato que terminou em 2002, tendo participado

da oposição. V. Exa.,  deputado Hely Tarqüínio, sofreu severas retaliações daquele

governo,  pois  a  todo  instante  tentaram  derrotar  V.  Exa.  em  sua  bravura,

independência e compromisso com a sociedade, que teve o prazer de representar

aqui. Sei do sofrimento de V. Exa. para que aquele governo, que terminou em 2002,

pudesse pagar o 13º salário dos servidores do Estado. Foi preciso que o presidente

Fernando Henrique Cardoso mandasse para os cofres do Estado a recomposição do

que este gastou nas rodovias federais. Com o dinheiro do asfalto, os servidores da

educação foram pagos.

Deputado Hely Tarqüínio, esse foi o último filme produzido naquele dezembro de

2002. V. Exa. se lembra de que o dinheiro do asfalto, da recuperação das rodovias
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serviu para pagar o 13º salário dos servidores do Estado de Minas Gerais. E V. Exa.

estava aqui, como deputado estadual, sofrendo perseguições. Se, às vezes, o povo

tem  dificuldade  de  lembrar,  vale  ressaltar  que  aquele  mesmo  governo,  dessa

oposição,  desses  deputados  que hoje  criticam  o  nosso governo,  proibiu  os  seus

partidos de comporem a Mesa com os deputados da oposição.

Ouvi agora há pouco o deputado Sávio Souza Cruz dizer que nós, do governo atual,

somos aqueles deputados que homologam. Deixo aqui uma pergunta e gostaria de

ouvir  a sua resposta. Qual  foi  a ordem do então governador,  quando o deputado

Sávio Souza Cruz estava nesta Casa, para os deputados da sua base? “Deputados,

não aceitem composição da Mesa em que participem partidos e deputados eleitos na

oposição.

Pelo amor de Deus! Isso aconteceu na Assembleia mineira. Triste lembrança. E

vejo aqui deputados reclamarem do atual governo, da atual conjuntura, parlamentares

que assumem a tribuna para dizer que Minas está quebrada, deputado Dr. Hely, mas

querem a todo instante e sob qualquer circunstância ganhar o governo do Estado. V.

Exa. sabe, conhece bem o ditado: ninguém chuta cachorro morto. Dizem que está

ruim, mas querem. Criticam, mas estão doidos para chegar ao poder.  O povo de

Minas,  inteligente,  com alto nível  de percepção,  certamente fará  as  comparações

devidas entre aquilo que Minas teve até 2002 e o que passou a ter depois dessa data.

Essas considerações iniciais são necessárias,  deputado Dr. Hely,  porque vamos

tratar do aumento, ou seja, o Projeto de Lei nº 4.647, que está em pauta. Mas, se,

para  chegar  efetivamente  ao  bojo  do  projeto,  não tecermos  essas  considerações

iniciais, nossa fala vai começar do meio para a frente, e ela tem de iniciar do começo.

Nosso fala tem de buscar o início dessa situação, aquilo que está posto hoje, mas

buscando o passado, para fazermos um raciocínio perfeito.

Vendo V.  Exa.  presidindo esta reunião hoje, na qualidade de 2º-vice-presidente,

digo, deputado Dr. Hely,  que o 1º-vice-presidente é de um partido da oposição, do

PMDB. Mas V. Exa. e os companheiros de outrora foram proibidos taxativamente de

participar  da  Mesa  pelo  governo  da  época.  Quanto  mudou,  deputado  Dr.  Hely!

Tempos novos, tempos modernos. A verdadeira diplomacia, a verdadeira situação de

liberdade  da  Assembleia  persiste  hoje,  diferentemente  daquilo  que  cultuaram,
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plantaram e colheram até 2002. O próprio Regimento Interno dispõe que a formação

da Mesa se dará pela representatividade dos partidos que compõem o parlamento,

pela proporcionalidade. Mas não vivemos essa situação.

Deputado Dr.  Hely,  deputado Bosco,  o  PL que concede 5% agora,  retroativo  a

outubro, e descongela a carreira a partir de 2014 dará ao servidor da educação uma

situação ainda melhor que a de hoje. Portanto, nós, da base do governo, tentamos

durante  todo  o  dia  de  hoje  colocar  a  matéria  em  votação,  mas  não  obtivemos

sucesso. Até mesmo quem assiste à TV pode interagir conosco e fazer um raciocínio

perfeito sobre o que ocorre. O Regimento Interno prevê as possibilidades de atuação

dos  deputados  no  seu  trabalho.  Se  um  grupo,  um  lado,  um  bloco  quiser  causar

dificuldade à tramitação de alguma matéria, ele consegue. E hoje durante todo o dia

encontramos  muita  dificuldade  para  apreciar  um  veto  do  governador,  o  que  só

conseguimos agora, por volta de 20 horas. Com isso, ficou prejudicada a análise do

projeto de lei que concede reajuste aos servidores.

Já vou conceder aparte a V. Exas., quero apenas concluir o meu raciocínio inicial.

Ainda nesse mesmo entendimento, ouvi alguns deputados dizendo que no projeto

há  uma  emenda  que  traz  prejuízo  ao  servidor.  Ouvi  atentamente  de  alguns  da

oposição que no projeto há uma emenda que diz respeito ao pé na cova e é muito

prejudicial  aos  servidores.  Nossa  Minas  Gerais  é,  na  sua  essência,  formada  por

pessoas  trabalhadoras.  Minas  Gerais  é,  sem dúvida  alguma,  um dos  estados  da

Nação, um dos estados deste nosso imenso país reconhecido pela bravura da sua

gente, pela independência e pelo trabalho. Minas Gerais tem essa vocação. O povo

de Minas Gerais é por demais conhecido em todo o Brasil como um povo trabalhador.

A lei que hoje prevalece sobre o assunto pé na cova - alguns deputados preferem

tratar essa matéria dessa forma - diz o seguinte: “O professor que houver completado

45 anos de idade e contar 25 anos de regência, de trabalho terá direito ao exclusivo

exercício das atribuições do Módulo II, previstas no art. 13 dessa lei ou a critério do

sistema de outras necessárias ao funcionamento da escola”. Traduzindo: o servidor

que completar 45 anos de idade ou 25 anos de exercício no magistério, dando aula -

na lei atual -, tem o direito de sair da sala de aula imediatamente ao completar 45 ou

25, mesmo que ele esteja gozando de plenas condições de saúde. Mesmo que ele
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queira  continuar  dando  aula,  que  tenha  vocação,  amor,  goste  do  trabalho,  tenha

vocação de servir  e de ensinar,  ele é impedido porque a lei  atual diz que, se ele

completar 25 anos de exercício ou 45 de idade, deverá imediatamente deixar a sala

de aula.

Aí  vão  perguntar:  “deputado,  isso  é  justo?”.  Qual  é  a  situação  que  o  servidor

encontra ao completar 25 anos de magistério ou 45 anos de idade? O que ele vai

fazer  quando isso  acontecer?  Ele  vai  sair  da sala de aula  e  poderá  ir  para  uma

secretaria da escola. Ele não precisará mais dar aula, mas o Estado não tem como

contratar outro professor para repor as aulas e a vaga daquele servidor. Com isso, em

aproximadamente dois anos haverá um excesso de servidores fora da sala de aula,

que o Estado não comportará, mas terá de pagar mesmo sem exercerem nenhuma

atividade. Vejam bem, o Estado terá de pagar-lhes e tirá-los da sala de aula, mesmo

que eles não tenham lugar para exercer outra atividade.

O concurso para secretário de escola existe. A pessoa pode fazer concurso para

secretario. Quem deixa de dar aula e tem de fazer uma atribuição fora da sala de aula

pode estar  tirando a  vaga de alguém que vai  trabalhar  na  secretaria  e  que está

esperando a sua vaga. Tiram da sala de aula, deixam de dar aula, mas continuam

recebendo. Pergunto a você, mineiro, a você, mineira: a pessoa que está em plenas

condições de trabalhar e quer trabalhar não vai poder? Se ela for tirada da sala de

aula, terá de ser colocada em outro serviço que não seja dar aula, mesmo que não

haja vaga para a pessoa trabalhar.

É isso que a oposição não quer aceitar e está dizendo que estamos tirando direitos.

Sou servidor público, concursado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o

IBGE, que realiza, entre outras pesquisas, o recenseamento, a pesquisa mensal de

emprego,  e  outros  tantos  levantamentos  que  ajudam  o  Brasil  a  tomar  os  seus

caminhos e as suas decisões. Sou funcionário público. Mas se me tirarem do meu

trabalho habitual no IBGE e disserem: quando você completar 25 anos de exercício

ou 45 anos de idade, deixará de fazer pesquisa e irá ficar, num lugar, esperando até o

dia em que você quiser se aposentar, percebendo salário, mas não deixaremos que

outro entre em seu lugar porque não tem concurso. Isso é bom? Isso é justo? Isso faz

bem ao Estado? Os países, tais como a França, enfrentam movimentos, porque neles
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o  sistema público  dava  algumas  condições  talvez  impensadas  e  descabidas  aos

servidores, as quais agora estão passando por reformas. O dinheiro público deve ser

utilizado para fazer o bem à população; ele é para remunerar bem o servidor e uma

parte dele para realizar investimento.

A Presidência da República, por exemplo, aumentou mais de 4 mil empregos nos

últimos anos do mandato atual. Vejam, no site de busca na internet, o crescimento da

percentagem do número de empregos no governo federal. Vocês vão se surpreender

com o número excessivo de empregos dados àqueles que compartilham de partido

político,  mas  que,  na  verdade,  deveriam  compartilhar  do  trabalho  público  para  o

engrandecimento do Estado, para a melhoria da condição de vida do cidadão, e não

necessariamente precisariam pertencer a partidos políticos, conforme acontece hoje.

Essa emenda no nosso substitutivo ganhou o art. 5º que diz: “Fica revogado o art.

152  da  Lei  nº  7.109,  de  3/10/1977,  asseguradas  as  situações  funcionais

estabelecidas até 1º/1/2014”, ou seja, quem já está fora da sala de aula, esperando a

publicação da aposentadoria, não precisará voltar, pois tem o direito adquirido. Nós

estamos organizando daqui para a frente. E é justo, é necessário. O recurso alocado

na educação tem de servir ao bem dos alunos, para a melhoria das escolas; é assim

que deveremos pensar. Pensar, com altruísmo, em melhorar Minas Gerais, hoje tão

abandonada, tão esquecida, não sendo lembrada pelo governo federal.  Basta ver,

senhoras e senhores, o que Minas tem recebido como investimento, em relação a

nossa população, e aquilo que outros estados, com populações menores, recebem. É

evidente e claro o prejuízo sofrido pelo Estado de Minas Gerais.

Senhoras e senhores, caro presidente Dr. Heli, devemos zelar pela coisa pública,

devemos  legislar  pensando  no  coletivo;  nossas  ações  devem  buscar  o

engrandecimento do Estado. E um dos assuntos aqui apresentados pelo deputado

que me antecedeu foi a questão da fusão do Funpemg com o Funfip. A fusão de dois

fundos  de previdência  e  a  criação  de um  fundo  de  previdência  complementar.  A

extinção, não. A fusão. Por que não é extinção? Quando se extingue - e digo em

relação a tudo o que pertence àquilo que se está extinguindo - é possível apropriar-se

do fundo, dos recursos, dos bens,  sem necessariamente ter  de se transferir  para

outro.
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Quero comparar o Funpemg e o Funfip com esse copo d'água. Se colocarmos toda

a água que existe no Funpemg -  aqui  exemplificada pelos  recursos financeiros  -,

estaremos unindo o fundo e o que vem com ele a outro fundo. Se,  ao contrário,

extinguirmos,  isso  acabará,  terminará.  Se  ele  for  tomado,  acabará,  entretanto  o

Funpemg  se  unirá  ao  Funfip.  O  Funpemg  tem  cerca  de  65  mil  servidores,

empossados a partir de 2002; já o Funfip tem cerca de 360 mil servidores. É apenas

uma diferença de 300 mil servidores que passarão a ter  um fundo de previdência

mais robusto, com mais recursos. E somente os novos servidores que ocuparem os

cargos do Estado a partir  do ano de 2014 terão um novo sistema previdenciário,

sendo asseguradas todas as vantagens a você, servidor, que já está no Estado.

Portanto, Sr. Presidente, termino minha fala dizendo que a matemática é fácil: 60

mil  servidores,  Funpemg;  360 mil  servidores,  Funfip.  Se a oposição dissesse que

estamos prestigiando 360 mil em desfavor de 65 mil, assim também eu votaria, mas,

na verdade,  não estamos desprestigiando ninguém, pois  a união  dos dois  fundos

fortalece  o  sistema  previdenciário;  dá  ao  servidor  do  Estado  a  garantia  do

recebimento de suas aposentadorias e,  é claro, dá ao governo de Minas a forma

moderna de administrar em acordo com o que está estabelecido pelo governo federal.

Os Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo já tomaram essa medida

moderna, inovadora, que busca, sobretudo, moralizar  as aposentadorias, deputado

João Vítor Xavier, pois quem quiser ganhar acima de R$4.129,00, que é o limite do

regime de previdência geral, terá de contribuir para isso. Para cada 1% a mais que o

servidor quiser, até 7,5%, o governo colocará outro 1%. Se o servidor quiser acrescer

4%, o governo colocará mais 4%, até o limite de 7,5%.

Dou-me por satisfeito e deixo aqui minha única e final recomendação. Nossa fala

está consubstanciada no que está contemplado no projeto. Não falei de coração nem

simplesmente por partidarismo, mas, sim, por vocação e pela realidade contemplada

pela lei a ser apreciada e votada amanhã, no mais tardar depois de amanhã. Muito

obrigado, Sr. Presidente.

O presidente - Com a palavra, para discutir, o deputado João Vítor Xavier.

O  deputado João Vítor  Xavier*  -  Muito  obrigado,  Sr.  Presidente,  deputado Hely

Tarqüínio. Fico feliz de poder falar neste momento em que a Casa é presidida por um
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médico, um homem da saúde, um homem com profundo conhecimento em saúde

pública.  Gostaria  de  pedir  a  V.  Exa.  a  mesma  tolerância  tida  com  meu  colega

deputado Duarte Bechir, até por entendermos que o mais importante nesta Casa é o

diálogo,  o  debate,  a  discussão  sobre  os  diversos  temas  e  pontos  da  sociedade.

Parlamento  é  isto:  parlar,  falar,  discutir  até  que  se  chegue  a  um  acordo,  a  um

consenso, a um entendimento. E, como em um momento de discussão de um projeto

de educação terminamos por discutir  a previdência privada, gostaria de pedir a V.

Exa. a mesma tolerância para podermos, dentro de um debate democrático, tratar de

outros temas.

Quero  abrir  dizendo  que  lamento,  como  o  deputado  que  me  antecedeu,  a

impossibilidade de votarmos aqui pauta tão importante do dia de hoje: o reajuste dos

servidores da educação, e acredito que o deputado Bosco está aqui para falar do

assunto. Infelizmente, não foi possível ele fazer aparte agora há pouco.

Concedo-lhe aparte para que V. Exa. possa falar para toda a região de Araxá, para

todo o Estado de Minas Gerais, V. Exa. que presidiu durante os dois primeiros anos a

Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  desta  Casa  de  maneira  brilhante,

democrática, sempre facultando a participação dos seus colegas. Abro aqui o espaço

para que V. Exa., fazendo jus à brilhante votação que teve e ao cargo que exerce pelo

PTdoB, partido que cresce no nosso estado e no nosso país, possa se manifestar

acerca desse aumento para os servidores do Estado.

O deputado Bosco (em aparte)- Prezado deputado João Vítor Xavier, inicialmente

lhe agradeço a oportunidade de aparteá-lo e de poder aqui fazer um breve registro.

São exatamente 22h1min. Hoje iniciamos essa nossa reunião exatamente às 9 horas

da manhã, então estamos há 13 horas em reunião neste Plenário. Temos uma pauta

pequena, com poucos projetos, mas projetos importantes. Conseguimos votar parte

da pauta, mas ficou pendente um projeto de extrema importância, que é exatamente

o Projeto  nº  4.647/2013.  V.  Exa.  e  os  outros  deputados que nos antecederam já

falaram que este projeto é o que trata do reajuste da classe dos servidores públicos

da educação.  São 5% de aumento  retroativo  a  outubro  e o  descongelamento  da

carreira  que  está  sendo  antecipado  para  janeiro  de  2014,  na  lei  anterior  estava

previsto para 2016. O governo está antecipando, através da Secretaria de Educação,
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em dois  anos esse descongelamento,  para tentar  adequar  e atender  a classe da

educação na melhor forma possível. Então fica aqui o nosso lamento por não termos

aprovado  esse  projeto  hoje,  porque  não  sei  se  conseguiremos  votá-lo  amanhã,

porque houve aqui um esforço muito grande de vários deputados para travar a pauta

para que isso não ocorresse. Vários  deputados usaram de forma regimental  para

fazer  isso.  Estamos  procurando  alterar  o  regimento,  sobretudo  para  dar  mais

brevidade ao processo legislativo, mas lamentavelmente ainda ele não foi alterado,

então  ainda  existem  prerrogativas  para  que  o  deputado  que  deseja  protelar  a

apreciação  de  uma  matéria  ainda  consiga  fazer  isso  de  forma  regimental.

Lamentamos esse fato e torcemos para que amanhã possamos votar esse projeto

voltado para a educação. Sabemos que quanto mais tempo ganharmos na votação

desse projeto, mais rapidamente essa lei será promulgada pelo governo do Estado e

maior será a possibilidade, quem sabe ainda este ano ou no mais tardar no início do

ano que vem, de o governo fazer uma folha complementar para pagar esse aumento

de 5%. E é claro, prezado presidente Hely Tarqüínio que, votando agora, haverá um

reflexo direto no 13º  salário,  que será pago no final  do ano.  Então,  é de grande

importância que nós aprovemos esse projeto o mais rápido possível.

Sabemos da sua preocupação com relação a isso. V. Exa. esteve aqui hoje o tempo

todo  acompanhando  a  discussão  dessa  importante  matéria.  Sabemos,  caro  João

Vítor, que não é tudo aquilo que gostaríamos e que o governo de Minas gostaria de

aprovar para o servidor público da educação.

Sabemos que os servidores da educação merecem muito mais, mas muito mais,

até mesmo pela educação de qualidade que estamos conferindo em Minas Gerais

nos últimos anos. Minas Gerais é o primeiro Estado da Federação com os melhores

índices de aprovação na educação básica. Sabemos que isso é fruto de um esforço,

de  um  trabalho  permanente  da  Secretaria  de  Educação,  da  secretária  Ana Lúcia

Gazzola e, claro, da classe dos professores e dos dirigentes das superintendências

de ensino. É um trabalho em conjunto, que precisa ser valorizado.

Como  o  deputado  Duarte  Bechir  relatou,  fizemos,  por  meio  da  Comissão  de

Educação, uma reunião com a secretária de Educação. Esteve presente conosco a

deputada Maria Tereza Lara. Foi uma reunião excelente com a secretária. Tentamos,
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na ocasião, mais alguns avanços. Ouvimos lá a palavra sincera e responsável da

secretária de Educação: o que poderia e pode ser feito no momento é exatamente o

que está previsto nesse projeto. O governo não poderia se comprometer com índices

maiores que os que estão previstos no projeto, sob pena de não ter condições de

pagá-lo. Como deputados, não podemos, por iniciativa nossa, alterar esses índices. É

importante deixar isso claro porque às vezes a informação que chega por meio dos

sindicatos lá na ponta, lá no interior é que os deputados estão contra a classe da

educação. Isso é uma grande mentira, é uma grande inverdade, não existe, de forma

alguma, nenhum deputado nesta Casa - nem nos órgãos do governo - que, em sã

consciência, esteja disposto a votar contra a classe da educação ou qualquer outra

classe de servidores do Estado. Existem deputados responsáveis,  com os pés no

chão, sem demagogia, votando o que o Estado tem condições de fazer, realizar e

cumprir dentro de sua situação financeira e orçamentária.

Deputado João Vítor Xavier, quero agradecer-lhe, parabenizá-lo pelo trabalho que

V.  Exa. vem desenvolvendo não só em prol das cidades que compõem a Região

Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH -, mas também em prol de outras cidades

mais  distantes.  Somos  testemunhas  disso.  V.  Exa.  sempre  nos  ajuda  muito  na

Comissão de Educação. Fica aqui, deputado João Vítor Xavier, o nosso desejo, o

nosso anseio, que, tenho certeza, também é de toda a classe da educação, de que

amanhã, se Deus quiser - se os deputados que hoje não nos permitiram facilitarem o

processo da reunião de amanhã, às 9 horas -, possam aprovar o Projeto de Lei nº

4.647/2013 e avançar um pouco mais em termos do reconhecimento dos servidores

da educação do nosso estado. Muito obrigado.

O deputado João Vítor Xavier* - Muito obrigado, deputado Bosco, que nos aparteou

de maneira brilhante. Quero fazer coro com V. Exa. sobre a necessidade de votarmos

o mais breve possível o Projeto de Lei nº 4.647/2013, sobre a educação, que garante

reajuste mais que merecido aos servidores da educação. Claro que não é aquilo que

gostaríamos de conceder, mas é o que é possível conceder no momento. Houve um

entendimento com o sindicato  da categoria para que houvesse a votação o mais

breve possível.  Espero podermos votar o projeto. Como V. Exa. bem disse, todos

temos enorme interesse em qualificar os professores, valorizar os professores, dar-
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lhes condições de trabalho e de remuneração. Esse é o desejo maior do governador

Anastasia, que é um homem da educação, um professor, filho da D. Ilca, por quem

tenho a maior estima - também foi professora -, irmão da Dra. Fátima Anastasia e

colega, companheiro de trabalho de tantas outras figuras que têm a vida voltada para

a educação.

Sabemos do valor que a educação tem para o governador Anastasia, sabemos tudo

o que tem feito pela educação do nosso estado. Quem faz vida pública não consegue

fazer  tudo o  que  gostaria.  Quem tem  a  responsabilidade de  gerir  um  Estado  do

tamanho do nosso não tem condições de resolver todos os problemas que gostaria.

Sabemos,  primeiro,  da  seriedade  do  governador  Anastasia,  segundo,  da

honestidade do governador Anastasia e da sua correção ao administrar o Estado.

Sr. Presidente, gostaria também de falar a respeito do projeto de lei já citado pelo

deputado  Duarte  Bechir.  Estou  estudando  a  fundo  esse  projeto  a  respeito  do

Funpemg, do Funfip, de uma possível fusão entre os dois institutos de previdência. É

uma grande responsabilidade avaliar qual será o futuro de um pai de família, de uma

mãe de família  daqui  a  alguns  anos.  Que  esses  servidores  públicos  possam,  no

futuro, seja por um instituto de previdência capitalizado, seja pelo Tesouro do Estado,

ter  condições de tranquilidade,  uma aposentadoria  digna e correta pelos anos de

esforço e merecimento.

Como a votação está prevista para amanhã, no mais tardar  depois de amanhã,

ainda vou assentar com a minha assessoria para definir o meu voto, definir a minha

condição de votação nesse projeto. Tenho estudado com a minha assessoria, com

consultorias tributárias, os detalhes para que possamos ter a melhor votação possível

e para que possamos contribuir com o futuro do Estado de Minas Gerais e com o

futuro dos servidores que hoje prestam serviço ao Estado de Minas Gerais. Que não

fossem 60 mil, que fosse um servidor, ele mereceria o nosso respeito, mereceria o

nosso estudo, a nossa correção e, principalmente, a certeza de que estamos votando

o melhor para o Estado de Minas Gerais e para o funcionário público.

Quero dizer que ontem procurei o líder do governo, deputado Bonifácio Mourão e

levei  até  ele  algumas  dúvidas  a  respeito  do  projeto.  Não  tive  ainda  o  seu

posicionamento a respeito desses questionamentos, que espero sejam respondidos
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antes da votação para que eu possa ter condições de me manifestar favoravelmente

ao projeto. Tudo que queremos é chegar a um entendimento de que o projeto é bom

para o servidor do Estado de Minas Gerais para que possamos votar. Ainda não tive

esse retorno e, se necessário for, conversarei mais uma vez com a secretária Renata

Vilhena  para  que  possamos  ser  convencidos  de  que  o  projeto  realmente  trará

benefícios para Minas Gerais, em especial para o servidor público que há mais de

uma  década  colabora  e  faz  o  seu  investimento  no  Funpemg.  Precisamos  nos

convencer de que ele terá a mesma tranquilidade e garantia no Funfip.

Hoje foi um dia movimentado na Casa, mas tenho a certeza de que o deputado

Bonifácio Mourão, atencioso e respeitoso com o questionamento dos seus colegas

deputados,  nos dará  condição de votar  esse projeto  da  melhor  maneira  possível,

respondendo  os  questionamentos  que  temos.  Ele,  que  é  o  líder  do  governo,  o

interlocutor  maior  da  nossa bancada junto  ao  governo do Estado,  nos  dará  esse

posicionamento.

Deputado Hely Tarqüínio, nesses 15 minutos que nos restam gostaria de pedir a

tolerância de V. Exa. para tratar de um outro assunto que muito me preocupa. Hoje,

durante  todo  o  dia,  um  debate  importante  que  houve  na  Casa,  talvez  não  nos

microfones, mas nos bastidores da Casa, foi o debate da emenda impositiva. Acho

que temos de discutir isso, com muita seriedade, para seguirmos o mesmo caminho

do Congresso Nacional, do Senado e da Câmara dos Deputados. Não podemos mais

continuar como deputados com pires na mão para ajudar as nossas regiões; não

podemos continuar com pires na mão para levar aquilo que V. Exa. quer de benefício

para  Patos  de  Minas,  para  o  Alto  Paranaíba,  para  o  Vale  do  Rio  Doce,  para  o

Jequitinhonha, Mucuri, Norte de Minas ou para aqueles que, como eu, são da Grande

Belo Horizonte. Sabemos, deputado Hely Tarqüínio, que algumas canetas são mais

poderosas do que outras. Isso é normal na democracia. Sabemos que alguns têm a

alegria  de  ter  um  pai  trabalhador,  honesto,  como  é  o  caso  do  meu,  que  é  um

contador. É um homem que a vida toda trabalhou com a contabilidade e que me deu

a alegria do sustento na minha família. Tenho a alegria de ter uma mãe dona de casa,

costureira,  ex-funcionária  pública,  ex-professora  da  rede  pública  e  que  criou  sua

família com toda dignidade.
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Não tive a oportunidade de ter um pai parlamentar, não tive a oportunidade de ter

um  pai  com  uma caneta  de  secretaria  de  Estado  na  mão  para  atender  minhas

necessidades parlamentares. Faço política com trabalho, com suor, com dia a dia,

com  corpo  a  corpo,  com  presença  na  Assembleia  Legislativa  às  22h15min  para

discutir  aquilo  em que acredito;  com sábados,  domingos e feriados  devotados ao

povo que me elegeu, aos 56.956 mineiros, mais o meu voto. Essas pessoas guardam

em nós, parlamentares, deputado Hely Tarqüínio, a expectativa e a esperança de que

votemos bons projetos de lei. Para votar bons projetos de lei temos de estudar, como

estou  estudando,  aguardando  o  posicionamento  da  liderança  do  governo  sobre

alguns questionamentos. Não voto a toque de caixa nenhum projeto se eu não tiver a

consciência de que estou votando o melhor. Não me importa em qual partido estou,

se sou da base ou se sou da oposição, voto naquilo em que acredito. Porque hoje

sou base, daqui a um ano posso ser oposição. Os governos mudam, a democracia é

assim. Daqui a um ano e meio o povo de Minas Gerais pode decidir ter um outro

governo, de outro campo. Assim é a democracia. Ou daqui a um ano o grupo político

ao qual pertenço pode ser reeleito.

Mas  uma certeza  tenho,  deputado Hely Tarqüínio,  todos  nós  passaremos.  Meu

mandato passará, passará o de V. Exa., o dos outros 75 colegas que compõem esta

Casa, mas as instituições são permanentes, são eternas. O Estado de Minas Gerais

permanecerá. Quando votamos um projeto, temos de votar com a responsabilidade

não apenas de atender ao interesse de um governo de que fazemos parte e em que

acreditamos. Acredito no governador Antonio Anastasia. E digo mais: não sei se num

passado muito distante, talvez num futuro, daqui a longas datas, mas Minas Gerais

nunca teve um gestor público tão comprometido, honesto, íntegro. Igual pode ter tido,

mais do que o Antonio Anastasia, não. Tenho certeza de que não. Um homem de

bem, um homem limpo, um homem que entrou para o governo com as mãos limpas e

sairá do governo com as mãos limpas; um homem que entrou no governo com uma

vida simples, austera e modesta, e sairá do governo com uma vida simples, austera e

modesta. Esse é o governador Antonio Augusto Anastasia, de quem tenho orgulho de

ser  companheiro  político,  de  fazer  parte  de  sua  base,  de  compor  seu  bloco  de

governo.
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Mas temos de analisar com pente-fino, porque erros podem acontecer em projetos.

Por  mais  bem-intencionado  que  seja  um  governo,  uma  secretaria,  erros  podem

acontecer. Como, por exemplo, tenho certeza de que podem estar acontecendo erros

nas emendas que este deputado apresentou. Não sei se houve erro deste deputado

este ano ao apresentar as emendas - também sou falível e posso ter errado - ou se

houve erro ano passado,  da  Secretaria  de Saúde,  em aceitar  emendas idênticas.

Estou apresentando requerimento a esta Casa para que sejam convocados aqui os

secretários de Saúde e de Governo; para que seja convocada a Procuradoria-Geral

do Estado para me explicar se houve incoerência política este ano; se houve erro por

parte deste deputado este ano; se houve uma tendência política a não atender este

deputado por questões eleitorais; ou se houve um erro do Estado no ano passado.

Porque  não  consigo  conceber  como  um  deputado  apresenta  uma  emenda  para

determinado setor na Secretaria de Saúde, no ano de 2012, e essa emenda é aceita,

vira convênio, é protocolada, é publicada no Minas Gerais, é paga e é executada. Ela

vai para o Tribunal de Contas, passa pela Controladoria do Estado, pela Procuradoria

do Estado, pela Secretaria de Saúde, pela Secretaria de Governo.

Este ano,  a mesma emenda,  o mesmo processo é rejeitado pela Secretaria  de

Saúde. Está havendo oportunismo neste ano, houve incompetência no ano passado

ou houve incompetência neste ano? Porque não tem jeito: ou há incompetência neste

ano, que ainda pode ser corrigida, ou houve incompetência no ano passado. Aí é

muito mais grave, muito mais sério, e é caso para o Tribunal de Contas, porque é a

mesma emenda, o mesmo objeto.

Será que houve uma incompetência tão grande da Secretaria de Saúde no ano

passado? Será que a Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais ou mesmo o

secretário Antônio Jorge erraram no ano passado, celebrando convênios com esse

fim,  ou  estão  errando  este  ano?  Porque  é  o  mesmo objetivo  final.  É  a  mesma

secretaria. Está vindo do mesmo tesouro. Está vindo do mesmo cofre. Será que o

erro ocorreu no ano passado ou neste ano? Torço para que o erro tenha ocorrido

neste ano, porque, se houve um erro no ano passado, a coisa é mais grave, é mais

séria e não tem como ser corrigida, porque já existem academias a céu aberto sendo

entregues e inauguradas. Como várias foram inauguradas, não há como corrigir o
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erro.

Se o erro está acontecendo neste ano,  ainda é possível  corrigi-lo.  Talvez tenha

havido uma desatenção de alguém. Talvez tenha havido uma confusão. Talvez tenha

havido algum tipo de perseguição política. Talvez tenha havido algum desinteresse de

alguém, por disputas eleitorais, de atender à base deste deputado. Talvez, por não se

dobrar a algum deputado federal de preferência de alguma secretaria ou de algum

secretário.  Talvez  por  não  aderir  em  peso,  em  massa,  aos  mesmos  palanques

políticos eleitorais de determinadas figuras que compõem este governo. Talvez por

não ser interessante para o secretário Antônio Jorge, que é candidato a deputado

estadual, atender tudo o que for possível. Não acredito nisso. Acredito na boa-fé do

secretário Antônio Jorge, até porque ele é secretário este ano e, ano que vem, muito

provavelmente, será eleito e estará nesta Casa. Até porque, com o vigor do trabalho

que faz na Secretaria  de Saúde,  com a força do trabalho com que executa suas

funções,  de  seus métodos de persuasão e de  convencimento,  tem tudo para ser

eleito  e  fazer  um  grande  trabalho  nesta  Casa.  Tenho  absoluta  convicção  disso,

porque  é  um  homem  de  bem,  é  um  homem  correto,  é  um  homem  sério  e  vai

colaborar muito com esta Casa. Tenho certeza de que, daqui a um, dois, três anos,

quando ele for deputado, talvez possa sofrer com o que hoje faz conosco. Talvez ele

possa ser vítima de incoerências democráticas e jurídicas, como somos hoje.

Então, deputado Hely Tarqüínio, venho aqui fazer um apelo à Secretaria de Estado

de  Governo,  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  e  ao  gabinete  do  governador  do

Estado para que expliquem a este deputado o que aconteceu. Se, nesta semana,

houve  algum  equívoco  na  comunicação  que  recebi  da  Secretaria  de  Estado  de

Governo, dizendo que minhas emendas foram devolvidas, que Nova Lima não vai

receber os recursos que empenhei, que Belo Horizonte não vai receber os recursos

que empenhei, que as cidades de Caeté, Itabirito, Rio Acima, Raposos, Buritizeiro,

Itabira e Ouro Preto não vão realmente receber os recursos que indiquei, ou se está

havendo,  deputado  Hely  Tarqüínio,  algum  equívoco  por  parte  da  Secretaria  de

Governo, da Secretaria de Saúde ou da Procuradoria do Estado. Porque, deputado

Hely, o governador Antonio Anastasia determinou pessoalmente que o projeto fosse

feito.  Ele,  como governador  e gestor  maior do Estado,  entende que academia de
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ginástica é projeto para a saúde. Se não um projeto para a cura, é um projeto de

profilaxia, de prevenção. Quem faz exercício físico vive mais e melhor.

O senhor, como médico, fique à vontade para me pedir aparte e me desmentir, caso

esteja  dizendo  alguma  aberração.  Não  consigo  compreender.  Secretário  Antônio

Jorge, será que sua equipe não entende que exercício físico faz bem para a saúde?

Será que a política que o senhor quer implementar no Estado é curar o doente, e não

tratar o saudável para que não fique doente? Tenho certeza de que o senhor não

pensa  assim.  Então,  peço-lhe  que  dialogue  com  sua  equipe  e  veja  o  que  está

acontecendo.

Secretário Danilo de Castro, será que a Secretaria de Governo do Estado de Minas

Gerais entende que exercício físico não é programa de saúde e não previne doenças

cardíacas, diabete, osteoporose e outros problemas sérios? Se entende assim, trata-

se de uma incoerência da secretaria e da Procuradoria do Estado. Será que o Estado

de Minas Gerais não entende que exercício físico é projeto de saúde, ou será que

não entende este ano, por razões casuísticas, menores e talvez até de cunho pessoal

e  eleitoral?  Deputado  Hely  Tarqüínio,  não  consigo  compreender  isso.  A  melhor

maneira de ter o cidadão saudável não é tratando a doença, mas prevenindo. É assim

que se constrói saúde pública. É preciso incentivar aquele que está saudável a fazer

o tratamento profilático, fazer exercício físico, comer de maneira adequada e fazer

exames preventivos para se manter saudável.

Espero que essa seja a crença do governo de que faço parte. Ouvi da boca do

governador, que é um homem sensível, do bem, correto e atento, que esse é o seu

pensamento. Não consigo compreender onde está o ruído de transmissão, se é na

Secretaria de Governo, se é na Procuradoria-Geral do Estado, se é na Secretaria de

Saúde. Aguardo uma explicação.

Pedi também ao líder do governo,  deputado Bonifácio  Mourão,  uma explicação,

mas não a recebi. O que mais me preocupa é a legalidade, deputado Hely Tarqüínio.

Se realmente  constatarem que  há  alguma ilegalidade este  ano,  preciso  entender

como isso  foi  feito  no  ano passado.  Secretário  Danilo  de  Castro  e  secretário  de

Saúde Antônio Jorge, no ano passado agimos na ilegalidade? Não creio que o Estado

estivesse ilegal no ano passado. Prefiro acreditar que houve um mal-entendido, um
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equívoco das pessoas que me passaram essa informação, pois tenho certeza de que

o secretário Danilo, com seu vasto conhecimento do serviço público, compreende que

o que foi feito no passado é o correto. Talvez tenha sido induzido a erro e, por isso,

tenha  me  enviado  um  comunicado  de  que  as  emendas  foram  negadas  pela

Secretaria  de  Saúde.  Acredito  que  o  secretário  Danilo  foi  induzido  a  erro,  como

acredito que o secretário Antônio Jorge também tenha sido, pois não acredito que no

ano passado tenham cometido uma ilegalidade.

Para finalizar, reitero meu posicionamento de que aguardo a posição do deputado

Bonifácio  Mourão  a  respeito  dos  meus  questionamentos  sobre  o  Projeto  de  Lei

Complementar nº 57, para que possamos votá-lo com tranquilidade, pensando no que

acreditamos ser o melhor para Minas Gerais e para seu povo. Tal como observamos a

possibilidade de equívoco em coisas básicas e simples, como no encaminhamento de

emendas parlamentares, esses mesmos equívocos podem acontecer em projetos de

lei nos pontos que levantei com o líder de governo e junto ao governo do Estado.

Tenho certeza de que todas as dúvidas serão sanadas para podermos votar pelo que

for melhor para o povo de Minas Gerais. Caso não tenhamos a convicção do que

questionamos, poderemos livremente votar  e exercer o nosso mandato de acordo

com  o  que  é  mais  importante:  votar  naquilo  em  que  acreditamos.  Já  disse  isso

anteriormente.

Encerro e agradeço a tolerância ao deputado Hely Tarqüínio. Não tenho vaidade em

ser deputado e não tenho apego a cargo e a mandato. Se o povo de Minas Gerais,

em outubro do ano que vem, decidir que eu não deva permanecer aqui, voltarei para

a minha vida pacata e simples na Rádio Itatiaia e como jornalista do jornal  Super,

fazendo aquilo em que acredito.

Por fim, digo que temos de discutir com profundidade a emenda impositiva, que é a

garantia do cumprimento e do compromisso dos deputados com a cidade e com o

povo  que o  elegeu.  Não podemos  continuar  de  pires  nas  mãos,  dependendo  de

favores e da caneta mais poderosa de A ou B, que, antes de atender aos interesses

do  Estado  e  dos  munícipes,  atende  seus  interesses  pessoais  e  até  familiares.

Agradeço a tolerância e desejo uma boa noite a todos os que nos acompanham pela

TV Assembleia.
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O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos.

Palavras do Presidente

A presidência, nos termos do art. 274 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.647/2013, uma vez que permaneceu em ordem do

dia  por  quatro  reuniões.  A  presidência  informa  ao  Plenário  que  a  emenda

encaminhada  pelo  governador  do  Estado  por  meio  da  Mensagem  n°  569/2013,

publicada em 21/11/2013, foi  incorporada ao parecer da Comissão de Fiscalização

Financeira  e  será  arquivada,  nos  termos  do  inciso  IV  do  art.  180  do  Regimento

Interno.

Encerramento

O presidente -  A presidência encerra a reunião,  convocando as deputadas e os

deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 27, às 9 e às 20 horas, nos termos

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

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 20/11/2013

Às 15h14min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes e Rogério Correia (substituindo o deputado Paulo Guedes por indicação da

Liderança do MSC), membros da supracitada comissão. Estão presentes também os

deputados Adelmo Carneiro Leão, Tadeu Martins Leite. Havendo número regimental,

o presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a reunião e, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscrevem. A presidência

informa que a reunião se destina a assistir à apresentação da execução financeira do

Programa  de  Aquisição  de  Alimentos  -  PAA -  no  Estado,  que  será  feita  pelos

dirigentes da Companhia Nacional de Abastecimento - Conab - e a discutir e votar

proposições  da  Comissão.  Registra-se  as  presenças  dos  deputados  Fabiano

Tolentino  e  Paulo  Guedes.  A presidência  interrompe  os  trabalhos  ordinários  da
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reunião para ouvir os Srs. Cícero da Silva, assistente técnico, representando o Sr.

Alcides  Guedes  Filho,  superintendente  do  Ministério  do  Desenvolvimento

Agrário;Osvaldo Teixeira de Souza Filho, superintendente regional da Conab; Edmar

Guariento Gadelha, subsecretário de Agricultura Familiar da Secretaria de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ademar Moreira Pires, gestor do Programa de

Aquisição de Alimentos, representando o Sr. José Ricardo Ramos Roseno, presidente

da Emater; Alexsander de Oliveira Sousa, ecólogo do Ima, especialista em avaliação

de impactos ambientais e recuperação de áreas degradadas do Instituto Mineiro de

Agropecuária - IMA -, representando o Sr. Altino Rodrigues Neto, diretor-geral desse

instituto;  Eduardo  Nascimento  Arantes,  assessor  de  Meio  Ambiente  e  Guilherme

Gonçalves  Teixeira,  assessor  técnico,  representando  o  Sr.  Vilson  Luiz  da  Silva,

presidente  da  Federação  dos  Trabalhadores  na  Agricultura  do  Estado  de  Minas

Gerais - Fetaemg; Erineu Resende Rosa Ferreira, coordenador de Apoio a Circuitos

Locais  de  Comercialização  da  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento; Clovis Correa da Silva, presidente da Cooperativa Agrícola Alto Rio

Grande Ltda. - Lavras, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente,

como autor do requerimento que deu origem debate, tece suas considerações iniciais.

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

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

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

de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Antônio  Carlos  Arantes,  presidente  -  Fabiano  Tolentino  -  Inácio  Franco-  Romel

Anízio.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/11/2013

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

o  deputado  André  Quintão,  membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente,

também,  o  deputado  Rogério  Correia.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado  André  Quintão,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da
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reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a debater o tema

“10 anos de Recid: a educação popular e a construção do projeto popular para o

Brasil”,  por  solicitação  da  Rede  de  Educação  Cidadã  -  Recid-MG.  A presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Maria Conceição

Amaral  Renan  de  Menezes,  educadora  social  da  Recid;  Maria  Aparecida  Afonso

Oliveira, coordenadora do Polo Minas Gerais do Projeto Mova-Brasil - Montes Claros;

e  os  Srs.  João  Carlos  Werlang,  coordenador  do  Centro  de  Assessoria

Multiprofissional  e  membro da Diretoria  do  Centro  Latino-Americano de Educação

Popular - Porto Alegre, e Nilson Maruaz, educador social da Recid - Taiobeiras, que

são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, autor do requerimento que

deu origem à reunião, tece suas considerações iniciais.  A seguir,  segue-se ampla

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

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2013.

André Quintão, presidente - João Leite - Maria Tereza Lara.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/11/2013

Às 11h5min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Adalclever Lopes,

Celinho do Sinttrocel e Anselmo José Domingos, membros da supracitada comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Adalclever Lopes, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Anselmo José

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

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

reunião  se  destina  a  apreciar  matéria  constante  na  pauta  e  discutir  e  votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência

publicada no  Diário do Legislativo, na data mencionada entre parênteses: dos Srs.

José  Elcio  Santos  Monteze,  diretor-geral  do  DER-MG;  Geraldo  Flávio  Vasques,
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procurador-geral  de  justiça  adjunto  institucional  (14/11/2013);  Joaquim  Carlos  de

Martins  Guedes,  diretor  da  Viação  Novo  Retiro  Ltda.;  Carlos  Ramon  de  Melo,

presidente  do  Sindicato  da  Indústria  de  Reparação  de  Veículos  e  Acessórios  do

Estado  de  Minas  Gerais;  Maurício  de  Lana,  presidente  da  Consol  -  Engenheiros

Consultores;  Leonardo  Duque  Barbabela,  coordenador  do  Centro  de  Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público; e Álvaro

Campos de Carvalho, superintendente regional do Dnit (19/11/2013). Passa-se à 2ª

Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e a  votação de

proposições  que dispensam a apreciação do Plenário.  Após  discussão  e  votação

nominal, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs

4.502/2013  (relator:  deputado  Gustavo  Valadares);  4.511/2013  (relator:  deputado

Paulo Guedes); e 4.512/2013 (relator: deputado Adalclever Lopes), que receberam

parecer  por  sua  aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  os  Requerimentos  nºs  6.262,  6.298,  6.323,  6.339,  6.395,  6.340  e

6.341/2013. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.273/2012 e 3.633/2012.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a

votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são  aprovados  requerimentos  dos  deputados  Celinho  do  Sinttrocel  (2),  em  que

solicita seja encaminhado ao ministro das Comunicações, ao diretor-geral da Detel-

MG e às operadoras Vivo, Tim, Oi e Claro pedido de providências para a melhoria da

qualidade da telefonia móvel celular no Bairro Cidade Nova, no Município de Santana

do Paraíso, e em que solicita seja realizada reunião no Município de São Joaquim de

Bicas  para  debater,  em  audiência  pública,  a  implantação  do  transporte  coletivo;

Bonifácio Mourão em que solicita seja realizada reunião no Município de Governador

Valadares para debater, em audiência pública, os motivos pelos quais a duplicação da

BR-381 será realizada somente no trecho de Belo Horizonte-Belo Oriente excluindo-

se  o  traçado  originalmente  previsto,  compreendido  no  trecho  Belo  Horizonte-

Governador Valadares; e Ivair Nogueira em que solicita seja realizada reunião para

debater, em audiência pública, a possibilidade de utilização dos trechos ferroviários

devolvidos pela Ferrovia Centro-Atlântico no transporte de passageiros. Cumprida a
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finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os

membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Adalclever Lopes, presidente - Célio Moreira - Vanderlei Miranda.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.553/2013

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do deputado Tenente Lúcio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Voluntária  de  Combate  ao  Câncer  de

Monte Alegre de Minas, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.553/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Voluntária de Combate ao Câncer de Monte Alegre de Minas, com sede no Município

de Monte Alegre de Minas, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de

caráter beneficente, que tem como escopo a luta social de combate ao câncer. Com

esse  propósito,  a  instituição  exerce  um  papel  importante  no  combate  ao  câncer,

especialmente no apoio aos pacientes carentes que precisam de tratamento fora do

município ou que não possuem condições materiais para arcar com todas as suas

despesas.  Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  referida

associação com a comunidade menos favorecida do Município de Monte Alegre de

Minas, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.553/2013, em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2013.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.591/2013

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, a presente proposição objetiva

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Comerciantes  da  Ceasa  de

Uberlândia, com sede naquele município.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

Vem  o  projeto  agora,  a  esta  comissão,  para  ser  deliberado  conclusivamente,

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

Fundamentação

A Associação dos Comerciantes da Ceasa de Uberlândia, com sede no município

de Uberlândia,  é  uma pessoa jurídica  de  direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que

possui como objetivo principal a congregação dos comerciantes da Ceasa visando o

encaminhamento de soluções para os problemas vivenciados pela categoria.

Considerando que a atividade comercial é um dos temas afetos a essa comissão,

compete a ela a apreciação deste projeto de lei,  conforme ditames do Regimento

Interno.

Além  das  ações  relacionadas  diretamente  a  seu  objetivo  principal,  a  referida

associação também promove pesquisas e estudos sobre temas relacionados àquela

atividade econômica, divulga as suas ações para a sociedade, interfere nos debates

técnicos  e  políticos  de  interesse dos  associados,  estabelece  parceria  com outros

órgãos e entidades, capacita seus associados e colaboradores, entre várias outras

ações.

Tendo  em  vista  o  caráter  eminentemente  associativo  e  sem  fins  lucrativos  da

Associação  dos  Comerciantes  da  Ceasa  de  Uberlândia,  o  que  contribui  para  o

fortalecimento  da  articulação  da  sociedade  civil,  consideramos  procedente  a

concessão do título de utilidade pública a essa associação.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.591/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2013.

Gustavo Perrella, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.717/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe ratifica regime especial de tributação ao contribuinte mineiro

da indústria de vestuário,  cama, mesa e banho, nos termos do art. 225 da Lei  nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Publicada no Diário do Legislativo em 28/11/2013, foi a proposição encaminhada a

esta comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de resolução em análise visa ratificar  o regime especial  de tributação

concedido pelo Estado ao setor de vestuário, cama, mesa e banho como medida de

proteção ao contribuinte mineiro e forma de reação a benefícios fiscais concedidos

por outros Estados a esse setor, relativamente ao ICMS.

De acordo com o pacto federativo estabelecido pela Constituição Federal e com o

sistema tributário vigente, para serem concedidos, os benefícios fiscais em matéria de

ICMS dependem de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

Confaz.

Não  obstante,  conforme informado  na  exposição  de  motivos  encaminhada pela

Mensagem nº 546/2013, que deu origem ao projeto de resolução em análise, foram

concedidos benefícios fiscais ao referido setor pelo Estado da Bahia, por meio do

Decreto nº  8.205,  de  3  de abril  de  2002,  operacionalizados principalmente sob a

forma de crédito presumido do imposto. Ao proporcionar vantagens operacionais e

econômicas, como a utilização de parte do imposto a ser recolhido para capital de

giro  e  aplicação em novos  investimentos,  tais  benefícios  refletem  diretamente  na
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competitividade  e  na  livre  concorrência,  podendo  implicar  perda  potencial  de

investimento, arrecadação de impostos estaduais e municipais,  além de empregos

gerados em nosso Estado.

Ainda de acordo com a exposição de motivos, a concessão acima mencionada não

está prevista em lei complementar ou em convênio do ICMS, afrontando o disposto

no art. 155, §2º, XII, alínea “g”, da Constituição da República, e na Lei Complementar

nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Com o objetivo de enfrentar essa questão, o art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975,

faculta  ao  Poder  Executivo  a  adoção  de  medidas  necessárias  à  proteção  da

economia do Estado.

O § 1º desse artigo determina que a Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - envie

à Assembleia Legislativa expediente com a exposição de motivos para adoção de tais

medidas, cabendo a esta Casa, nos termos do disposto no § 2º do referido artigo,

ratificar a medida adotada, no prazo de 90 dias, por meio de resolução. Ainda de

acordo com o § 6º do mesmo dispositivo, cabe à SEF o envio trimestral à Assembleia

da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.

Assim, para as empresas do referido setor que comprovadamente estiverem sendo

prejudicadas em sua competitividade ou desestimuladas de se instalarem em Minas

Gerais em face de benefícios concedidos por outras unidades federadas, concede-se

regime especial de tributação na forma de crédito presumido, de maneira que a carga

tributária  efetiva  seja  de  2%.  A exposição  de  motivos  salienta  que  os  regimes

especiais são concedidos de forma individualizada, mediante análise de requerimento

do contribuinte, podendo dar ensejo a cargas tributárias diversas.

Diante dos argumentos apresentados, julgamos necessário o estabelecimento de

regime  especial  de  tributação,  objetivando  a  proteção  da  economia  mineira  e  o

restabelecimento da competitividade do referido setor.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 4.717/2013,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2013.

Lafayette de Andrada, relator.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.239/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Aimorés o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a

sua repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102,

VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Aimorés o imóvel com área de 12.956,85m², localizado na R. Getúlio

Vargas, no Bairro Conceição do Capim, nesse município, e registrado sob o nº R-

4.636,  a  fls.  138  do  Livro  nº  3-C,  no  Cartório  de  Registro  Geral  de  Imóveis  da

Comarca de Aimorés.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, a proposição estabelece,

no parágrafo único de seu art.  1º,  que o imóvel  será destinado à implantação de

centro de tratamento de dependentes químicos. Já o art. 2º do projeto determina que

o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da

lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação

prevista.

Cabe ressaltar  que a autorização legislativa para a transferência de domínio de

imóveis  do patrimônio público é exigência da Lei  Federal  nº  4.320,  de 1964,  que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.

No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que a movimentação dos valores

pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida

autorização.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice legal à tramitação da

matéria, opinando por sua aprovação na forma proposta pelo autor. Essa comissão
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respaldou seu posicionamento com as manifestações favoráveis à doação emitidas

pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - e pela Prefeitura do

Município  de  Aimorés,  a  qual  frisou  ainda  a  importância  da  implantação  do

mencionado centro de tratamento para os moradores da região.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão

analisar, o projeto atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência de

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

repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.239/2013 no

1º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2013.

Lafayette  de  Andrada,  presidente  e  relator  -  Sebastião  Costa  -  Tiago Ulisses  -

Gustavo Corrêa - Jayro Lessa - Rogério Correia.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.696/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em epígrafe acrescenta

área à Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto nº 45.397, de 2010.

O projeto foi apreciado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº

1, que apresentou.

A seguir, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, analisando

o mérito da proposição, opinou por sua aprovação com a Emenda nº 1, da Comissão

de Constituição e Justiça.

Cabe agora a esta comissão emitir seu parecer, em cumprimento do disposto no

art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise  busca acrescentar  252,052ha à  Estação  Ecológica  de

Arêdes, situada no Município de Itabirito e criada por meio do Decreto nº 45.397, de

2010. Prevê ainda que a descrição da nova área da unidade de conservação será
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definida em decreto.

De acordo com os arts. 7º e 8º da Lei Federal nº 9.985, de 2000, que institui o

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - Snuc -, as estações

ecológicas estão incluídas no grupo de unidades de conservação - UCs - de proteção

integral e têm por objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas

científicas.

A respeito da Estação Ecológica de Arêdes, cabe informar que foi aprovado nesta

Casa o Projeto de Lei nº 1.759/2011, que resultou na edição da Lei nº 19.555, de

2011, pela qual foi excluída dessa estação ecológica área de 9,33ha, para fins de

execução de obras de infraestrutura de interligação entre os complexos minerários

Pico e Fábrica, localizados nos Municípios de Itabirito e Ouro Preto. Em contrapartida,

a referida lei  estabelece que a área desafetada será compensada por outra área

incorporada  à  estação,  quatro  vezes  maior  que  aquela,  em  conformidade  com

protocolo de intenções firmado entre o Poder Executivo do Estado e as empresas

Vale S. A. e Minerações Brasileiras Reunidas S. A.

Para o cumprimento da referida norma, foi editado o Decreto nº 46.322, de 2013,

que “dispõe sobre a alteração dos limites da área da Estação Ecológica de Arêdes,

localizada no Município de Itabirito”.  Transcrevemos a seguir  o art.  1º  do referido

decreto:

“Art. 1º - A Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto n° 45.397, de 14 de

junho de 2010, e alterado (sic) pela Lei nº 19.555, de 9 de agosto de 2011, passa a

ter os  limites  e confrontações estabelecidos no Anexo,  perfazendo uma área total

aproximada de 1.187,2330 ha (hum mil cento e oitenta e sete hectares vinte e três

ares e trinta centiares).

Parágrafo único - A área total prevista no caput é resultante da inclusão de área de

38,7307  ha  (trinta  e  oito  hectares  setenta  e  três  ares  e  sete  centiares)  e  da

desafetação da área de 9,3359 ha (nove hectares trinta e três ares e cinquenta e

nove centiares) de que trata a Lei nº 19.555, de 2011”.

O  relator  do  Projeto  de  Lei  nº  1.759/2011  na  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável  fez  um  registro  histórico  detalhado,  do  qual  se

depreende a importância dessa unidade de conservação para a biodiversidade. Em
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síntese,  a  criação da  Estação  Ecológica  de  Arêdes  se  fundamentou  na  proteção

desse  patrimônio  histórico-arqueológico,  relacionado  ao  Ciclo  do  Ouro  do  Brasil

Colônia; na conservação da biodiversidade da área; na manutenção da quantidade e

qualidade dos recursos hídricos,  que contribuem para o abastecimento público do

Município de Itabirito; e no desenvolvimento de pesquisas científicas.

Cabe observar que a recente Lei nº 20.922, de 2013, que “dispõe sobre as políticas

florestal e de proteção à biodiversidade no Estado”, estatui:

“Art. 44 - As Unidades de Conservação são criadas por ato do poder público.

(...)

§ 2º - A criação de Unidade de Conservação será precedida de estudos técnicos, na

forma do regulamento, e de processo consultivo, que orientem o poder público na

definição:

I - da categoria de manejo;

II - da localização, da dimensão e dos limites da Unidade de Conservação;

(…)

§ 3º -  No processo consultivo a que se refere o  caput do § 2º,  o poder público

fornecerá  informações  adequadas  à  compreensão  da  população  local  e  outros

interessados e discutirá  as  definições de que tratam os incisos I  a  IV do mesmo

parágrafo, por meio de:

I - consulta pública por prazo mínimo de quarenta e cinco dias;

II  -  ampla divulgação da proposta de criação da Unidade de Conservação e do

cronograma do processo de consulta;

III - uma ou mais reuniões públicas por município afetado.

§ 4º -  Na criação de estação ecológica ou reserva biológica, não é obrigatório o

processo consultivo de que tratam os §§ 2º e 3º.

(…)

§ 7º - A ampliação de uma Unidade de Conservação pode ser feita por instrumento

normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos

os procedimentos de consulta estabelecidos nos §§ 2º e 3º, vedada a modificação

dos limites originais da unidade, exceto pelo acréscimo proposto”. (Grifo nosso.)

Tendo em vista  a  relevância  da  matéria  e  por  não  encontrarmos óbice  ao  seu
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andamento nesta Casa, opinamos pelo aumento da área da unidade de conservação

pretendido pelo projeto em análise.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.696/2013 no 1º

turno, com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2013.

Lafayette  de  Andrada,  presidente -  Zé Maia,  relator  -  Sebastião  Costa  -  Duarte

Bechir - Tiago Ulisses - Rogério Correia - Pompílio Canavez.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 54/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  tela  “altera  a  Lei

Complementar  nº  64,  de 25  de março de 2002,  que institui  o  Regime Próprio de

Previdência e Assistência Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais e

dá outras providências ”.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, retorna agora o projeto a esta

comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  102,  VII,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

O projeto  de  lei  em epígrafe tem por  objetivo  promover  uma reestruturação do

regime previdenciário dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, por meio

da extinção do Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - Funpemg - e da

unificação  da  administração  dos  pagamentos  dos  benefícios  previdenciários  num

fundo único, a saber, o Fundo Financeiro de Previdência - Funfip. Importa ressaltar

que a medida está acompanhada de outro projeto de lei complementar, também em

tramitação  nesta  Casa,  que  institui  a  previdência  complementar  para  o  Estado,

corporificando assim um conjunto de iniciativas que visam dar maior sustentabilidade

à previdência dos servidores públicos no longo prazo.

Na Mensagem nº 562/2013, por meio da qual encaminhou a matéria a esta Casa, o

governador ressalta a importância do projeto em exame, o qual, ao unificar o sistema
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de  previdência  do  Estado,  propicia  “um  horizonte  de  planejamento  de  maior

estabilidade,  dentro  do  arranjo  nacional  de  previdência  pública,  reafirmando  o

compromisso do Estado com o caráter atuarialmente sustentável do Regime Próprio

de Previdência”.

No  que  concerne  à  competência  desta  comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto,  destaca-se que a implementação

da  medida  proposta  não  implica  geração  de  despesas  para  o  erário,  e,  por

conseguinte, violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Tal  premissa  baseia-se  no  fato  de  que  a  unificação dos  fundos  de previdência

permitirá conferir maior racionalidade ao sistema previdenciário atual, seja em termos

atuariais, seja em termos gerenciais.

No entanto, com vista a aprimorar a proposição, o relator apresenta o Substitutivo

nº 1 a seguir apresentado.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

54/2013, no 2º turno, na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, que institui o Regime

Próprio de Previdência e Assistência Social  dos servidores públicos do Estado de

Minas Gerais, cria o Fundo Previdenciário de Minas Gerais - Funprev-MG e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais

será financiado nos termos previstos por esta lei complementar.

Parágrafo único - Os benefícios previdenciários dos servidores públicos estaduais e

seus dependentes, previstos na Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, e

assegurados pelo regime de que trata o  caput,  serão financiados pelos  seguintes

fundos:

I - Fundo Financeiro de Previdência - Funfip, no sistema de repartição simples;

II - Fundo Previdenciário de Minas Gerais - Funprev-MG, instituído nos termos do

art. 8º desta lei complementar, no sistema de capitalização.
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Art. 2º - Fica extinto o Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - Funpemg,

instituído pela Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.

§ 1º - O total de recursos existentes no Funpemg, apurado na data de publicação

desta lei complementar, reverterá ao Funfip, instituído pela Lei Complementar nº 77,

de 13 de janeiro de 2004.

§ 2º - Consideram-se como total dos recursos existentes na forma do § 1º todos os

valores, recursos financeiros, títulos e direitos de crédito e bens disponíveis, incluídos

os  créditos  que  o  Funpemg  possui  junto  ao  Estado  de  Minas  Gerais  e  a  suas

autarquias  e  fundações,  considerados  até  a  data  de  publicação  desta  lei

complementar.

§ 3º - A aplicação dos recursos de que trata o § 1º deste artigo observará o disposto

no inciso XI do art. 167 da Constituição da República e no inciso III do art. 1º da Lei

Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998.

§  4º  -  O  saldo  do  Funpemg  será  destinado  ao  pagamento  de  benefícios

previdenciários do Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores

públicos do Estado de Minas Gerais.

§ 5º - O Funfip sucederá o Funpemg para todos os fins de direito.

Art. 3º - A estrutura superior do Funfip tem a seguinte composição:

I - Grupo Coordenador, a que se refere o § 2º do art.1º da Lei Complementar nº 77,

de 2004;

II  -  Conselho  Consultivo,  conforme  o  disposto  nos  arts.  5º  e  6º  desta  lei

complementar;

III - Agente Financeiro, a Secretaria de Estado de Fazenda, conforme previsto no §

3º do art.1º da Lei Complementar nº 77, de 2004.

Art. 4º - Compõem o Grupo Coordenador do Funfip:

I - o Secretário de Estado de Fazenda, que o presidirá;

II - o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão;

III - o Presidente do IPSEMG.

§ 1º - As autoridades mencionadas nos incisos I  a III indicarão em ato conjunto

técnicos das áreas específicas para exercer as atividades operacionais relacionadas

às atribuições do Grupo Coordenador.



117
____________________________________________________________________________

§  2º  -  O  Grupo  Coordenador  reunir-se-á  a  critério  de  seu  Presidente  ou  por

solicitação de qualquer de seus membros.

§ 3º - Os membros do Grupo Coordenador não serão remunerados por sua atuação

no Grupo, a qual será considerada prestação de relevante serviço público.

Art.  5º  -  O Conselho Consultivo  é integrado por  catorze  conselheiros  efetivos e

catorze suplentes, escolhidos dentre pessoas com nível superior de escolaridade, de

reputação  ilibada  e  com  comprovada  capacidade  e  experiência  em  previdência,

administração, economia, finanças, contabilidade, atuária ou direito.

§ 1º - Compõem o Conselho Consultivo do Funfip:

I - o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, que o presidirá;

II - um representante da Secretaria de Estado de Fazenda;

III - um representante da Assembleia Legislativa;

IV - um representante do Poder Judiciário;

V - um representante do Ministério Público;

VI - um representante do Tribunal de Contas;

VII - um representante dos servidores ativos do Poder Executivo;

VIII - um representante dos servidores inativos do Poder Executivo;

IX - um representante dos servidores da Assembleia Legislativa;

X - um representante dos servidores do Poder Judiciário;

XI - um representante dos servidores do Ministério Público;

XII - um representante dos servidores do Tribunal de Contas;

XIII - um representante da Defensoria Pública;

XIV - um representante dos servidores da Defensoria Pública.

§ 2º - Os membros efetivos e suplentes do Conselho Consultivo são nomeados pelo

Governador por indicação dos titulares dos órgãos e entidades cujos representantes o

integram, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§ 3º - Os membros a que se referem os incisos VII, VIII, XI, XII e XIV do § 1º deste

artigo serão escolhidos pelo Governador do Estado a partir de lista tríplice elaborada

pelas entidades representativas dos servidores públicos estaduais.

§ 4º - O Conselho Consultivo reunir-se-á, trimestralmente, em reuniões ordinárias e,

extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou a requerimento de um
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terço de seus membros.

§ 5º  -  A participação no Conselho Consultivo  será paga pelo Tesouro Estadual,

conforme  estabelecido  em  regulamento  próprio,  por  sessão  a  que  comparecer  o

representante, não podendo seu valor trimestral exceder a 15% (quinze por cento) da

remuneração mensal atribuída ao cargo de Presidente do IPSEMG.

Art. 6º - Compete ao Conselho Consultivo do Funfip:

I  -  manifestar-se previamente quanto  às  matérias  que envolvam a operação do

Funfip,  antes  do  devido  encaminhamento  ao  Conselho  Estadual  de  Previdência  -

CEPREV, nos termos do disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 100, de 5 de

novembro de 2007, se for o caso;

II  -  conhecer  previamente  a  proposta  orçamentária  do  Funfip,  bem  como

acompanhar a projeção da despesa a ele relativa;

III  -  solicitar  ao  Grupo  Coordenador  as  informações  relativas  à  gestão

previdenciária,  orçamentária,  financeira  e  patrimonial  do  Funfip,  garantindo  pleno

acesso dos segurados às mesmas;

IV - aprovar, por maioria absoluta, proposta de seu regulamento;

V - eleger entre seus membros um representante que terá assento no CEPREV

como representante dos segurados do Funfip.

Art. 7º - O Funfip, com o objetivo de promover o necessário equilíbrio financeiro e

atuarial  do  sistema de  previdência  social  no  âmbito  do  Estado  de  Minas  Gerais,

poderá contar com as seguintes fontes de receitas garantidoras dos pagamentos dos

benefícios previdenciários, em adição aos recursos já existentes e previstos em lei:

I -  títulos e direitos de crédito, recebíveis e demais títulos de qualquer natureza,

ativos, dividendos e juros sobre o capital próprio de empresas e participações em

fundos de que seja titular o Estado de Minas Gerais;

II  -  participações  societárias  de  propriedade  do  Estado,  de  suas  autarquias  e

fundações,  bem  como  de  empresas  públicas  e  sociedades  de  economia  mista

estaduais, mediante prévia autorização legislativa específica;

III  -  contribuições patronais suplementares necessárias à cobertura de eventuais

déficits financeiro e atuarial;

IV - outras receitas a serem estabelecidas em lei específica.
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Art. 8º - Fica instituído o Fundo Previdenciário de Minas Gerais - Funprev-MG, com

o  objetivo  de  prover  os  recursos  necessários  para  garantir  o  pagamento  dos

benefícios  previdenciários  aos  servidores  que  ingressarem  no  serviço  público  do

Estado de Minas Gerais a partir da data da autorização de funcionamento da entidade

fechada de previdência complementar do Estado.

Art. 9. Lei complementar específica a ser encaminhada à Assembleia Legislativa, no

prazo de até trezentos e sessenta dias contados da data de publicação desta lei

complementar,  estabelecerá  as  normas e  estrutura  do  Funprev-MG,  bem como a

revisão do plano de custeio do Funfip, assegurando a este a destinação de ativos ou

créditos que correspondam, no mínimo, ao total de recursos previstos no § 1º do art.

2º.

Art. 10 - O inciso I do § 1º do art. 28 da Lei Complementar nº 64, de 2002, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art.28 - (...)

§ 1º - (...)

I  -  para  os  segurados  de  que  tratam  os  incisos  I,  II  e  III  do  caput  do  art.  3º,

equivalente ao dobro da alíquota de contribuição prevista no caput deste artigo;

(...)

Art. 11 - O art. 36 da Lei Complementar nº 64, de 2002, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 36 - Os recursos das contribuições a que se referem os arts. 29 e 30 serão

destinados ao Fundo Financeiro de Previdência - Funfip, observado o disposto no art.

50 desta Lei Complementar.”.

Art.  12.  A alínea  “a”  do  inciso  I  e  a  alínea  “a”  do  inciso  II  do  art.  39  da  Lei

Complementar nº 64, de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 39 - (...)

I - (...)

a) ao segurado de que trata o art. 3º;

(...)

II - (...)

a) aos dependentes do segurado de que trata o art. 3º;



120
____________________________________________________________________________

(...).”.

Art. 13 - O caput, os incisos I, VII, X e XI e o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº

64, de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação, passando o art. 50 a vigorar

acrescido do seguinte inciso XII e do § 3º:

“Art. 50 - Constituem recursos a ser depositados no Funfip:

I - as contribuições previdenciárias do servidor público titular de cargo efetivo da

administração direta, autárquica e fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e

Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas, do

membro  da  magistratura  e  do  Ministério  Público,  do  Conselheiro  do  Tribunal  de

Contas e aposentados;

(...)

VII  -  as  dotações  orçamentárias  previstas  para  pagamento  de  despesas  com

pessoal  ativo  e  inativo  e  com  pensionistas  da  administração  direta,  autárquica  e

fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público, da

Defensoria  Pública  e  do  Tribunal  de  Contas,  necessárias  à  complementação  do

pagamento dos benefícios assegurados pelo Tesouro do Estado, por meio do Funfip;

(...)

X  -  receitas  provenientes  da  União  destinadas  ao  pagamento  de  benefícios

previdenciários;

XI - créditos relativos à compensação financeira prevista no § 9º do art.  201 da

Constituição da República;

XII - contribuições patronais suplementares necessárias à cobertura de eventuais

déficits financeiros do Funfip.

(...)

§ 2º - Excetuam-se do disposto no inciso VII deste artigo as dotações orçamentárias

previstas  para  pagamento  de  despesas  com  pessoal  inativo  do  Instituto  de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg, cujo custo será de

responsabilidade do Estado, por intermédio do Funfip, observado o disposto no inciso

I do art. 39 desta Lei Complementar.

§  3º  -  As  contribuições  patronais  devidas  pelo  Poder  Executivo,  bem  como as

dotações a que se refere  o inciso VII,  poderão ser  originadas pela  utilização dos
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direitos relacionados às receitas pertencentes ao Estado de Minas Gerais a que faz

jus por força do disposto no § 1º do art. 20 da Constituição da República.".

Art. 14 - O art. 51 da Lei Complementar nº 64, de 2002, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 51 - Com vistas a garantir o custeio dos benefícios concedidos pelo Funfip,

compete à Secretaria de Estado de Fazenda:

I  -  reter  na  fonte  as  quantias  referentes  aos  valores  consignados  a  título  de

contribuição previdenciária mencionada no inciso I do art. 50, quando do repasse das

disponibilidades  financeiras  para  custeio  das  despesas  de  pessoal  das

administrações direta, autárquica e fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e

Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas;

II  -  recolher  para  o  Funfip  as  quantias  referentes  às  respectivas  contribuições

previdenciárias patronais,  quando do repasse das disponibilidades financeiras para

custeio das despesas de pessoal da administração direta, autárquica e fundacional

dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria

Pública e do Tribunal de Contas;

III  -  repassar aos Poderes do Estado, suas autarquias e fundações públicas, ao

Ministério  Público,  à  Defensoria  Pública  e  ao  Tribunal  de  Contas  os  recursos

financeiros do Funfip, previstos nos incisos I, IV e VII a XI do art. 50, relativos aos

valores  necessários  ao  pagamento  dos  benefícios  previdenciários  líquidos  dos

respectivos membros e servidores;

IV -  repassar  ao Ipsemg os recursos financeiros do Funfip relativos aos valores

necessários ao pagamento dos benefícios previdenciários líquidos a que fizerem jus

os dependentes dos servidores.”.

Art. 15 - O caput do art. 57 da Lei Complementar nº 64, de 2002, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  57  -  Cabe  à  fonte  responsável  pelo  pagamento  da  remuneração  e  dos

proventos dos segurados de que trata o art. 3º o recolhimento das contribuições a que

se referem os arts. 29 e 30 e o respectivo repasse ao Funfip.”.

Art.  16  -  A  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  a  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão e o Ipsemg adotarão as medidas necessárias à extinção do
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Funpemg, observado o disposto no art. 2º desta lei complementar.

§ 1º - Entre as medidas complementares à extinção do Funpemg e sem prejuízo de

outras obrigações legais, é obrigatória a prestação de contas específica dos atos de

gestão praticados desde a criação do fundo até a data de transferência dos seus

recursos na forma estabelecida pelos §§ 1º e 2º do art. 2º desta lei complementar.

§ 2º - A estrutura administrativa superior do Funpemg, a que se refere o art. 60 da

Lei Complementar nº 64, de 2002, será extinta quando da finalização dos trabalhos

previstos no § 1º deste artigo.

Art. 17 - Fica acrescentado ao art. 23 da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro

de 2006, o seguinte inciso III:

"Art. 23 - (...)

III - não se aplica ao Fundo Previdenciário de Minas Gerais - Funprev-MG.".

Art. 18 - Ficam revogados:

I - os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 64, de 2002:

a) o inciso II do § 1º do art. 28;

b) o art. 37 e o Anexo a que ele se refere;

c) a alínea “b” do inciso I e a alínea “b”do inciso II do art. 39;

d) o art. 40;

e) os incisos II, III, V e VI do art. 50;

f) os arts. 53 a 56;

g) os §§ 2º e 3º do art. 57;

h) os arts. 58 a 63;

II - o § 5º do art. 1º da Lei Complementar nº 77, de 13 de janeiro de 2004.

Art. 19. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2013.

Jayro  Lessa,  presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  Rogério  Correia  (voto

contrário) - Tiago Ulisses - Gustavo Corrêa - Sebastião Costa.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 54/2013

(Redação do Vencido)

Altera a Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, que institui o Regime

Próprio de Previdência e Assistência Social  dos servidores públicos do Estado de
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Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica extinto o Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - Funpemg

-, instituído pela Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002.

§ 1° - O total de recursos existentes no Funpemg, apurado na data de publicação

desta  lei  complementar,  reverterá  ao  Fundo Financeiro  de  Previdência  -  Funfip  -,

instituído pela Lei Complementar n° 77, de 13 de janeiro de 2004.

§ 2° - Consideram-se como total dos recursos existentes na forma do § 1° todos os

valores, recursos financeiros, títulos e direitos de crédito e bens disponíveis, incluídos

os  créditos  que  o  Funpemg possui  junto  ao  Estado  de  Minas  Gerais  e  às  suas

autarquias  e  fundações,  considerados  até  a  data  de  publicação  desta  lei

complementar.

§ 3° - A aplicação dos recursos de que trata o § 1° deste artigo observará o disposto

no inciso XI do art. 167 da Constituição da República e no inciso III do art. 1° da Lei

Federal n° 9.717, de 27 de novembro de 1998.

§  4°  -  O  saldo  do  Funpemg  será  destinado  ao  pagamento  de  benefícios

previdenciários do Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores

públicos do Estado de Minas Gerais.

§ 5° - O Funfip sucederá o Funpemg para todos os fins de direito.

Art. 2° - O inciso I do § 1º do art. 28 da Lei Complementar n° 64, de 2002, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 28 - (...)

§ 1° - (...)

I  -  para  os  segurados  de  que  tratam  os  incisos  I,  II  e  III  do  caput do  art.  3°,

equivalente ao dobro da alíquota de contribuição prevista no caput deste artigo;”.

Art. 3º - O art. 36 da Lei Complementar n° 64, de 2002, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 36 - Os recursos das contribuições a que se referem os arts. 29 e 30 serão

destinados ao Fundo Financeiro de Previdência - Funfip -, observado o disposto no

art. 50 desta Lei Complementar.”.

Art.  4º  -  A alínea  “a”  do  inciso  I  e  a  alínea  “a”  do  inciso  II  do  art.  39  da  Lei
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Complementar n° 64, de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 39 - (...)

I - (...)

a) ao segurado de que trata o art. 3°;

(...)

II - (...)

a) aos dependentes do segurado de que trata o art. 3°;”.

Art. 5º - O caput, os incisos I, VII, X e XI e o § 2° do art. 50 da Lei Complementar n°

64, de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação, passando o art. 50 a vigorar

acrescido do seguinte inciso XII e do § 3º:

“Art. 50 - Constituem recursos a serem depositados no Funfip:

I - as contribuições previdenciárias do servidor público titular de cargo efetivo da

administração direta, autárquica e fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e

Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas, do

membro  da  magistratura  e  do  Ministério  Público,  do  Conselheiro  do  Tribunal  de

Contas e aposentados;

(...)

VII  -  as  dotações  orçamentárias  previstas  para  pagamento  de  despesas  com

pessoal  ativo  e  inativo  e  com  pensionistas  da  administração  direta,  autárquica  e

fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público, da

Defensoria  Pública  e  do  Tribunal  de  Contas,  necessárias  à  complementação  do

pagamento dos benefícios assegurados pelo Tesouro do Estado, por meio do Funfip;

(...)

X  -  receitas  provenientes  da  União  destinadas  ao  pagamento  de  benefícios

previdenciários;

XI - créditos relativos à compensação financeira prevista no § 9° do art.  201 da

Constituição da República;

XII-  contribuições patronais suplementares necessárias à cobertura de eventuais

déficits financeiros do Funfip.

(...)

§ 2° - Excetuam-se do disposto no inciso VII deste artigo as dotações orçamentárias
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previstas  para  pagamento  de  despesas  com  pessoal  inativo  do  Instituto  de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg -, cujo custo será de

responsabilidade do Estado, por intermédio do Funfip, observado o disposto no inciso

I do art. 39 desta lei complementar.

§  3º  -  As  contribuições  patronais  devidas  pelo  Poder  Executivo,  bem  como as

dotações a que se refere  o inciso VII,  poderão ser  originadas pela  utilização dos

direitos relacionados às receitas pertencentes ao Estado de Minas Gerais a que faz

jus por força do disposto no § 1º do art. 20 da Constituição da República.".

Art. 6º - O art. 51 da da Lei Complementar n° 64, de 2002, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 51 - Com vistas a garantir o custeio dos benefícios concedidos pelo Funfip,

compete à Secretaria de Estado de Fazenda:

I  -  reter  na  fonte  as  quantias  referentes  aos  valores  consignados  a  título  de

contribuição previdenciária mencionada no inciso I do art. 50, quando do repasse das

disponibilidades financeiras para custeio das despesas de pessoal da administração

direta, autárquica e fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do

Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas;

II  -  recolher  para  o  Funfip  as  quantias  referentes  às  respectivas  contribuições

previdenciárias patronais,  quando do repasse das disponibilidades financeiras para

custeio das despesas de pessoal da administração direta, autárquica e fundacional

dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria

Pública e do Tribunal de Contas;

III  -  repassar aos Poderes do Estado, suas autarquias e fundações públicas, ao

Ministério  Público,  à  Defensoria  Pública  e  ao  Tribunal  de  Contas  os  recursos

financeiros do Funfip, previstos nos incisos I, IV e VII a XI do art. 50, relativos aos

valores  necessários  ao  pagamento  dos  benefícios  previdenciários  líquidos  dos

respectivos membros e servidores;

IV -  repassar  ao Ipsemg os recursos financeiros do Funfip relativos aos valores

necessários ao pagamento dos benefícios previdenciários líquidos a que fizerem jus

os dependentes dos servidores.”.

Art. 7º - O caput  do art. 57 da Lei Complementar n° 64, de 2002, passa a vigorar
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com a seguinte redação:

“Art.  57  -  Cabe  à  fonte  responsável  pelo  pagamento  da  remuneração  e  dos

proventos dos segurados de que trata o art. 3° o recolhimento das contribuições a

que se referem os arts. 29 e 30 e o respectivo repasse ao Funfip.”.

Art.  8°  -  A  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  a  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão e o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de

Minas Gerais adotarão as medidas necessárias à extinção do Funpemg, observado o

disposto no art. 1° desta lei complementar.

§ 1° - Entre as medidas complementares à extinção do Funpemg e sem prejuízo de

outras obrigações legais, é obrigatória a prestação de contas específica dos atos de

gestão praticados desde a criação do fundo até a data de transferência dos seus

recursos na forma estabelecida pelos §§ 1° e 2° do art. 1° desta lei complementar.

§ 2° - A estrutura administrativa superior do Funpemg, a que se refere o art. 60 da

Lei Complementar n° 64, de 2002, será extinta quando da finalização dos trabalhos

previstos no § 1° deste artigo.

Art. 9° - Ficam revogados:

I - os seguintes dispositivos da Lei Complementar n° 64, de 2002:

a) o inciso II do § 1° do art. 28;

b) o art. 37 e o Anexo a que ele se refere;

c) a alínea “b” do inciso I e a alínea “b” do inciso II do art. 39;

d) o art. 40;

e) os incisos II, III, V e VI do art. 50;

f) os arts. 53 a 56;

g) os §§ 2° e 3° do art. 57;

h) os arts. 58 a 63;

II - o § 5° do art. 1° da Lei Complementar n° 77, de 13 de janeiro de 2004.

Art. 10 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 67ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 29/11/2013

Presidência da Deputada Maria Tereza Lara

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

da Mesa - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado Sargento Rodrigues -

Entrega de Placa - Palavras da Capitã Daniela Lopes Rocha da Costa - Palavras do

Coronel Sílvio Antônio de Oliveira Melo - Palavras da Deputada Liza Prado - Palavras

da Presidente - Apresentação Musical - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem as deputadas e o deputado:

Liza Prado - Maria Tereza Lara - Sargento Rodrigues.

Abertura

A presidente (deputada Maria Tereza Lara) - Às 20 horas, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

A locutora  -  Destina-se  esta  reunião  a  homenagear  as  mulheres  do  Corpo  de

Bombeiros Militar de Minas Gerais pelos 20 anos de seu ingresso na corporação.

Composição da Mesa

A locutora - Convidamos a tomar assento à mesa o Exmo.  Sr. coronel BM Sílvio

Antônio  de  Oliveira  Melo,  comandante-geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar;  as

Exmas. Sras. Daniela Lopes Rocha da Costa, capitã do Corpo de Bombeiros Militar; e

deputada  Liza  Prado;  e  os  Exmos.  Srs.  coronel BM  Ezequiel  Silva,  diretor  de

assuntos institucionais do Corpo de Bombeiros Militar; coronel BM Waldir Figueiredo

Vieira, coordenador municipal de Defesa Civil; coronel BM Matuzail Martins da Cruz,
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corregedor do Corpo de Bombeiros Militar; e deputado Sargento Rodrigues, autor do

requerimento que deu origem a esta homenagem.

Execução do Hino Nacional

A  locutora  -  Convidamos  os  presentes  a  ouvir  o  Hino  Nacional,  que  será

interpretado pela Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

A presidente  -  O  deputado  Sargento  Rodrigues,  faz,  nesta  Casa,  uma  defesa

intransigente dos direitos dos profissionais de segurança: Polícia Militar, Polícia Civil e

Corpo de Bombeiros. Aproveito para parabenizá-lo por esta iniciativa. Aqui na Mesa

conosco, está também a deputada Liza Prado, que faz parte da bancada feminina e é

muito atuante.

Palavras do Deputado Sargento Rodrigues

Exma. Sra. Deputada Maria Tereza Lara, que tem a grata satisfação de presidir esta

reunião especial - sinto grande alegria por V. Exa. presidir os trabalhos -, neste ato

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

deputado Dinis Pinheiro; Exmo. Sr. Cel. Sílvio Antônio de Oliveira Melo, comandante-

geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Exma.  Sra.

Deputada Liza Prado; Exma. Sra. Daniela Lopes Rocha da Costa, capitã do Corpo de

Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais;  Exmo.  Sr.  Cel.  Matuzail  Martins  da  Cruz,

corregedor do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; Exmo. Sr. Cel. Ezequiel

Silva,  diretor  de  Assuntos  Institucionais  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  de  Minas

Gerais;  Sras.  Bombeiros  Militares;  convidados;  familiares  e  público  que  nos

acompanha pela TV Assembleia; gostaria, neste momento, de registrar, Cel. Sílvio, a

alegria de poder prestar esta homenagem.

No ano de 1857, precisamente no dia 8 de março, operárias de uma fábrica de

tecidos, situada na cidade norte-americana de Nova York, fizeram uma grande greve.

Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, tais

como, redução da carga horária diária para 10 horas - as fábricas exigiam 16 horas

diárias  -  e  equiparação  dos  salários  com  os  homens.  As  mulheres  chegavam  a

receber até um terço do salário do trabalhador do sexo masculino para executar o

mesmo tipo de função. Lutavam também por tratamento digno dentro do ambiente de
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trabalho.

A manifestação  foi  reprimida  com  total  violência.  As  mulheres  foram  trancadas

dentro  da  fábrica,  que  foi  incendiada.  Aproximadamente  130  tecelãs  morreram

carbonizadas, num ato totalmente desumano.

Somente no ano de 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou decidido

que o 8 de março passaria a ser o "Dia Internacional da Mulher", em homenagem às

mulheres que morreram na fábrica em 1857. Mas somente no ano de 1975, através

de um decreto, a data foi oficializada pela ONU.

Ao ser  criada essa data,  não se  pretendia  apenas comemorar.  Na  maioria  dos

países, realizam-se conferências, debates e reuniões cujo objetivo é discutir o papel

da mulher na sociedade atual. O esforço é para tentar diminuir e, quem sabe, um dia

terminar  com o  preconceito  e  a  desvalorização da mulher.  Mesmo com todos  os

avanços,  elas  ainda  sofrem,  em  muitos  locais,  com  salários  baixos,  violência

masculina,  jornada excessiva de  trabalho e desvantagens na carreira profissional.

Muito foi conquistado, mas muito ainda há para ser modificado nessa história.

Minhas queridas bombeiros militares de Minas Gerais, não poderia ter buscado, na

história,  um  registro  que  tão  bem  se  encaixasse  à  justa  homenagem  que  a

Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  presta  às  primeiras  mulheres  pelo  seu

ingresso no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. O exemplo das heroínas do

massacre das mulheres operárias daquela fábrica de tecidos em Nova Iorque, para

este Deputado, é o maior exemplo de luta, de perseverança e, acima de tudo, de

plena consciência de que homens e mulheres devem ser iguais, não só pelo prisma

do texto frio da lei, mas também na consciência dos seres humanos.

Imagine  que  130  mulheres  morreram  queimadas  em  busca  de  um  tratamento

igualitário.  Ao  fazer  a  leitura  desse  trecho,  todos  nós  ficamos  perplexos  e  sem

entender por que tamanha violência. O mundo está em constante transformação, mas

é preciso sempre revirar  a história para podermos corrigir  o curso que desejamos

para a humanidade.

Hoje comemoramos os 20 anos de ingresso das mulheres no Corpo de Bombeiros

de  Minas  Gerais.  Duas  décadas  de  muita  luta,  perseverança  e  persistência.  As

nossas primeiras combatentes do fogo, ao colocarem os pés no pátio dos quartéis há
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20 anos, puderam sentir, naquela época, quanto o ambiente da caserna era machista,

o quanto elas teriam de enfrentar para serem reconhecidas como profissionais e, ao

mesmo tempo, serem respeitadas como mulheres.

Deve estar passando um filme na cabeça de muitas de vocês que se encontram

aqui  hoje.  Muitas  sabem  quanto  foi  difícil  essa  caminhada,  quantos  obstáculos

tiveram de enfrentar, mas são vocês que estão, a cada dia, construindo essa história.

Os quartéis sempre foram ambientes masculinos, e romper com essa cultura leva

tempo; até hoje algumas de vocês ainda percebem, no dia a dia, detalhes ou até

mesmo determinados comportamentos com certa discriminação. O tempo é sempre o

senhor da razão, ele sempre nos guiará, colocando cada coisa no seu devido lugar,

mas, para que o tempo faça isso, é preciso que, todos os dias, cada uma de vocês

faça a sua parte.

Abro aqui um parêntese para explicitar minha singela contribuição. Desde quando

cheguei a esta Casa, pude observar que o Estatuto dos Militares Estaduais, Lei nº

5.301, de 1969, nunca havia sido alterado nem reconhecida a presença da mulher

nas  corporações,  tanto  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  quanto  no  Corpo  de

Bombeiros Militar de Minas Gerais.

Com a nossa presença no Parlamento, mudamos essa realidade. A partir de então,

inserimos, no texto da lei, a aposentadoria das mulheres militares aos 25 anos de

serviço, a fabricação do fardamento feminino passou a ser obrigatória, obedecendo à

anatomia feminina. Conseguimos a licença-maternidade de 180 dias e a redução da

jornada de trabalho para quem tem filhos com necessidades especiais.

Eu mesmo posso testemunhar que fiquei perplexo, ao fazer uma leitura atenta do

estatuto e perceber que em momento algum a lei se referia à presença das mulheres

nas corporações militares em Minas Gerais. A cada dia, a cada ano, a cada década, a

cada século, as mulheres vêm demonstrando sua inteligência, capacidade,  fibra e

garra. Aliado a tudo isso, seu jeito feminino, sua leveza, sua doçura, o que contribui

muito para que possamos construir uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária.

Quero dizer,  com total  franqueza,  que vocês estão  de parabéns!  Vocês merecem

todas as homenagens, pois, ao longo desse tempo, vêm demonstrando a importância

da  participação  feminina  nas  diversas  áreas  do  conhecimento  e  atividades
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profissionais. Se pudéssemos voltar no tempo, de um lugar para o outro, não teria

nenhuma dúvida de que cada uma de vocês sairia voando para enfrentar o fogo e

todos  os  demais  obstáculos  que  vitimaram  aquelas  mulheres  guerreiras  que

morreram incendiadas naquela fábrica, em 1857.

Ao olhar para cada uma de vocês aqui presentes, vejo muitas histórias, famílias

humildes, assim como a minha. Nós, que escolhemos ingressar nessas corporações,

aprendemos algumas lições.  O trabalho é muito árduo,  cansativo,  mas,  por  outro

lado, muito gratificante. Salvar vidas, assistir, amparar, socorrer, resgatar são verbos

que  preeenchem  o  dia  a  dia  de  vocês,  e  isso  as  torna  diferentes  de  outras

profissionais,  no sentido de que salvar,  assistir  e amparar seres humanos nos faz

melhor todos os dias.

Sras. bombeiros, encerro aqui minhas palavras agradecendo a todas que um dia

romperam barreiras até então intransponíveis, ousaram para ocupar seu espaço, para

dizer a toda a população mineira que são capazes e são guerreiras.

Por fim, parabenizo as bravas mulheres combatentes do fogo e a família da Sgt.

Fernanda, falecida no dia 18 de julho deste ano, aos 33 anos, no exercício de sua

atividade, depois de combater um incêndio que destruiu um apartamento residencial

na  Savassi.  Ela  foi  encontrada  dentro  de  um  dos  elevadores  do  edifício,  já

desacordada em razão da inalação de muita  fumaça,  vindo a sofrer  uma parada

cardiorrespiratória. Pedimos a Deus que ampare nossa companheira que tombou no

cumprimento de sua árdua missão, entregando sua vida para salvar vidas. Parabéns!

“Soldado destemido, a lutar contra a chama sempre ardente; que, ao ouvir qualquer

gemido, salva o pobre, o rico independente; é sua missão ser sempre forte; é seu

labor tudo salvar; e, ao temor que traz a morte, é dever não se levar”. Parabéns a

todas vocês.

Entrega de Placa

A locutora  -  Neste  instante,  a  deputada  Maria  Tereza  Lara,  representando  o

presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro, fará a entrega à capitã

Daniela Lopes Rocha da Costa, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, de

placa alusiva a esta homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “Em 1993, foi

assinada  a  Lei  nº  11.099,  que  permitiu  a  inclusão  de  mulheres  no  Corpo  de
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Bombeiros  Militar  do  Estado.  Desde  então,  elas  vêm  quebrando  paradigmas  e

atuando, com sucesso, em todas as áreas da corporação. Hoje, essas profissionais

conquistaram  a  admiração  de  toda  a  sociedade  e  o  respeito  dos  colegas,  que

reconhecem a sua virtude de fazer valer a autoridade, com delicadeza e inteligência.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais celebra os 20 anos de ingresso da força

feminina no Corpo de Bombeiros Militar e presta justa homenagem a essas mulheres

que,  salvando  vidas,  provam  diariamente  que  não  há  limites  para  quem  tem

dedicação e amor ao trabalho”.

A  presidente  -  Estou  aqui,  nesta  noite,  devido  a  meu  mandato  e  também

representando o presidente Dinis Pinheiro, que tem realmente aberto a Casa para a

participação efetiva de todos os segmentos. Nesta noite, honra-nos homenagear as

mulheres do Corpo de Bombeiros. Queria convidar para essa entrega, junto conosco,

o  deputado  Sargento  Rodrigues,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta

homenagem. Como já mencionei aqui, ele é um deputado que, nesta Casa, faz a

defesa intransigente dos direitos dos profissionais de segurança, e não apenas dos

homens  mas  também  das  mulheres,  como  já  mencionou  historicamente.  Quero

convidar a estar conosco também a deputada Liza Prado. Nesta Casa, somos apenas

5 mulheres dentre 77 ilustres parlamentares, portanto a bancada feminina tem uma

responsabilidade  grande  de  representar  a  mulher  mineira.  Deputado,  por  favor,

vamos entregar a placa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras da Capitã Daniela Lopes Rocha da Costa

Exmas. Deputadas Maria Tereza Lara e Liza Prado, em cujas pessoas cumprimento

todas as mulheres presentes; Exmo. Deputado Sargento Rodrigues, em cuja pessoa

cumprimento todos os deputados e servidores desta Casa; Exmo. Sr. Cel. Sílvio, em

cuja pessoa cumprimento todos os bombeiros militares; senhoras e senhores, boa

noite.

No dia 1° de dezembro de 1993, após um concorrido e rigoroso processo seletivo,

80 mulheres apresentaram-se para integrar as fileiras do Corpo de Bombeiros. Pela

primeira vez em Minas Gerais, o quadro de praças bombeiros militares contaria com o

reforço feminino.
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Durante nove meses, os treinamentos prepararam as novas soldados para atuação

nas mesmas atividades desempenhadas pelos homens. Tudo era desconhecido, e

fraquejar naquele momento poderia acarretar muitas implicações no futuro da mulher

como bombeiro militar.

Todos os dias traziam consigo um novo aprendizado. Aprendemos, da maneira mais

cômica possível, que o Lukas também participaria das ocorrências de salvamento,

apesar de não ser bombeiro, e que há várias formas de se apagarem as velinhas de

aniversário,  especialmente quando a data é celebrada durante o acampamento. E

aprendemos,  principalmente,  que  no  Corpo  de  Bombeiros  o  trabalho  é  sempre

realizado em equipe e a confiança nos colegas é essencial para o desenvolvimento

dos serviços. E entendemos que, por tudo isso, esta é nossa segunda família.

Aprendemos muito desde então, e é imensa a evolução na carreira.

Nos primeiros dias de curso, o desafio era apagar o botijão de gás em chamas.

Hoje, combatemos grandes incêndios. Se antes a grande provação era passar o dia

na piscina, praticando as técnicas de salvamento aquático, hoje a superação é aplicar

todo o  conhecimento  adquirido  em  prol  de  salvar  centenas  de  pessoas  atingidas

pelas enchentes todos os anos. Ontem, o desafio era enumerar todos os sinais e

sintomas do estado de choque, enquanto imobilizávamos as colegas durante as aulas

de atendimento pré-hospitalar.  Hoje,  a nossa maior realização é prover  condições

para que as pessoas preservem seu maior tesouro: a vida.

Os  desafios  foram  superados.  Agora,  20  anos  depois,  celebramos  o  sucesso!

Estamos  presentes  em  todo  os  setores  da  corporação.  Atuamos  no  resgate,  no

salvamento, no combate a incêndio, na prevenção e nas operações aéreas, além de

diversas atividades administrativas. E ainda há muito a ser alcançado.

Agradeço ao nobre deputado Sargento Rodrigues o reconhecimento evidenciado

com esta linda homenagem; aos colegas de farda, por receber-nos e partilhar sua

experiência;  ao  comando  da  corporação,  por  acreditar  em  nosso  potencial;  e,

sobretudo,  a  Deus,  por  presentear-nos  com  a  maravilhosa  vocação  de  servir  ao

próximo.

Sinto uma imensa satisfação por ser integrante da primeira turma de bombeiros

femininos  e  desejo  que  todas  as  bombeiros  militares  compartilhem  do  mesmo
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sentimento. Sintam orgulho de si mesmas, de sua profissão e, principalmente, sintam

orgulho de ser parte de uma corporação de pessoas imbuídas da nobre missão de

salvar, mesmo com o sacrifício da própria vida.

Hoje,  com  o  sentimento  de  dever  cumprido,  parabenizo  as  bombeiros  militares

pelos 20 anos de excelentes serviços prestados ao Corpo de Bombeiros Militar e ao

Estado  de  Minas  Gerais,  desejando  a  todas  muito  sucesso  na  carreira.  Muito

obrigada.

Palavras do Coronel Sílvio Antônio de Oliveira Melo

Senhoras  e  senhores,  boa  noite.  Gostaria  de  iniciar  a  minha  saudação,

cumprimentando a Exma. Sra. Maria Tereza Lara, deputada estadual,  que preside

esta  reunião,  neste  ato  representando  o  deputado  Dinis  Pinheiro,  presidente  da

Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Saúdo  também  o  Exmo.  Sr.

Sargento Rodrigues,  deputado estadual,  autor  do requerimento que deu origem a

esta  bela homenagem. Cumprimento também a Exma. Sra.  Liza  Prado,  deputada

estadual.

Quero  cumprimentar  o  Cel.  Matuzail  Martins  da  Cruz,  corregedor  do  Corpo  de

Bombeiros Militar; o Cel. Ezequiel Silva, diretor de assuntos institucionais do Corpo

de Bombeiros; o Exmo. Cel.  BM da reserva, ex-comandante-geral,  José Honorato

Ameno; o Cel. da reserva Waldir Figueiredo Vieira, coordenador municipal de Defesa

Civil; a Sra. Cap. Daniela Lopes Rocha da Costa, na pessoa de quem cumprimento

todas  as  bombeiros  militares  da  turma de 1993,  todas  as  bombeiros  militares  do

Corpo  de  Bombeiros  Militar  presentes  nesta  reunião  e  aquelas  que  não  estão

presentes, mas acompanham esta reunião pela TV Assembleia em outras cidades do

Estado de Minas Gerais. Aqui, no Plenário, estou vendo soldados, cabos, sargentos

de todos os quadros, oficiais de todos o quadros, muitas delas integrantes da turma

de 1993. Outras de turmas anteriores a 1993, porque essa turma foi pioneira das

mulheres  combatentes  do  Corpo  de  Bombeiros,  mas  já  existiam  na  corporação

mulheres  de  outros  quadros,  nos  quadros  de  saúde,  nos  quadros  técnicos,  nos

quadros administrativos. Enfim, esta merecida homenagem é feita com muito carinho

pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, por iniciativa do deputado

Sargento  Rodrigues,  em  função  do  merecimento  de  cada  uma  de  vocês.
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Cumprimento também todos os bombeiros militares, os integrantes da nossa banda

de música, amigos, todos aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Para mim é

uma honra muito grande retornar a este Plenário. Estive aqui em 2011, por ocasião da

homenagem ao centenário do Corpo de Bombeiros, e volto agora, dois anos depois,

para uma homenagem muito justa, que é esta para as integrantes da turma de 1993

e, por extensão, a todas as mulheres do Corpo de Bombeiros.

Ao longo de mais de  um século de existência,  muitas  foram as transformações

vividas  pelo  Corpo  de  Bombeiros  Militar,  transformações  que  acompanharam  as

mudanças sociais refletidas em cada setor, em cada ação cujo objetivo sempre foi a

prestação  do  serviço  público  de  excelência  à  população  mineira.  Por  meio  da

aprovação da Lei nº 1.199, de 1993, que admitiu o emprego de militares do sexo

feminino nos quadros de praça do Corpo de Bombeiros Militar, ocorreu naquele ano o

efetivo ingresso das 80 candidatas aprovadas no primeiro concurso para mulheres

soldados  bombeiros  militares,  com  turmas  exclusivamente  femininas,  das  quais

formaram-se 67 bombeiros militares.

Em que pese a desconfiança inicial, própria de qualquer mudança, a inclusão delas

no Corpo de Bombeiros Militar representou, sem dúvida, um grande avanço para a

corporação.  A presença  das  mulheres,  em  nosso  meio,  humanizou  a  rotina  da

caserna  e  trouxe  mais  sensibilidade  para  as  atividades,  com  profissionalismo,

competência, ternura e delicadeza.  Nossas militares mostraram, pouco a pouco, a

que vieram. As mulheres, progressivamente, vêm conquistando mais e mais espaço

em todos os setores do mercado de trabalho. Hoje ocupam espaços que outrora eram

de domínio exclusivamente masculino.

Na segurança pública, elas reafirmam sua representatividade como agentes ou nas

áreas de gestão, nas polícias civis e militares e no sistema prisional. No Corpo de

Bombeiros de Minas Gerais, já ocupam uma parcela considerável do efetivo total,

somando 439 bombeiros militares femininos, atuando nas atividades administrativas e

operacionais, na prevenção, no salvamento e no socorro, ocupando vários postos e

graduações, de soldado a tenente-coronel.

Apesar  da  importância  desse  acontecimento,  percebeu-se  recentemente  uma

lacuna no tocante à inclusão das mulheres no Corpo de Bombeiros, no calendário
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institucional. Não podemos prescindir da importância dessa data, qual seja o mês de

dezembro de 1993, e a necessidade de comemoração e reflexão das condições de

ingresso  e  permanência  dessas  aguerridas  bombeiros  no  CBMMG.  Acatando

sugestão das próprias militares, abrimos o precedente para comemorarmos a data

com a homenagem a que fazem jus.

Queria fazer apenas um adendo, não obstante esse imenso avanço da participação

das mulheres no mercado de trabalho. Infelizmente, no último dia 25 comemoramos o

Dia de Combate à Violência contra a Mulher. Então muita coisa ainda há de avançar.

Apenas  como  exemplo,  numa  pesquisa  que  foi  apresentada  pelo  Instituto  de

Pesquisa  Econômica  Aplicada,  infelizmente  o  Estado de Minas  Gerais,  na  região

Sudeste,  está  em  segundo  lugar  nos  homicídios  praticados  contra  as  mulheres.

Mundialmente,  o  maior  número  de  homicídios  contra  as  mulheres  infelizmente  é

praticado pelo próprio homem, numa relação de família  -  40%. E a recíproca,  os

homicídios  praticados pela mulher  contra  o  homem computam apenas  6%.  Muita

coisa há para avançar,  e temos de enfatizar  a necessidade de a relação entre o

homem e a mulher, principalmente no ambiente familiar, ser mais humana e menos

violenta.

Entre as várias  conquistas da mulher militar  mineira, destacamos o aumento do

número de mulheres, cujo efetivo total passou de 5% para 10%; o advento da Lei

Complementar n° 109, já citada pelo deputado Sargento Rodrigues, que garante o

direito à aposentadoria voluntária aos 25 anos de efetivo serviço; e o aumento do

período de licença-maternidade, que teve um prolongamento de mais dois meses,

perfazendo  um  período  de  seis  meses  em  que  a  mulher  poderá  gozar  mais

plenamente sua maternidade. Todas essas conquistas são fruto da luta da mulher e

do  reconhecimento  da  sociedade,  que  assiste  a  essas  guerreiras  em  sua  dupla

jornada de trabalho. Apesar de tantos avanços, elas ainda se desdobram entre as

tarefas domésticas e a vida profissional.

Uma pesquisa do IBGE apresentada recentemente demonstra que a carga horária

da mulher nas atividades profissionais gira em torno de 36 horas semanais, e a dos

homens, em torno de 42 horas; contudo, nos afazeres domésticos - pois a mulher tem

jornada dupla -, a pesquisa indica que, em seu lar, ela ainda trabalha, além das 36
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horas do ambiente de trabalho, mais 20 horas, enquanto o homem chega a 10, ou

seja, a metade.

Sabemos da importância da parceria da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais,  com  seu  acompanhamento  ativo,  proposição  de  leis  e  intervenções,  em

especial em favor da causa da mulher militar.

Nossos cumprimentos aos Exmos. Srs. Deputados Dinis Pinheiro, presidente desta

Casa e nobre amigo, e Sargento Rodrigues pela composição desta reunião especial

em  homenagem  ao mais  caro patrimônio  do Corpo de Bombeiros  Militar:  nossos

bombeiros  militares.  Na  oportunidade,  cumprimento  também  as  deputadas  Maria

Tereza Lara, que preside esta reunião, e Liza Prado.

Gostaria de render as minhas homenagens à Sgt. Fernanda e à sua família, que

infelizmente, no exercício da nossa atividade profissional, veio a sucumbir no incêndio

que ocorreu no Centro desta capital, no mês de julho deste ano, cumprindo a missão

do bombeiro militar.

A todas às soldados, cabos, sargentos, subtenentes, cadetes, aspirantes, tenentes,

capitãs, majores e tenente-coronel bombeiro militar aqui presentes ou não dirigimos

nossa gratidão, nosso agradecimento e nosso reconhecimento pela contribuição que

engradece e humaniza o nosso labor.

Parabéns, bombeiros militares femininos, pela presença há 20 anos no Corpo de

Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais,  cumprindo  a  nobre  missão  de  vidas  e  bens

salvarem. Muito obrigado.

Palavras da Deputada Liza Prado

Boa  noite.  Quero  cumprimentar  a  deputada  Maria  Tereza  Lara,  presidenta  dos

trabalhos  desta  noite  e  mulher  incansável  na  luta  dos  direitos  humanos,

representando o deputado Dinis Pinheiro, presidente desta Casa; o Cel. Sílvio Antônio

de Oliveira Melo, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais -

meus cumprimentos pela sua corporação;  a Sra.  Daniela Lopes Rocha da Costa,

capitã do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; o Cel. Ezequiel Silva, diretor

de  assuntos  institucionais  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais,  meu

amigo;  o  major  Cruz,  meu  querido  amigo;  o  Cel.  Waldir  Figueiredo  Vieira,

coordenador municipal de Defesa Civil. Cumprimento também o deputado Sargento
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Rodrigues, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem e que é um

parlamentar trabalhador, determinado e muito estudioso, por esta iniciativa.

Hoje  é  uma  noite  muito  especial.  Há  pouco  tempo,  visitamos  o  comando  e

conversamos com o coronel e outros oficiais e praças para discutirmos a inserção das

mulheres,  pois  já  fazia  20  anos  e  precisávamos  comemorar  e  prestar  uma

homenagem  a  vocês.  Conquistamos  muito,  mas  ainda  queremos  aumentar  essa

porcentagem. Muito se conquistou com bastante luta, mas temos ainda a conquistar.

Hoje é um dia de festa.  Estamos aqui  para poder  agradecer  a essas mulheres

guerreiras,  corajosas e que enfrentam, Daniela, sem medo nem temor nenhum, o

fogo,  a  chuva  e  qualquer  dificuldade.  Bateu  um  sinal,  a  família  é  quem  fica

desesperada, porque ali não há medo algum. Saem em disparada para salvarem a

vida não se sabe de quem nem como encontrarão a situação - saem com coragem e

força. Agora, essa força e coragem têm de ser homenageadas. Temos de parabenizar

vocês, assim como os homens que estão aqui. Colegas de trabalho também têm a

minha admiração. Admiro a corporação porque são organizados e respeitam a Pátria

e os nossos símbolos. Homens e mulheres da Força Militar são os primeiros a ser

voluntários e têm a Pátria e os símbolos muitos presentes, valores que hoje são tão

escassos em nossa cidade. É preciso saber  que vocês lutam para ter  uma pátria

melhor e salvar vidas.

Eu também havia apresentado uma proposta de moção de aplauso a todos vocês.

Sinto-me  honrada,  juntamente  com  o  deputado  Sargento  Rodrigues.  Todos  aqui

aprovaram, foram favoráveis,  porque  a  corporação merece nossos cumprimentos,

não  só  pela  inserção  das  mulheres  há  20  anos,  porque  a  Polícia  Militar  já  tem

mulheres há 30 anos, não é isso, coronel? Percebemos o trabalho dessas guerreiras

que aqui estão.

Os quartéis não estavam preparados para receber a bancada do batom, mas essa

bancada  foi  conquistando  espaço.  Hoje  percebo  que  somos  respeitadas.  Temos

algumas dificuldades, mas nos quartéis somos tratadas de igual para igual. Que a

competência  prevaleça?  Será?  Ainda  temos  desafios?  Essa  é  a  nossa  reflexão.

Nenhum direito a menos que aqueles que o homem tem. Homens e mulheres lado a

lado,  enfrentando  o  fogo,  as  dificuldades,  recebendo  os  mesmos  salários.  Não
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queremos ser mais que ninguém, só queremos direitos iguais.

Portanto, homens e mulheres dessa corporação que admiro tanto, da qual tenho

orgulho e me sinto integrante. Defendo-a muito mais que muitos que fazem parte dela

e  tenho  a  honra  de  dizer,  nesta  noite,  que  temos  orgulho  de  vocês.  Os  nossos

agradecimentos, as nossas homenagens singelas, mas de coração.

Guerreiras  que aqui  estão,  sigam em frente,  crescendo,  estudando.  Não parem

nunca. Apoio da família sabemos que muitas têm, outras não. Mas isso não importa;

o importante é sabermos o que queremos. Vocês lutam para salvar não sabem nem

quem, mas se chamarem, lá estão para darem sua vida. E a vida é a coisa mais

bonita e sagrada que temos. Vocês fazem isso.

Recebam desta Casa os nossos cumprimentos. Que Deus lhes dê muita força e

muita luz para que continuem honrando essa farda, honrando os símbolos!

Tenho orgulho de ter sido também homenageada pela corporação. Admiro todos os

projetos,  conheço todos  e  sou parceira  de  muitos.  Só tenho a agradecer  a  essa

corporação que brilha, que honra e nos orgulha. Parabéns a todos vocês!

Palavras da Presidente

Gostaria, de público, de dizer que me sinto extremamente honrada por estar aqui

hoje,  deputado  Sargento  Rodrigues,  presidindo  esta  reunião  por  dois  motivos.

Primeiro porque é uma homenagem à mulher. Isso é muito importante. Nesta Casa,

nós, da bancada feminina - estamos aqui eu e a deputada Liza Prado - sentimo-nos

honradas de realmente fazer essas ações afirmativas para que a mulher ocupe seu

espaço ao lado, não contra, de jeito nenhum, nem à frente e muito menos atrás, dos

ilustres  companheiros  homens.  Segundo,  por  ser  um  requerimento  do  deputado

Sargento Rodrigues, que nos orgulha nesta Casa por sua atuação firme, pela sua

independência nas ações, pela sua defesa intransigente, como falei, dos direitos dos

profissionais da segurança.

Quero cumprimentar aqui o Maj. Rubem da Cruz, assessor do Corpo de Bombeiros

Militar  na  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais.  Comecei  invertendo  a  ordem,

permita-me, comandante, já comecei e vou terminar.  Vou começar pela Casa. Ele

representa muito bem o Corpo de Bombeiros aqui.

Ele é da nossa Casa, e queremos pedir licença ao coronel para cumprimentá-lo em
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primeiro lugar.

Quero saudar  o Exmo. Sr.  comandante-geral  do Corpo de Bombeiros  Militar  de

Minas Gerais, Cel. Sílvio Antônio de Oliveira Melo. Saiba, coronel, que o Corpo de

Bombeiros é o orgulho do povo mineiro, por sua defesa intransigente da vida. Em

momento algum vemos questionamento do trabalho dos bombeiros, só elogios. Isso

nos orgulha muito, e quero cumprimentá-lo por isso. E o Corpo de Bombeiros nos

orgulha mais ainda por ter na sua equipe a Cap. Daniela Lopes Rocha da Costa, que

não representa só ela, mas todas as mulheres. Com sua iniciativa, ela abriu as portas

para a mulher fazer parte do Corpo de Bombeiros. Queria dizer a você, Daniela, que

cada mulher que ocupa um espaço de poder abre as portas para que nós, mulheres,

possamos  ter  nossos  direitos  garantidos  e,  exercendo  tais  funções,  atuar  com  o

objetivo de tornar  a sociedade mais  fraterna e  mais  justa.  No seu discurso,  você

agradeceu a Deus, e lembrei-me de que o plano de Deus para este mundo é o projeto

de  fraternidade.  Jesus  disse:  “Eu  vim  para  que  todos  tenham  vida  e  vida  em

abundância”. O papel do bombeiro é o que mais se coaduna com esse projeto. O

bombeiro  defende  a  vida  de  maneira  intransigente.  Na  defesa  da  vida,  está

executando o projeto de Deus no nosso mundo. Quero parabenizar a todas e a todos

do Corpo de Bombeiros, na pessoa da Daniela e de cada uma aqui presente.

Quero cumprimentar  o Cel.  Ezequiel  Silva,  diretor  de  Assuntos Institucionais  do

Corpo de Bombeiros Militar; e o Cel. Waldir Figueiredo Vieira, coordenador municipal

de Defesa Civil.  Quando se fala na defesa civil, sempre me lembro do Cel. Walter

Lucas,  que  morou  em  Betim.  Também  a  Defesa  Civil  é  importantíssima  na

preservação da vida. O momento importantíssimo da Defesa Civil ocorre quando há

alguma tragédia e a vida é o bem maior a ser preservado. Quase sempre estão à

frente  desses  procedimentos,  muitas  e  muitas  vezes,  membros  do  Corpo  de

Bombeiros.

Quero parabenizar  o deputado Sargento Rodrigues pela iniciativa.  Já mencionei

várias vezes seu papel nesta Casa, que nos orgulha a todos. Acho que é o deputado

cujo mandato tem mais proximidade com a questão profissional da categoria. Eu sou

professora  aposentada  -  cumpri  25  anos  de  serviço  -,  mas,  se  fizermos  um

levantamento  na  Casa,  podemos  dizer  que  ele  é  o  número  um  em  termos  de
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compromisso formal com a categoria. E a gente vai aprendendo também.

Cumprimento a minha grande amiga,  deputada Liza Prado,  que nos orgulha na

bancada  feminina  da  Casa.  Por  estarmos  homenageando  as  mulheres,  sinto-me

honrada por estar ao seu lado representando a bancada feminina da Assembleia.

Como  eu  disse,  somos  77  parlamentares  e  só  5  são  mulheres.  Nossa

responsabilidade é grande, então.

Quero falar agora não só em meu nome, mas em nome do presidente, deputado

Dinis Pinheiro, que hoje não pôde estar presente, mas está fazendo desta Casa um

espaço privilegiado de participação popular, de defesa dos direitos dos profissionais.

Junto  com  a  Mesa  e  com  os  parlamentares,  tem  tornado  o  trabalho  da  Casa

respeitado por todo o País.

Quando a Lei nº 11.099, de 18/5/1993, foi aprovada, a primeira turma de mulheres

pôde  ingressar  no  Corpo  de  Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais,  enfrentando  a

desconfiança, que havia entre muitos, de sua capacidade para atuar em um universo

até então exclusivamente masculino. O pioneirismo dessas mulheres é tributário, com

certeza, de uma longa luta do gênero pelo exercício pleno da cidadania, através de

uma história de conquistas de direitos e de novos lugares na sociedade.

Efetivamente, a população feminina continua se movendo para afirmar seu espaço

no mundo do trabalho, depois de ter, no início de seu combate, conseguido o direito

de votar e, em seguida, o de ser votada.

Se a presença da presidenta  Dilma Rousseff  -  ela  nos  orgulha muito,  pois  é  a

primeira  mulher  a  ser  presidenta  deste  país,  uma  mulher  que  realmente  tem

reforçado, sobretudo, o apoio às ações na área da educação, que é fundamental para

o avanço deste país - à frente do governo da Nação atesta o maior triunfo do gênero

feminino  na  nossa  história,  a  vida  cotidiana  de  tantas  mulheres,  atingidas  pela

discriminação no mercado de trabalho ou pela violência familiar, apesar da vigência

da Lei Maria da Penha, mostra que a condição da mulher hoje ainda é motivo de

inegável sofrimento.

Os versos de Virgínia Shall lembram-nos o quanto a sociedade como um todo ainda

tem de mudar suas percepções: “Mãos entrelaçadas tecem séculos/ em teia de fios

farpados/ prisão de anjos eternizados/ somos etéreas/ flores fugazes/ pirilampos da
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vida/ pela vida alinhavadas”.

A mulher não é essa flor fugaz, esse anjo aprisionado e oprimido, como pensam

muitos. Ela está lutando para ser plenamente incluída no mundo, em uma posição de

total igualdade e irrefutável autonomia, tal é o caminho que nos apontam as militares

do Corpo de Bombeiros, depois destes primeiros 20 anos.

Não foi, contudo, uma conquista fácil - não é, Capitã Daniela? - diante do descrédito

dos que as consideravam incapazes de realizar atividades que exigem maior vigor

físico. As oficiais e soldados provaram que podem entrar em águas profundas e em

prédios envolvidos pelo fogo e pela fumaça, além de carregar macas com vítimas de

graves  acidentes,  cumprindo  tarefas  heroicas  de  salvamento,  merecedoras  da

simpatia e do reconhecimento dos mineiros. E já dispomos de uma oficial aviadora, a

Capitã  Karla  Lessa,  apta  a  comandar  helicópteros.  A  Capitã  Daniela  também  é

aviadora. Mas todas as suas colegas trouxeram para o trabalho um olhar feminino,

mais humano e sociável, que ajuda a aliviar a tensão do dia a dia da corporação,

tanto nas ações preventivas de defesa civil quanto nos serviços de proteção e socorro

às vítimas de desastres e calamidades.

A instituição merece, portanto, nossa profunda admiração, ao superar amplamente

as expectativas da comunidade que integra. Afinal, um maior prestígio econômico e

social desfrutado pelas mulheres tornará o País mais justo e democrático, permitirá

que  se  construa  um  Brasil  mais  integrado  e  solidário.  Não  nos  surpreenderá  o

momento em que as mulheres serão alçadas aos postos mais altos da corporação.

São candidatas, viu,  comandante? É apenas questão de circunstâncias e detalhes

que o tempo se encarregará de contornar, pois lutas maiores já foram vencidas.

Esta Casa cumprimenta cada mulher que tem feito do Corpo de Bombeiros uma

instituição cada vez mais  respeitada e  aplaudida,  contribuindo,  ao mesmo tempo,

para a verdadeira emancipação feminina. Muito obrigado.

Estava me lembrando de que, segundo a Bíblia, a mulher foi retirada da costela do

homem. É simbólico, mas o que isso significa? Que não queremos mandar, muito

menos estar  aos  pés  do homem;  queremos  estar  ao  seu lado.  Agradecemos  ao

Corpo de Bombeiros, sobretudo a essas mulheres valorosas que têm conquistado

esse espaço.
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Antes de terminar, gostaria que, de fato, nesta Casa, os nobres parlamentares e as

nobres  parlamentares  continuassem  representando  bem  o  povo  mineiro.  Convido

todos os que aqui se encontram do Corpo de Bombeiros e os que nos acompanham

pela TV Assembleia para acompanharem o trabalho das deputadas e dos deputados

nas comissões temáticas. Orgulham-nos as comissões temáticas das várias áreas -

segurança, direitos humanos, saúde, educação e tantas outras. Acompanhem seus

trabalhos para que possam nos incentivar, cobrar e fiscalizar. Queremos isso.

Antes  de  encerrar  esta  reunião,  concederei  a  palavra  ao  deputado  Sargento

Rodrigues.  Queremos  a  participação  de  todos  e  não  permitimos  que  alguns

problemas ou qualquer tipo de questionamento maculem esta Casa como instituição.

Por isso queremos a fiscalização, queremos o controle social,  pois é bom para a

democracia. A democracia é forte quando há participação e controle social. Com a

palavra, o deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues - Colega deputada Maria Tereza Lara, V. Exa. se

referiu a minha pessoa de forma muito elogiosa. Digo a todas as presentes que eu e

a deputada Maria Tereza Lara chegamos juntos a esta Casa e já estamos no nosso

quarto mandato. E ela muito nos orgulha pelo seu trabalho, pela sua transparência,

pela sua combatividade, pela sua seriedade, e é uma grande companheira.

Registro,  de  público,  que  tive  a  grata  satisfação  de  solicitar  pessoalmente  ao

presidente desta Casa que a deputada Maria Tereza Lara presidisse esta sessão.

Não poderia ser autor de um requerimento para homenagear as mulheres do Corpo

de Bombeiros sem que houvesse a presidência de uma deputada. Fico muito feliz e

sinto-me honrado por exercer meu mandato ao seu lado. Obrigado.

A presidente - Agradeço as palavras de carinho e amizade do deputado Sargento

Rodrigues, que nos incentiva a trabalhar mais e a ser fiéis a nossa missão nesta

Casa. Quero repartir com as demais deputadas da bancada feminina esses elogios.

Gostaria de encerrar, convidando-as para o debate público que será realizado na

segunda-feira  próxima,  nesta  Casa,  sobre  o  enfrentamento  à  violência  contra  a

mulher.  Foi  um pedido  da rede estadual  de  enfrentamento,  constituída  por  vários

órgãos e entidades que lutam contra esse tipo de violência. E o coronel, em sua fala,

mencionou Uberlândia. Estivemos, nesta semana, junto com o secretário de Defesa
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Social, Dr. Rômulo Paes, para discutir a questão de Betim. Lá soubemos quais são as

quatro  cidades  mais  violentas  de  Minas:  Belo  Horizonte,  Contagem,  Betim  e

Uberlândia. Portanto se trata de uma luta árdua para a qual contamos com o apoio do

Corpo de Bombeiros.

Um  dos  problemas  graves  que  enfrentamos  é  a  violência  contra  a  mulher.

Solicitamos um apoio maior da secretaria para a nossa cidade, embora - é lógico -

não  queiramos  exclusividade.  O  próprio  secretário  disse  que,  se  melhorarmos  a

situação de Betim, estaremos ajudando a diminuir o índice de violência no Estado, tal

a gravidade da situação que estamos vivendo.

Agradeço, de público, ao deputado João Leite, que presidiu essa visita, assim como

ao  deputado  Sargento  Rodrigues,  que  muito  nos  honrou  com  a  sua  presença,

solidarizando-se com a nossa causa. A questão da violência em Betim é muito séria,

é  grande  o  número  de  homicídios,  assim  como  é  alto  o  número  de  roubos.

Precisamos de atitudes de fiscalização e da soma de forças de todos os Poderes

para mudar esse quadro.

Então nossa bancada de Betim - são quatro parlamentares - esteve lá para essa

solicitação. De público, quero agradecer ao deputado Sargento Rodrigues. Estiveram

também conosco o  deputado Ivair  Nogueira,  representado,  e  o  deputado Rômulo

Veneroso. Fui uma das autoras do requerimento. Tomei essa iniciativa e quero ser

solidária com Uberlândia, como o senhor mencionou. Peço o apoio dos bombeiros

para, nessa construção da vida, diminuir a violência.

Então,  na  segunda-feira,  teremos  nesta  Casa  um  debate  público  sobre  o

enfrentamento da violência contra as mulheres. Serão duas comissões: de Direitos

Humanos  e  de  Segurança  Pública.  Teremos  representantes  da  esfera  federal,

estadual e municipal, além de várias entidades. Queria pedir, coronel, que o senhor

enviasse uma representação das mulheres e dos homens também, pois a violência

contra a mulher não é um problema só das mulheres - não é, deputada Liza Prado? -,

essa é uma questão de gênero, dos homens e das mulheres, portanto precisamos do

apoio dos homens para acabar com a violência contra as mulheres. Eu, então, queria

convidar - e o deputado Sargento Rodrigues falou “convocar” - e pedir que o senhor

realmente pudesse nos dar a honra de enviar uma representação das mulheres e dos
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homens bombeiros para participarem conosco.

Quero agradecer, mais uma vez, a cada um e a cada uma que abrilhantou este

evento, a todas as ilustres autoridades e à banda, que eu mesma pedi e ainda tocará.

Queria agradecer à Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais,

que  é  muito  importante,  alegra  o  nosso  coração,  faz  a  sociedade  mais  feliz.

Agradecemos ainda aos consultores e aos assessores desta Casa, sem os quais não

conseguimos fazer nada. São ilustres funcionários, como os da TV Assembleia, os da

segurança e o nosso ilustre representante dos bombeiros nesta Casa. O senhor pode

saber que está muito bem representado aqui.

Então, para encerrar, ouviremos mais uma música. Ah, perdão, estou passando na

frente  da  locutora.  Quero  mencionar  que ouvir  a  banda  é  algo  fantástico.  Desde

criança, acredito que a banda faz a nossa sociedade mais feliz.

Apresentação Musical

A locutora - Convidamos os presentes a ouvir a Banda de Música do Corpo de

Bombeiros Militar de Minas Gerais, que apresentará a música Beatles collection, de

John Lennon e Paul McCartney, com arranjo de Johan de Meij.

- Procede-se à apresentação musical.

Encerramento

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

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

deputadas e os deputados para a especial de segunda-feira, dia 2 de dezembro, às

20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/11/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Hely Tarqüínio, Célio Moreira e Luiz

Humberto Carneiro

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  Ata;  discursos  dos  deputados

Rogério Correia, Bonifácio Mourão e Sávio Souza Cruz; aprovação - 2ª Parte (Ordem

do  Dia):  2ª  Fase:  Questões  de  Ordem  -  Discussão  e  Votação  de  Proposições:

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 54/2013; requerimento do
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deputado  Gilberto  Abramo;  Questões  de  Ordem;  discursos  dos  deputados  Sávio

Souza Cruz e Vanderlei Miranda; Questões de Ordem; chamada para a recomposição

de  quórum;  existência  de  número  regimental  para  a  continuação  dos  trabalhos;

discursos dos deputados Tadeu Martins Leite e Elismar Prado; Questões de Ordem;

Suspensão e Reabertura da Reunião; Questões de Ordem; discursos da deputada

Maria  Tereza Lara  e  dos deputados  Ulysses  Gomes,  Carlos  Henrique,  Adalclever

Lopes, André Quintão, Sargento Rodrigues, Cabo Júlio,  Rogério Correia e Gilberto

Abramo;  Questão de  Ordem;  votação  do requerimento;  aprovação;  verificação  de

votação;  retificação  da  aprovação  do  requerimento;  requerimento  do  deputado

Gilberto  Abramo;  discursos  dos  deputados  Sávio  Souza  Cruz e  Gilberto  Abramo;

Questão de Ordem; chamada para recomposição de quórum; existência de número

regimental para a continuação dos trabalhos; Prorrogação da Reunião; discursos dos

deputados Vanderlei Miranda, Ulysses Gomes e André Quintão e da deputada Maria

Tereza Lara; Questão de Ordem; discurso do deputado Tadeu Martins Leite; Questões

de  Ordem;  discursos  dos  deputados  Elismar  Prado  e  Adalclever  Lopes  -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro -  Ivair Nogueira -  Hely Tarqüínio - Dilzon Melo - Neider Moreira -

Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André

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

Antonio Lerin  -  Arlen  Santiago -  Bonifácio  Mourão -  Bosco -  Cabo  Júlio  -  Carlos

Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar

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

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

Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -

Marques  Abreu  -  Pinduca  Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo

Veneroso -  Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza



147
____________________________________________________________________________

Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony

Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 9h15min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

Ata

- O deputado Neider  Moreira,  2º-secretário,  procede à leitura da ata da reunião

anterior.

O  presidente  -  Em  discussão,  a  ata.  Com  a  palavra,  para  discutir,  o  deputado

Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, prestei bastante atenção na leitura da

ata feita pelo deputado Neider Moreira. Gostaria de parabenizá-lo pela leitura muito

clara, para que pudéssemos realmente prestar atenção. A ata está muito bem escrita

e  fundamentada.  Peço  que  V.  Exa.  acrescente  nela  algo  que,  ao  final  da  nossa

reunião  de  ontem,  foi  discutido  e,  pelo  que  entendi,  deliberado,  ou  seja,  que  o

presidente colocaria na reunião de hoje o projeto de lei que reajusta o subsídio dos

professores em 5%. Foi feita uma longa discussão e uma solicitação bastante clara

ao presidente da sessão de ontem à noite, deputado Hely Tarqüínio, para que esse

projeto fosse posto em pauta. Nada disso consta nela. Julgo isso importante para que

os professores saibam que foi feito um apelo e ele foi acatado pelo presidente na

ocasião. Sr. Presidente, faço questão que essa parte conste da ata de ontem, pois,

afinal de contas, os professores receberam uma promessa do governador de que, a

partir  do mês de outubro, teriam 5% de reajuste, que só pode ocorrer a partir  da

aprovação  desse projeto  de  lei.  Houve  todo  um debate  em  torno da Assembleia

Legislativa,  e  membros  do  governo  diziam  que  queriam  votar  o  projeto.  Aliás,  o

deputado Gilberto Abramo estava presente. Deputado Gilberto Abramo, esse ponto

não aparece na ata. V. Exa. se lembra de que fizemos esse apelo para que o projeto

fosse  incluído  na  pauta  de  hoje?  Ao  discutir  a  ata  hoje,  gostaria  que  fosse
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acrescentada esse debate de ontem à noite. Isso é um absurdo. Posteriormente farei

uma  questão  de  ordem  em  relação  a  isso,  pois  verifiquei  que  o  projeto  dos

professores não consta da pauta. Deputado Gilberto Abramo, dessa decisão talvez o

presidente não tenha conhecimento, pois parece que isso foi tirado ou não incluído na

ata. Os professores só receberão o salário com aumento em janeiro, sendo que havia

uma promessa do governo de que,  a partir  de outubro,  teriam reajuste.  Da forma

como está, eles só receberão o reajuste em janeiro, e olhe lá, pois o governo, com

essa falta de recurso, talvez use o dinheiro do fundo do próprio servidor para pagar os

míseros 5% de aumento. Em relação à ata, a observação que faço é essa. Não foi

incluída essa questão de ordem, que eu mesmo levantei,  para solicitar  a inclusão

desse projeto na pauta do dia de hoje. Faço questão que isso conste da ata, até para

que fique bastante clara a posição tomada por vários deputados, entre os quais este

que se manifesta aqui,  em relação à inclusão na ata de solicitação do pedido de

votação do projeto  dos  professores.  Julgo  fundamental  essa  solicitação para que

essa questão seja incluída na ata. Peço ao presidente que não aprove a ata antes da

inclusão dessa questão tão importante, ressaltada ontem, na nossa reunião. Muito

obrigado.

O presidente - Solicitação acolhida, deputado Rogério Correia. Nenhum obstáculo

em relação ao teor da ata; pelo contrário, quero parabenizá-lo. Em relação ao projeto

da educação e tantos outros, aí é fundamental. Quero solicitar a compreensão de V.

Exa. e de todos os deputados. Se for necessário, a Assembleia de Minas vai trabalhar

quinta,  sexta,  sábado,  domingo,  feriado  até  o  Natal,  porque  ela  não  pode,  em

momento algum, abdicar dessa sua responsabilidade. Com a palavra, para discutir, o

deputado Bonifácio Mourão.

O deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, apenas para dizer que a base do

governo ontem, por nosso intermédio e por intermédio de vários outros deputados,

pediu insistentemente que se votasse o projeto de melhoria salarial das professoras e

dos professores. Foi generalizado. Todos os deputados da base do governo ou se

manifestaram pelo microfone ou conversaram com os colegas, insistindo para que se

votasse ontem o projeto de aumento dos professores. Houve obstrução durante o dia

inteiro, a partir das 14 horas. Obstrução ao veto, porque o veto tranca a pauta. Por
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que a oposição obstruía o veto se ele tranca a pauta? Se ele tranca a pauta, impede

o voto de reajuste dos professores. Foi isso o que a oposição fez ontem. Durante o

tempo inteiro, a base do governo insistiu - está tudo registrado aqui - para que se

votasse ontem à noite, como fizemos na semana passada. Ninguém sabe por qual

motivo a oposição obstruiu sistematicamente para que não se votasse o aumento dos

professores.

O presidente - Com a palavra, para discutir, o deputado Sávio Souza Cruz.

O deputado Sávio Souza Cruz - Vou fazer como o deputado Bonifácio Mourão, que

não discutiu a ata. Mas isso é direito apenas da liderança do governo. Vou discutir a

ata,  aliás,  vou  inciar  louvando  V.  Exa.,  que  acolheu  a  questão  levantada  pelo

deputado Rogério Correia, que reclamou uma falha nesta ata, muito bem redigida,

muito  bem-feita,  cuidadosa,  como é  praxe  da assessoria  da  Casa.  Apesar  disso,

falhou  por  não  registrar  os  insistentes  apelos  da  oposição,  do  deputado  Rogério

Correia e meu, para que esse projeto fosse colocado em primeiro lugar.  Aliás, Sr.

Presidente, o deputado Hely Tarqüínio, no exercício da presidência, em substituição a

V. Exa. e por delegação de V. Exa., também registrou um acolhimento ao pedido e

disse que encaminharia a V. Exa. o entendimento dele favorável a que o projeto dos

professores  constasse  em  primeiro  lugar.  Então,  além  desse  ponto,  indago  se  a

questão levantada por  mim e acolhida  por  V.  Exa.,  quando a  Assembleia  fez um

significativo minuto de silêncio em respeito à memória do Dr. Júlio Mares, que faleceu

ontem na cidade de Almenara, também está bem redigida. Como V. Exa. acolheu a

questão  formulada  pelo  deputado  Rogério  Correia  e  reiterada  por  este  deputado

sobre o fato de estar faltando na ata os insistentes apelos da oposição para que o

projeto da educação fosse colocado em primeiro lugar nesta reunião, quero saber se

V. Exa. concorda que devemos suspender os trabalhos por alguns minutos para que

essa parte faltante seja incluída na pauta. Na sequência, V. Exa. fará a leitura da

forma que foi dada a essa questão importante e que foi, reiteradas vezes... Solicito a

V. Exa. que interrompa os trabalhos para que sejam incluídos na ata esses insistentes

pedidos da oposição, a fim de que seja colocado hoje o projeto da educação.

O presidente - Isso constará da ata minuciosa, que será publicada no  Diário do

Legislativo, deputado Sávio Souza Cruz. Não havendo retificação a ser feita na ata,
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dou-a por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

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

Questões de Ordem

O deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, vou fazer uso deste microfone, a fim

de levantar uma questão de ordem por dois motivos, deputado Rogério Correia. Em

primeiro lugar, gostaria de dizer que muitas vezes a obstrução é interpretada como

improdutiva, sendo debitado àqueles que se utilizam desse instrumento o ônus da

não  votação  de  determinados  projetos,  como  o  da  educação.  Os  servidores  da

educação entenderam isso perfeitamente e sabem fazer a leitura dessa obstrução,

sabem que ela tem o objetivo de buscar entendimentos para melhorar a qualidade do

projeto, nunca com a intenção de prejudicar a sua tramitação.  Estamos tranquilos

quanto a isso, porque entendemos que os servidores da educação e de outras áreas

do  nosso  estado  entenderam  perfeitamente  a  situação.  Em  segundo  lugar,  Sr.

Presidente, como vice-líder do Bloco Minas sem Censura, estamos - creio que posso

falar em nome do bloco - solidários com V. Exa. Se for preciso vamos comparecer

aqui na quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo até os dias 24 e 25 de dezembro,

sem  nenhum  problema.  Vamos  zerar  a  pauta  neste  ano,  sem  a  dificuldade  de

presença, principalmente por parte do nosso bloco, nesta Casa. Muito obrigado.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, a questão de ordem que vou fazer é a

seguinte: ontem, terminamos a discussão, em 2º turno, do projeto de lei - não me

lembro  do  número  -  que  dispõe  sobre  o  reajuste  do  subsídio  dos  professores.

Terminamos a discussão desse projeto ontem à noite. Esse projeto está tramitando

em 2º turno. Hoje, na pauta, está apenas a votação, em 1º turno, do Projeto de Lei

Complementar  nº  54/2013,  que  altera  a  Lei  Complementar  nº  64,  que  institui  o

Regime  Próprio  de  Previdência  e  Assistência  Social  dos  servidores  públicos  do

Estado de Minas Gerais. Está em pauta apenas esse projeto, que não pode vigorar

nesta Casa sem a alteração da Constituição, tanto que há outro projeto de lei  do
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governo, uma emenda à Constituição, que ainda não está em Plenário.  Solicito à

presidência que preste atenção a essa questão de ordem, porque acho que esse

projeto não pode ser votado hoje. O Projeto de Lei Complementar nº 54/2013 não

pode vigorar, nem sequer pode ser votado antes da alteração da Constituição. Esse

projeto de alteração do fundo previdenciário está tramitando em 1º turno, à frente,

portanto, de outro projeto que reajusta o salário dos professores. Esse projeto está

aqui  há mais  tempo,  foi  enviado no final  do  mês de outubro.  Já este foi  enviado

apenas em novembro, está em 1º turno, enquanto o outro está em 2º turno. Há um

compromisso  do  governador,  mais  um  não  cumprido,  de  que,  em  outubro,  os

professores teriam reajuste.  Não aprovado o  projeto,  como não  foi  até  agora,  os

professores só terão o reajuste em janeiro. O presidente da Casa toma a decisão de

não incluir o projeto dos professores na pauta e primeiro incluir o que retira o fundo de

previdência  dos  servidores  públicos.  Essa  é  a  decisão  tomada,  que  vai  contra

inclusive à solicitação feita por vários deputados ontem e em concordância com o

então presidente, deputado Hely Tarqüínio. A questão de ordem que faço é para que o

projeto de lei  dos professores seja incluído na pauta de hoje. Se não for possível

incluí-lo pela manhã, que suspendamos a reunião e não façamos a votação em 1º

turno  até  que  o  dos  professores  seja  votado.  Que  gastemos  sábado,  domingo,

feriado,  Natal,  mas que primeiro seja votado o aumento dos professores e não a

retirada do projeto  de  lei  dos  professores  da  pauta  e  do  recurso  dos  servidores

públicos do fundo de previdência. Por que a primeira ordem tem que ser retirar o

dinheiro do servidor  do fundo de previdência, liquidar o fundo de previdência dos

servidores públicos, tirar de lá R$3.200.000.000,00? Por que esse projeto tem que

estar na frente, se o outro está em 2º turno? A questão de ordem que apresento é

que, do ponto de vista ético, moral, esse projeto não pode ser votado antes do projeto

do aumento dos professores, que tramita há mais tempo e está em 2º turno. Que,

primeiro,  ele  seja  incluído  na  pauta  para  que,  no  sábado,  domingo  e  feriado,

possamos votar não a retirada dos direitos e da previdência dos servidores, mas que

tiremos  esses  dias  para  aprofundar  que  ganhos  podem  ter  os  professores.  Eles

merecem que estejamos aqui aos sábado, domingos e feriados, porém, a retirada de

direitos dos servidores não merece nossa presença nem por 1 minuto, quanto mais à
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frente do projeto dos professores. Os servidores públicos querem estar aqui, no final

de semana,  para aprovar  benefícios, e não para retirá-los.  Por  que os deputados

ficarão aqui sábado e domingo para retirar o benefício dos servidores? Solicito a V.

Exa. a suspensão da reunião e a imediata inclusão, por acordo de líderes, do projeto

dos professores na pauta. Se for acordo de todos os líderes, essa é a questão de

ordem  que  faço,  que  incluamos  o  projeto  dos  professores,  façamos  a  votação

imediata dele para, depois, apreciar o projeto do governador.  Como líder do Bloco

Minas sem Censura, o deputado Sávio Souza Cruz está dizendo que já assina o

requerimento para inclusão na pauta, agora, do projeto em 2º turno dos professores.

Quero saber dos outros líderes, se farão o mesmo e se V. Exa. pode suspender a

reunião para viabilizarmos, se possível por consenso de líderes, a inclusão do projeto

na pauta de hoje. Essa é a questão de ordem que deixo a V.Exa.

O presidente - Deputado Rogério Correia, vamos trabalhar. Minas Gerais espera

isso  do  Parlamento.  Não  conte  com  a  Assembleia  para  o  impossível.  O  que  for

agasalhado pela lei,  pelo Regimento Interno, a Assembleia abraçará sempre e de

forma irrenunciável. V. Exa. sabe de forma singular como a pauta é construída, com a

participação de quem e quais são os atores. É bom informar que ela foi publicada

previamente, faz parte do quesito legal.

Em relação ao projeto de lei complementar, passou por todos os trâmites, todos os

rituais. Nada melhor do que a apreciação da Comissão de Constituição e Justiça. Em

relação  a  outras  questões,  a  Mesa  acolherá  com  muito  carinho,  com  muita  boa

vontade, mas reafirma, mais uma vez, a necessidade de celeridade dos projetos em

tramitação.

Reafirmo  o  compromisso  de,  em  um  primeiro  momento,  incluirmos  na  pauta  o

projeto que trata do reajuste dos servidores da educação. Educação é prioridade para

V. Exa., para mim e para todos os deputados.

O deputado Rogério Correia - V. Exa. não respondeu à minha questão de ordem, se

podemos incluir o projeto na pauta, por meio de acordo de líderes.

O presidente - Deputado Rogério Correia, não vou mais retomar esse assunto. O

impossível não conta com o apoio da presidência da Assembleia Legislativa. V. Exa.,

como poucos, domina o Regimento Interno e sabe perfeitamente o que é possível e o
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que é impossível.

O deputado Rogério Correia - A questão de ordem é para verificar se isso é possível

por meio de acordo de líderes. O Regimento Interno o permite, Sr. Presidente.

O presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 54/2013,

do Governador do Estado, que altera a Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002, que

institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores públicos

do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu

pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou. As

Comissões  de  Administração  Pública  e  de  Fiscalização  Financeira  opinaram  pela

aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Justiça. Emendado

em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela

aprovação do Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1 e

das Emendas nºs 1, da Comissão de Justiça, e 3 a 94, apresentadas em Plenário.

Com a aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicada a Emenda nº 2, da Comissão

de Justiça. Vem à Mesa requerimento do deputado Gilberto Abramo em que solicita o

adiamento da votação do Projeto de Lei Complementar nº 54/2013.

Questões de Ordem

O deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  quero  primeiramente  propor  uma

questão  de  ordem.  Não  há  39  deputados  em  Plenário.  Gostaria  que  V.  Exa.

encerrasse  a  reunião.  V.  Exa.  sabe  muito  bem  que  qualquer  requerimento  ou

procedimento  de  debate  ou  discussão  só  pode  ser  feito  com  a  presença  de  39

deputados.  Esse  é  um  projeto  de  lei  complementar.  Não  se  pode  aprovar

absolutamente nada sem a presença de 39 deputados. Aqui, nitidamente, não há 39

deputados.  Antes  de  apreciar  o  requerimento,  pediria  a  V.  Exa.  que  fizesse  a

recomposição de quórum, para verificar se há aqui 39 deputados ou não. A contagem

rápida aponta que não há. Gostaria ainda de reiterar o pedido que fiz a V. Exa. para

incluirmos o projeto de lei.  Faço uma questão de ordem regimental.  O Regimento

Interno permite que sejam incluídos na pauta, por meio de acordo de líderes, projetos

aprovados em 1º turno e que estarão em 2º turno. Não entendi a resposta de V. Exa.

até agora, mas, em meu entendimento, por meio do Colégio de Líderes - o deputado

Sávio  Souza  Cruz já  assinou -,  pode-se  colocar  o  projeto.  Essa questão  não foi
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respondida.

O presidente - Vou falar mais uma vez: assunto encerrado. A presidência não vai

permitir esse método de obstrução. Deputados Rogério Correia e Sávio Souza Cruz,

por gentileza, fixem os olhos no § 5º do art. 173.

O deputado Rogério Correia - Apresentei outra questão de ordem, para que V. Exa.,

verificando que não há no Plenário 39 deputados, fizesse a recomposição de quórum.

O  presidente  -  Deputado  Rogério  Correia,  de  plano,  a  presidência  verifica  a

presença de 39 deputados. Há ainda 4 deputados nas comissões.

O deputado Rogério Correia - Pedi a V. Exa. para fazer recomposição de quórum,

na dúvida.

O presidente - Não há necessidade. A presidência verifica, de plano, a presença de

39 deputados. A presidência vai colocar em votação o requerimento. Com a palavra,

para encaminhar a votação do requerimento, o deputado Sávio Souza Cruz.

O deputado Sávio  Souza Cruz*  -  Inicio  o  encaminhamento do  requerimento  do

deputado Gilberto Abramo, cumprimentando-o pela lucidez de requerer a esta Casa

que a votação do Projeto de Lei Complementar nº 54/2013 seja adiada.

São várias as razões que justificam o acolhimento pela Casa do requerimento do

deputado Gilberto Abramo. Primeiro, de que trata o Projeto de Lei n° 54/2013? Não é

outra coisa senão, em bom português, a garfada, a subtração, o furto,  o roubo, a

batida  da  carteira  da  previdência  dos  servidores  públicos  estaduais.  Não é  outra

coisa.  É  exatamente  isso.  É  pegar  o  patrimônio  que  o  servidor  público  estadual

constituiu ao longo de 11 anos,  contribuindo mensalmente,  religiosamente,  com o

dinheiro retirado do seu contracheque. Isso corresponde a 11% do salário do servidor,

todos os meses, ao lado da contribuição patronal, e esse valor é jogado no Funpemg

para formar não um patrimônio qualquer, mas um patrimônio que garanta o futuro do

servidor público estadual, que ingressou no serviço público a partir de 2002.

Foi  isso  que  presidiu  a  lógica  do  governo  Itamar  Franco  quando  constituiu  o

Funpemg.  Pensava  S.  Exa.,  o  governador  Itamar,  de  saudosa  memória,  que  a

desoneração do Tesouro com o pagamento das aposentadorias ocorreria ao longo do

tempo.  Os  servidores  que  ingressaram  no  Estado  antes  de  2002  têm  suas

aposentadorias garantidas pelo Funfip - e vale aqui registrar que o Funfip é apenas
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um fundo financeiro, um fundo desprovido de lógica atuarial, um fundo que não se

sustenta e que depende do aporte mensal do Tesouro de cerca de R$600.000.000,00.

Então, pensou-se que essa questão seria resolvida ao longo do tempo pela simples

constatação de que, ao contrário das pessoas, ao contrário dos seres humanos, o

Estado é infinito. Sendo o Estado infinito no tempo e as pessoas finitas, à medida que

essas pessoas fossem faltando, a desoneração ocorreria até o ponto em que todos

os  servidores  teriam  suas  aposentadorias  garantidas  pelo  revitalizado,  novo  e

capitalizado Funpemg. E, para garantir que isso não seria alterado por governantes

posteriores menos comprometidos com os servidores, com o serviço público e com o

Estado,  foi  incluído  na lei,  por  esta  Casa,  um  dispositivo  importante  e  altamente

democrático, segundo o qual qualquer alteração no Funpemg só poderia ser feita se

precedida  de  plebiscito  entre  aqueles  que  o  compõem,  os  servidores,  ou  seja,

qualquer modificação só poderia ser feita se eles concordassem.

Esta Casa, de forma sorrateira, em emenda de 2º turno, no trâmite “Ben Johnson”,

rápido e viciado, à noite, na calada da escuridão, retirou o plebiscito. No dia seguinte,

já estava publicado; 48 horas depois, já se encontravam nesta Casa o Projeto de Lei

Complementar  nº  54,  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  53  e  uma mudança  na

Constituição. E aí tem razão o deputado Rogério Correia quando diz que esse projeto

não pode ser votado porque a Assembleia, na subserviência que aqui se implantou,

no  afã  de  atender  aos  delírios  e  aos  desmandos  do  governador  de  fato  e  do

governador de direito de Minas, dos imperadores das Gerais, criou um conceito novo,

que  é  a  constitucionalidade  futura.  A  nossa  Constituição  veda  que  se  tome  a

providência que se quer no Projeto de Lei Complementar nº 54. Mas a mudança da

Constituição que permitiria isso, já veio numa PEC que ainda não foi votada.

Os deputados têm tanta certeza da subserviência desta Casa, tem tanta certeza do

sabujismo, da competição para ver quem é mais subalterno, quem é o poodle mais

dócil do governo, que já considera que, como a mudança será feita, o projeto será

constitucional.  Isso,  nunca  ouvi  falar:  constitucionalidade  futura.  Ora,  acho  que

estamos indo além da conta.

E esse “trâmite Ben Johnson” a que eu me referia - rápido e viciado - se justifica,

deputado  Tenente  Lúcio.  Ele  se  explica  porque,  sendo  esse  projeto  a  batida  da
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carteira do servidor público, os batedores de carteira, por  dever de ofício,  têm de

fazê-lo de forma rápida. Quem bate carteira não avisa a vítima que vai fazê-lo, porque

a pessoa pode reagir, pode entrar até em confronto corporal, chamar a Polícia Civil ou

Militar, fazer qualquer coisa. E, na visão do governo, o servidor público do Estado não

pode ter consciência de que este governo está batendo a sua carteira, que o está

furtando, que o está roubando, que está roubando da sua família  e do seu futuro

R$3.500.000.000,00 que ele acumulou ao longo de 11 anos.

Isso vai resolver todos os problemas de Minas? Nem se assim fosse, se justificaria,

porque o dinheiro não é do Estado, mas dos servidores. Mas não vai resolver nada. O

estado de falência a que Aécio Neves levou Minas é irreversível.  Minas quebrou.

Minas hoje não tem dinheiro para pagar cafezinho nas repartições, papel higiênico,

combustível das viaturas, e todos os servidores que estão nos ouvindo sabem disso.

O que pretende o governo ao raspar os tachos? Rouba o Fhidro, rouba o Funpemg,

rouba tudo que vai achando pela frente. Se isso não resolver, para quê? Essa é a

pergunta, deputado Romão. E a resposta é só uma. O governo não está preocupado

com os mineiros nem com o Estado de Minas Gerais. O governo só se preocupa com

as eleições de 2014. O governo só se preocupa com aquele que vem sendo o único

projeto que esses governos conduzem desde 2013. Não tem projeto de educação,

não tem projeto  de saúde,  não tem projeto de segurança.  Isso  se  resolve  só na

propaganda. Manda a D. Andrea fazer propaganda, e ela faz, diz que está tudo bem.

E  as  pessoas  vão  acreditar  que  está  tudo  bem.  A  D.  Andrea  gasta

R$2.500.000.000,00 em propaganda, para mentir  para os mineiros. E aí resolve a

segurança  na  televisão.  Resolve  a  saúde  na  televisão.  Resolve  a  educação  na

televisão. E deixa os mineiros sem pagar o piso salarial dos professores. O professor

não tem carreira, não tem futuro, não tem sonho, não tem fundo de previdência. Já

não tem direito nem de comer, não tem direito a nada. E agora vai perder até o seu

fundo de aposentadoria.

É por isso que não podemos concordar com o deputado Gilberto Abramo sobre a

necessidade que esta Casa... Como eu ia dizendo, não nos resta outro papel, a não

ser aprovar o requerimento do deputado Gilberto Abramo e votarmos pelo adiamento

de votação desse projeto, que é altamente lesivo aos servidores e aos mineiros, é um
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furto.  Não  podemos  concordar  que  o  governo  venha  a  furtar  o  patrimônio  dos

servidores. E não é só servidor do Executivo, mas também da Justiça, da Assembleia

Legislativa, do Tribunal de Contas que está sendo surrupiado por um governo que,

não tendo mais onde buscar empréstimos para manter a farsa, a mentira, resolveu

agora lançar mão de tudo, inclusive o patrimônio do servidor. Por isso, peço a todos

os deputados que votemos favoravelmente  ao requerimento do deputado Gilberto

Abramo,  que  propõe  seja  adiada  a  votação  desse  inominado  projeto,  de  infeliz

iniciativa do governador de direito de Minas, Antônio Anastasia.

Não sei se a concepção é do governador de direito ou do governador de fato, já que

Minas Gerais tem essa particularidade. Temos dois governadores: o governador de

direito, que é o Prof. Anastasia, e o governador de fato, que move todos os recursos,

todas  as  possibilidades  do  Estado,  simplesmente  em  favor  da  sua  obsessão

presidencial,  que  é  o  Senador  Aécio  Neves.  Peço,  assim,  que  aprovemos  o

requerimento do deputado Gilberto Abramo, ao qual encaminho favoravelmente. São

essas as minhas considerações, Sr. Presidente.

O presidente  -  Com  a palavra,  para  encaminhar  a  votação  do  requerimento,  o

deputado Vanderlei Miranda.

O deputado Vanderlei Miranda* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

servidores, público da galeria, telespectadores que nos acompanham de suas casas

pela TV Assembleia nos mais de 400 municípios  onde o sinal chega.  Presidente,

gostaria da atenção de V. Exa., embora saiba que V. Exa. é muito requisitado nessa

cadeira. Ao mesmo tempo, quero pedir a atenção dos nobres pares para o que vou

comentar, porque creio que é muito importante. Peço a V. Exa. que possa garantir a

minha palavra, se houver necessidade. Chamo a atenção de V. Exas., porque o que

tenho em mãos é muito sério em relação ao Projeto de Lei nº 54/2013.

Deputado Rogério Correia, gostaria também da atenção de V. Exa. e dos líderes,

principalmente. Presidente, na verdade esse projeto não pode estar em Plenário para

ser votado. Não vou entrar no mérito da necessidade da fusão de fundos, da extinção

de fundos, entrarei apenas no mérito legal da votação desse projeto. Tenho em mãos

a Portaria nº 403, de 10 de dezembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União

em 11 de dezembro de 2008 e republicada no mesmo diário em 12 de dezembro de
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2008. Atenção, deputados que estão no Plenário, que estão nos gabinetes, a Portaria

nº  403  começa  assim:  “Dispõe  sobre  as  normas  aplicáveis  às  avaliações  e

reavaliações atuariais dos regimes próprios de previdência social - RPPS - da União,

dos  estados,  do  distrito  federal  e  dos  municípios,  define  parâmetros  para  a

segregação da massa e dá outras providências”. Quero a atenção dos deputados,

porque o projeto não pode estar em pauta, baseado nessa portaria que acabo de ler.

E o que diz o § 2º dessa portaria? Atenção, deputados, atenção, deputadas, o § 2º diz

“uma vez implementada a segregação da massa, fica vedada qualquer espécie de

transferência de segurados, recursos ou obrigações entre o plano financeiro e o plano

previdenciário, não se admitindo também a previsão da destinação de contribuições

de um grupo para o financiamento dos benefícios do outro grupo”.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, não sei se os senhores estão atentos ao que

estou lendo. Esse projeto não pode ser votado e darei agora as razões. O art. 22

estabelece: “Observado o disposto no art. 25, o RPPS que implementar a segregação

da massa somente poderá alterar os seus parâmetros ou desfazê-la mediante prévia

aprovação da Secretaria da Previdência Social”.

Lerei novamente, pois fomos induzidos a uma votação equivocada neste Plenário

quando votamos o requerimento que extinguiu o plebiscito para tratar desse assunto.

Agora eu trago, de forma clara, razões que não deixam nenhuma dúvida quanto à

impossibilidade de votação desse projeto. Ele é viciado na sua origem, contraria a

Portaria nº 403, de 10/12/2008. Para os que não ouviram ou não prestaram atenção,

repetirei. O parágrafo 2º diz: “Uma vez implementada a segregação da massa, fica

vedada  qualquer  espécie  de  transferência  de  segurados,  recursos  ou  obrigações

entre  o  Plano  Financeiro  e o  Plano Previdenciário,  não se admitindo,  também, a

previsão  da  destinação  de  contribuições  de  um  grupo  para  o  financiamento  dos

benefícios do outro grupo”. É disso que esse projeto está tratando. Além do mais, o

art.  22  é  claro:  “Observado  o  disposto  no  art.  25,  o  RPPS  que  implementar  a

segregação  da  massa somente  poderá  alterar  os  seus parâmetros  ou  desfazê-la

mediante prévia aprovação da Secretaria de Previdência Social”.

Portanto,  Sr.  Presidente,  para  o  projeto  ser  votado  nesta  Casa,  consciente  e

honestamente,  pergunto  a  V.  Exa.:  nós  temos,  na  Casa,  o  que dispõe o  art.  22:
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“Observado o disposto no art. 25, o RPPS que implementar a segregação da massa

somente poderá alterar os seus parâmetros ou desfazê-la mediante prévia aprovação

da  Secretaria  da  Previdência  Social”?  Nós  temos  a  aprovação  da  Secretaria  de

Previdência  Social  para  mudar  os  fundamentos desse projeto?  Se  tivermos,  terei

tranquilidade em votá-lo, a consciência tranquila em votá-lo, mas, se não tivermos,

não há nem autorização, nem base legal para colocá-lo em votação. Esse é o apelo

que faço aos deputados e às deputadas.

Não tenho nada contra qualquer intenção de mudança ou alteração, desde que siga

os passos determinados na Portaria nº 403, de 10/12/2008.  Uma vez observadas

essas exigências, aí, sim, o projeto estará pronto para o Plenário. Do contrário, esse

projeto está totalmente viciado em sua origem; não pode nem estar em pauta. Então,

Sr. Presidente, em função dessas informações que trago, que não são desconhecidas

desta  Casa,  peço  a  V.  Exa.  que retire  esse projeto  de  pauta  até  que esteja  em

consonância com a Portaria nº 403, de 10/12/2008.

Do contrário, se aprovado, ele será, com toda certeza, alvo de ações judiciais por

parte  dos  servidores  que ganharão em todas  as  instâncias  em que  pleitearem  a

preservação dos seus direitos.  Portanto,  o meu encaminhamento é no sentido de

retirarmos  este  projeto  de  pauta  e  alertar  os  companheiros  e  companheiras,

deputados  e  deputadas,  de  que a  votação e  a  aprovação desse projeto  são um

grande equívoco.

Questões de Ordem

O  deputado  Vanderlei  Miranda  -  Aproveito,  presidente,  para  pedir  a  V.  Exa.  a

verificação do quórum para a continuação dos nossos trabalhos.

O deputado Tiago Ulisses - Presidente, peço recomposição.

O presidente -  É regimental.  Solicito  ao secretário  que proceda à chamada dos

deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Luiz Humberto Carneiro) - (- Faz a chamada.)

O presidente - Responderam à chamada 40 deputados. Portanto, há quórum para a

continuação  dos  trabalhos.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação  do

requerimento, o deputado Tadeu Martins Leite.

O deputado Tadeu Martins Leite* - Bom dia, nobre presidente Dinis Pinheiro. Bom
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dia a todos os deputados e aos servidores presentes nas galerias nesta manhã de

hoje.  Quero  cumprimentar  os  telespectadores  da  TV  Assembleia  e  os  alunos

presentes neste Plenário,  que acompanham esse debate  caloroso,  porém justo  e

necessário que fazemos nesta manhã de hoje. Venho aqui, nobre presidente, para

encaminhar  favoravelmente  ao  adiamento  da  votação  desse  Projeto  de  Lei

Complementar nº 54/2013. Farei um histórico bem rápido.

Há pouco mais de duas semanas, nós nos deparamos com a surpresa de terem,

por meio de mão de gato, colocado uma emenda em um outro projeto, acabando com

o  plebiscito  no  qual  os  servidores  poderiam,  quando  necessário,  questionar  se

queriam ou não a extinção do tal fundo. Depois que tivemos esse problema, nós nos

deparamos  com  esse  projeto  de  lei  encaminhado  de  forma rápida  e  ágil  para  a

extinção  do  Funpemg.  Depois  que  os  deputados  de  oposição  e  alguns  outros

descobriram essa questão que foi votada e passou pelas comissões e estava vindo a

galope para o Plenário, conseguimos convencer alguns deputados da base que era

necessário realizar uma audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária,  a  fim  de discutirmos um pouco mais  a fundo esse problema,  essa

extinção  do  Funpemg.  Pude  participar  daquela  audiência.  Participei  e  saí  de  lá

extremamente chateado com o que vi e ouvi naquele momento. A secretária chegou,

explanou, mostrou, falou que nada mudaria, mas que não abria mão da extinção do

Funpemg.

Não entendo então - e esse é um dos motivos por que pedimos o adiamento dessa

votação - o real motivo de o governo do Estado e de o governador quererem extinguir,

neste  momento,  o  Funpemg.  Esse  é  um  fundo  superavitário  e  com  mais  de

R$3.500.000.000,00 em caixa, dinheiro dos servidores. E o dinheiro da contribuição

da parte patronal é da população de Minas Gerais. Os 19% mais os 11% são dos

servidores que trabalham, são dos servidores que estão preocupados com seu futuro

e com o de suas famílias. Alguns servidores, aliás, contribuíram mensalmente e sem

condição para esse fundo, pensando num futuro seguro. Hoje talvez nos deparemos

com a quebra, com a extinção do futuro dos servidores de Minas Gerais.

Caros  deputados  Vanderlei  Miranda  e  Rogério  Correia,  recebi,  assim  como  os

outros deputados devem ter recebido, inúmeros, diversos, centenas de ligações e e-
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mails, principalmente dos servidores da minha região, o Norte de Minas, pedindo um

posicionamento  sobre a  extinção do Funpemg, pedindo  mais  esclarecimentos por

parte do governo do Estado sobre o real motivo da extinção desse fundo. Qual o

motivo da extinção de maneira tão rápida? Essa rapidez toda nos leva a entender que

há algo errado no governo do Estado para que tenha necessidade de usufruir desses

R$3.500.000.000,00.

O deputado Vanderlei Miranda trouxe um posicionamento muito importante neste

Plenário,  nesta  tribuna,  nesta  manhã.  Caro  Denilson,  além  das  discussões  que

estamos fazendo aqui, sobre as possíveis ilegalidades, sobre as possíveis intenções

do governo, do governador, da equipe, de modo geral, com a transferência desse

fundo, de tirar o dinheiro de um fundo superavitário e colocar em um deficitário, além

dessas informações, o deputado Vanderlei nos trouxe uma nova informação, e temos

de ponderar sobre a ilegalidade, inclusive da fusão desses dois fundos.

Tenho aqui em minhas mãos uma portaria do Ministério da Previdência Social, hoje

comandada pelo Ministro Garibaldi Alves. O art.  21 dessa portaria,  que contempla

exatamente a questão da segregação de massas, em seu § 2º, determina que, uma

vez  implementada  a  segregação  de  massas,  fica  vedada  qualquer  espécie  de

transferência  de  segurados,  recursos  ou  obrigações  entre  planos  financeiros  e  o

plano  previdenciário,  não  se  admitindo  também  a  previsão  da  destinação  de

contribuições de um grupo para o financiamento de benefícios de outro grupo.

É o que está acontecendo hoje em Minas. O governo está tentando fazer em Minas

Gerais exatamente o que o Ministério da Previdência reza que não pode ser feito. Daí

a necessidade e a importância, caros e nobres deputados, de pelo menos adiarmos

um pouco mais a discussão. Vamos discutir mais a fundo. Vamos trazer os servidores

para expor seu posicionamento, se concordam ou não concordam, até porque, muito

mais  do  que esses deputados,  diretamente  envolvidos  estão  os funcionários,  que

colocam seu dinheiro mensalmente lá,  pensando em seu futuro.  Então,  temos de

chamá-los para essa discussão, temos de chamá-los para escutar o posicionamento

dos servidores.  Será que eles estão satisfeitos  com esse fundo? Porque,  se eles

estiverem, eu também estarei. Quem sou eu ou algum outro deputado, que não está

diretamente envolvido nessa discussão, para ir contra a opinião, o questionamento ou
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a  vontade  da  própria  classe  que  está  diretamente  envolvida?  Então,  se  alguns

deputados  aqui  conseguirem convencer  os  servidores,  podem ter  certeza de que

também me convencerei da necessidade e da importância da fusão dos fundos. Mas

o que estou vendo até então não é isso. O que estou vendo, há duas semanas, pelo

contrário,  são  servidores  extremamente  chateados  e  preocupados,  pensando  em

como será seu futuro depois da extinção dessa previdência. Vamos jogar com os dois

fundos?  Vamos  transferir  os  recursos  de  um  para  o  outro,  como é  vedado  pelo

Ministério da Previdência?

Vai ficar muito feio para esta Casa se aprovarmos essa fusão, essa extinção, e

depois conseguirmos derrubá-la na Justiça. Não podemos correr o risco. Exatamente

por isso temos de discutir com mais cautela o Projeto de Lei Complementar nº 54. Se

for legal,  se os servidores estiveram do lado, se acharem bom, justo, necessário,

faremos. Mas é preciso aprofundarmos a discussão. Eu me assusto, porque ontem

ficamos até tarde da noite aqui,  e alguns deputados pediram, até de forma muito

exaltada, a votação do projeto dos professores.

Hoje ele deixou de ser prioridade, mas não entendo a razão, pois poderia ainda

estar em pauta antes do da previdência. Contudo, colocaram o da previdência antes.

Não podemos aceitar isso.

Eu e  os  deputados  do Bloco Minas  sem Censura  estamos  aqui,  sim,  tentando

convencer os nossos pares, a nossa presidência e esta Casa de que é necessária

uma discussão mais profunda e com um maior tempo. Se os servidores entenderem

que  essa  fusão  deve  ser  feita,  ótimo.  Já  posso  adiantar  que,  pelo  que  estou

discutindo  e  conversando  e  pelos  e-mails  e  telefonemas  que  tenho  recebido  de

diversos servidores da região do Norte de Minas, essa missão não será nada fácil

para o governo do Estado.

Vamos  à  frente  trabalhar,  pois  não  podemos  saber  que  o  futuro  dos  nossos

servidores  poderá  estar  correndo  risco  com a  extinção desse  fundo.  Um abraço,

presidente. Muito obrigado.

O  presidente  (deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a

votação do requerimento, o deputado Elismar Prado.

O deputado Elismar Prado* - Srs. Deputados e Sras. Deputadas, público presente,
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servidores  e  trabalhadores  que  acompanham,  nesta  Casa,  esta  discussão  tão

importante. Na mesma direção do deputado Tadeu Martins Leite e dos outros que me

antecederam,  gostaria  de  pedir  o  adiamento  da  votação  do  Projeto  de  Lei

Complementar  nº  54.  Solicitamos  e  apelamos  a  esta  Casa  que  acate  o  nosso

requerimento  sobre  o  adiamento  da  votação,  simplesmente  porque  não  houve

nenhuma discussão com os servidores e com os trabalhadores, e o governo quer

enfiar  esse  projeto  goela  abaixo  dos  servidores.  Se  esse  projeto  fosse  bom,  os

conselheiros que representam o governo do Estado nesse fundo não votariam contra.

Os próprios  conselheiros,  que fizeram a discussão e que representam o governo,

votaram contra. Será que isso é bom?

Em respeito a todos os servidores, temos aqui a expressão da sua vontade. Eles

vieram a esta Casa e trouxeram as suas faixas e apelos aos deputados, para que,

realmente, prestem atenção ao Projeto de Lei Complementar nº 54. Está presente o

Serjusmig,  com  o  seu  recado:  “Movimento  moralidade  na  administração  pública.

Manobra para extinguir direitos dos contribuintes do Funpemg ao plebiscito é imoral”.

Há o recado do Ipsemg: “Os deputados não ajudam a acabar com o Ipsemg”. Esse

instituto já atende tão mal. Com a retirada do fundo, a situação ficará muito pior. Isso

é dinheiro e patrimônio do servidor. Simplesmente, o governo do Estado quer retirá-lo,

sem apresentar nenhum estudo de viabilidade técnica. Agora, esse projeto vem a

esta Casa, sem que haja qualquer discussão com os servidores e com as entidades

representativas. O Denilson Martins está presente, representando toda a Polícia Civil

do Estado de Minas Gerais.

A Polícia Militar está fora dessa discussão. O governo teria de dar essa resposta. A

questão é muito séria. Se os servidores e as representações legítimas dos servidores

públicos do Estado de Minas Gerais estão nesta Casa dizendo “não” a esse Projeto

de Lei Complementar nº 54, é porque realmente ele não os beneficia, não os atende e

ainda lhes retira direitos, ou seja, ele piora a situação dos servidores no Estado.

Sr.  Presidente,  faço esse pedido de adiamento da votação,  para que tenhamos

mais tempo e possamos estudar o projeto. Infelizmente, a base de governo rejeitou

todas as nossas emendas e, ontem, fizemos aqui um grande embate em torno da

discussão do reajuste dos servidores da educação, que a base de governo colocava
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como  grande  prioridade.  Se  fosse  prioridade,  faríamos  a  inversão  da  pauta  e

votaríamos  agora  o  reajuste  dos  trabalhadores  da  educação.  Seria  a  primeira

discussão  da  ordem  do  dia  de  hoje.  Como  denunciamos  ontem,  essa  foi  uma

manobra da base do governo, porque o governo do Estado não pretende, de forma

alguma, dar já esse reajuste para que os servidores o recebam em dezembro. Vai ser

em janeiro. E é uma migalha: 5%. Esse governo não cumpre a lei federal do piso

salarial  nacional,  que  já  está  sucateando,  retira  os  direitos  dos  trabalhadores  da

educação  e  congela  a  carreira.  Como  o  Denilson  Martins  disse  muito  bem,  os

trabalhadores da segurança pública estão sendo sucateados.

A realidade dos pequenos municípios é essa: se o prefeito não coloca gasolina no

carro  da  Polícia  Civil,  se  não troca  o  pneu,  se  não  reforma,  não  tem  segurança

pública, o carro não roda. Nas delegacias falta toner para impressora, falta até papel

higiênico. É um descaso, é uma vergonha, sem falar na necessidade de se fazer o

concurso público para dobrar o efetivo de policiais civis no Estado de Minas Gerais.

Então, já não bastassem todos esses descasos, o governo ainda quer piorar ainda

mais  a  situação  do  nosso  servidor,  extinguindo  o  Funpemg,  esse  fundo  que  é

dinheiro, que é patrimônio do servidor.

Sr.  Presidente,  estamos  denunciando  essa  propaganda  enganosa  do  governo

porque, na mídia, na televisão, na propaganda do governo, tudo é uma maravilha:

temos a melhor educação, a melhor saúde e a melhor segurança do Brasil. Agora, o

governo,  que  não  cumpriu  o  mínimo  constitucional  da  saúde,  quer  extinguir  o

Funpemg. Sras. Deputadas e Srs. Deputados que comparecem a esta Casa, essa

questão vai parar no Ministério Público, e o governo vai perder. Aí, vai sofrer mais um

grande desgaste. Então, essa votação goela abaixo é totalmente desnecessária. Por

isso, apelamos para a necessidade do adiamento dela. Aliás, tenho uma informação

importante para todo o Estado, mas, em especial para o Triângulo Mineiro: estamos

trabalhando muito  para  implantar  o  Serviço  de  Atendimento  Móvel  de  Urgência  -

Samu - em toda a região do Triângulo Mineiro. Ele já está prontinho, temos todos os

equipamentos, as ambulâncias já estão em um pátio lá em São Paulo, mas o governo

de Minas simplesmente não encaminha o projeto para que possamos finalizar esse

processo e implementar o Samu no Triângulo Mineiro. Essa informação foi dada pelo
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deputado federal Weliton Prado, que é um dos relatores do Orçamento da União e

está  denunciando  esse  descaso  do  governo.  Enquanto  o  governo  aqui  oprime e

prejudica ainda mais os servidores, simplesmente enrola e não envia o projeto para

que  possamos  instalar  o  Samu  no  Triângulo  Mineiro,  que  é  de  fundamental

importância. Dizer que o motivo é só porque se trata de um programa do governo

federal? Ora, essa é uma coisa que não pode ocorrer. Acho que, além das disputas

políticas,  ideológicas  e  partidárias,  acima  de  tudo  temos  de  pensar  no  interesse

público.  O  apelo  que  faço  ao  governo  do  Estado  é  que  envie  o  projeto  para  o

Ministério  da  Saúde,  para  o  governo  federal,  para  que  possamos  finalizar  esse

processo e atender também à região do Triângulo Mineiro com o Samu.

Sr.  Presidente,  além desse apelo,  peço o  adiamento de votação em virtude da

reivindicação  dos  servidores.  Uma  discussão  que  não  foi  colocada  aqui

democraticamente para todos os servidores, para todos os sindicatos. Não houve um

estudo de viabilidade técnica. Isso prejudica e sucateia ainda mais a vida dos nossos

servidores.

Questões de Ordem

O deputado Elismar Prado - Sr. Presidente, tendo em vista a ausência de quórum,

peço o encerramento, de plano, da reunião.

O deputado Bonifácio Mourão - Recomposição, Sr. Presidente.

Suspensão da Reunião

O presidente - A presidência vai suspender a reunião por 3 minutos para que se

configure o quórum necessário para a continuação da reunião. Estão suspensos os

nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente  -  Estão  reabertos  os  nossos  trabalhos.  A presidência  verifica,  de

plano, a existência de quórum para a continuação dos trabalhos.

Questões de Ordem

O deputado Rogério Correia - Fundamentarei a questão de ordem com o art. 165.

Ontem, o presidente da Assembleia, deputado Dinis Pinheiro, claramente considerou

a questão de ordem feita pelo deputado Sávio Souza Cruz. Qual foi? Estamos no

momento  de  votação  de  um  projeto  de  lei  complementar,  que  exige  quórum
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qualificado,  portanto deve ter  39 votos  “sim” ao  projeto.  Todo esse procedimento,

deputado Hely Tarqüínio,  deve ser  feito  com base em 39 deputados, inclusive  os

requerimentos aqui  votados. Estamos numa fase de votação de requerimento que

pede  o  adiamento  da  votação  desse  projeto,  portanto  nenhuma  votação  ou

encaminhamento de votação pode ser feito, se verificada a inexistência do quórum de

39 deputados e não apenas do quórum para a continuidade de discussão, que é de

26. Já estamos em processo de votação. Ontem, feita essa questão de ordem pelo

deputado  Sávio  Souza  Cruz,  ela  foi  acatada  pelo  presidente  da  Assembleia,  o

deputado Dinis Pinheiro. Agora, V. Exa. acaba de dizer que, no máximo e contando as

presenças nas comissões, há 35 deputados. Isso, segundo a contagem de V. Exa.,

que diverge da nossa. V. Exa. pode notar que não há 39 deputados em Plenário e

mesmo que somarmos os da comissão não se chega a 39. A primeira questão de

ordem é que o quórum é de 39 deputados e não de 26 deputados. Não havia e não

há 39 deputados aqui. A segunda questão é de bom senso. Se não há 39 deputados,

não é possível que a presidência interprete o Regimento Interno cada hora de uma

forma. Quando se pede verificação e não há quórum, qual o procedimento normal,

natural, que tem sido adotado desde que estamos nesta Assembleia? O deputado

Gilberto Abramo, que sempre pede verificação de quórum, há de testemunhar a meu

favor nessa questão. Se há dúvida, sempre é feita a verificação de quórum. Agora, V.

Exa. inova e dá tempo de 3 minutos ao invés de fazer a chamada para que os líderes

do governo comecem a fazer campanha para colocar deputados aqui dentro. Isso, ao

invés de fazer a única verificação normal e natural, que é a chamada, é como se faz.

Se não quer fazer a chamada, o máximo que pode ser feito é pelo menos verificar

pelo painel. Peço a V. Exa. que use a verificação de fato para verificar e não para dar

tempo para se fugir ao que foi pedido, como aconteceu. Pedimos verificação. Ela não

foi feita. Suspendeu-se a reunião por 3 minutos para deputados irem buscar outros,

fugindo do que era objeto da solicitação que fizemos.  Ora,  essa é uma manobra

antirregimental para agradar o governo. E para quê? Para o governo retirar o dinheiro

da  previdência  dos  servidores  públicos  com  o  objetivo  claro  de  pegar

R$3.241.000.000,00 do  fundo para  agradar  o  senador  Aécio  Neves.  Aí  vale  tudo

nesta Casa? Vale tudo para agradar o senador  e os recursos que ele quer  usar,
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dinheiro dos servidores? Vale tudo? Pode suspender a reunião, buscar deputado e

rasgar o Regimento? Tudo é feito para agradar o senador, que quer meter a mão no

fundo de previdência dos servidores públicos. É para isso que serve esta Assembleia,

apenas  para  isso?  Não  é  possível  tanta  “manota”  em  um  dia  só  na  Assembleia

Legislativa para roubar dinheiro do servidor público. É dinheiro do fundo do servidor

que está lá, mais de R$3.200.000.000,00, que foram descontados do contracheque

dos  servidores.  Sr.  Presidente,  não há 39 deputados  aqui.  Apresento  questão de

ordem para que seja verificado o quórum. Nitidamente não há 39 deputados aqui.

Basta  fazer  a  contagem  e  suspender  a  reunião  para  a  base  do  governo  buscar

deputado.

O  deputado  Zé  Maia  -  Sr.  Presidente,  o  deputado  Rogério  Correia  está

desrespeitando V. Exa., homem sério neste Parlamento, com história bonita aqui. O

desrespeito do deputado Rogério Correia com esta Casa e com V. Exa. tem de ser

registrado. É um desrespeito com a história e a biografia de V. Exa. o que o deputado

Rogério Correia fala em relação a todos os deputados, mas sobretudo em relação a

V. Exa., que tem uma bela história neste Parlamento. Isso é desrespeito com V. Exa.

e com esta Casa. Queria que isso fosse registrado nos anais desta Assembleia.

O deputado Rogério Correia - Não houve nenhum desrespeito.

O presidente  -  Com  a palavra,  para  encaminhar  a  votação  do  requerimento,  a

deputada Maria Tereza Lara.

A deputada Maria Tereza Lara* - Deputados que aqui estão; deputadas; deputado

Hely  Tarqüínio,  que  preside  esta  reunião;  deputado  Rogério  Correia,  nosso

companheiro do Bloco Minas Sem Censura - dois deputados muito importantes desta

Casa, que fazem o seu papel na democracia. É muito importante a situação, bem

como a oposição, para que realmente haja participação efetiva dos servidores e dos

sindicatos.

Queria dizer que aqui estamos fazendo uma discussão em relação à política de

Estado, uma política a longo prazo. A questão de extinguir fundo é algo muito maior

que simplesmente um ato; é decisão de uma política de Estado. Qual é o futuro dos

servidores?

Temos o histórico relatando como as coisas aconteceram. No dia 30 de outubro, foi
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votada uma emenda em 2º turno sem acordo de líderes, que suprimia a obrigação de

realizar plebiscito para extinguir o fundo. Houve uma sequência de fatos para que o

fundo fosse extinto. No dia 31, o Conselho de Administração do Funpemg realizou

uma reunião, com a presença da secretária Renata Vilhena, e não houve nenhuma

informação  sobre  a  intenção  de  extinguir  o  fundo.  Sabemos  que  o  Conselho  de

Administração é deliberativo, e constatamos que, no dia 8 de novembro, houve uma

reunião extraordinária dos conselhos,  quando se  falou  da  questão da previdência

complementar,  e  foi  informada  a  unificação  dos  fundos  Funpemg  e  Funfip.  Foi

informada  a  unificação  dos  fundos,  e  os  conselhos  não  foram  consultados  com

antecedência. Como disse, o Conselho de Administração é deliberativo, e o Conselho

Fiscal tem de acompanhar  as ações. Sabemos que o Funpemg recolhe cerca de

R$60.000.000,00 por mês, sendo superavitário; e o Funfip é deficitário - o governo

teria de nele fazer um aporte de R$700.000.000,00 por mês. Essa é uma questão de

decisão de política de Estado.

Tenho em mãos uma ata oficial - uma ata pública - elaborada na reunião em que foi

informada a fusão dos fundos e a extinção do Funpemg. Vimos que a conselheira

Andréa  Myrrha  Guimarães  manifestou,  em  ata,  a  sua  indignação,  em  nome  dos

servidores  do  Poder  Executivo,  quanto  à  forma como foi  tomada essa decisão e

solicitou a retirada dos Projetos de Lei nºs 53 e 54. O conselheiro Eduardo Sérgio

afirmou  que,  no  exercício  de  uma  democracia,  é  necessário  ouvir  todos  os

envolvidos, e os conselheiros não foram envolvidos. Lembrou que o Funpemg é o

segundo  maior  fundo  de  Regime  Próprio  de  Previdência  Social  do  Brasil,  e  que

possui  equilíbrio  atuarial.  Ressaltou  que  os  maiores  acionistas  do  fundo  são  os

servidores, os quais devem ser ouvidos. Solicitou votação para a retirada dos projetos

em tramitação.

A secretária de Planejamento informou que os servidores contribuem com 11% da

remuneração  do  Funpemg,  e  o  governo  com  19%,  acrescentando  que  as

aposentadorias  seriam  pagas  pelo  Estado.  A  presidente  do  Conselho  de

Administração do Funpemg e presidente do Ipsemg, Jomara Alves da Silva, explicou

que a decisão foi tomada em virtude da atual situação previdenciária; e o presidente

do Conselho  Fiscal  acrescentou que,  quando da criação do Funpemg,  não havia
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possibilidade  de  implantação  da  previdência  complementar.  O  conselheiro  Bruno

destacou  que  a  gestão  do  Funpemg  foi  pautada  no  zelo  e  na  confiança,  esta

quebrada  com  a  decisão  de  encaminhar  os  projetos  em  questão  sem  ouvir  os

conselheiros. A conselheira Sandra Margareth, em nome dos servidores do Poder

Judiciário,  manifestou  indignação  por  não  haver  discussão  prévia  acerca  das

decisões que envolvem o Funpemg, solicitou a retirada dos projetos e o retorno da

condição de plebiscito para a extinção do fundo.

O conselheiro Wagner de Jesus considerou a decisão um ato de tirania. Lembrou

que,  na  reunião do dia  30,  não houve qualquer  informação relativa ao envio  dos

projetos. A conselheira Stella Pacheco afirmou que em momento algum a extinção do

Funpemg foi discutida no âmbito do Conselho de Administração. O conselheiro Flávio

declarou que a fusão não resolverá o problema do déficit  do Funfip. Questionou a

razão de não ter sido incluído o Instituto de Previdência do Legislativo. O conselheiro

Daniel de Sá, assim como a conselheira Stella Pacheco, informou que a proposta

para implementação da previdência  complementar  foi  aprovada pelo  Conselho  de

Administração,  desde  que  houvesse  a  criação  de  um  grupo  de  trabalho  na

Assembleia,  que  discutiria  ainda  o  déficit  do  Funfip,  o  que  não  aconteceu.  Os

conselheiros  solicitaram  que  a  continuidade  da  tramitação  dos  projetos  na

Assembleia, bem como a instituição da previdência complementar, fossem colocadas

em votação pelos membros do Conselho de Administração e Fiscal do Funpemg e

que  o  resultado  fosse  registrado  em  ata,  de  forma  nominal.  Os  presidentes  dos

conselhos acataram o pedido e a votação obteve os resultados a seguir.

Então, por ampla maioria, foi votada a não extinção do Funpemg. Gostaríamos de

registrar que este é um momento extremamente grave de decisão. Estamos numa

democracia. Não se trata simplesmente de uma disputa entre oposição e situação. O

importante é a pergunta: como fica a situação futura? Os governantes, sejam quem

forem, passam, mas o Estado permanece. Qual é a política de estado que queremos?

Qual é a política de estado em nível federal e municipal? Nesse caso específico é

estadual, porque estamos tratando de fundos do Estado de Minas Gerais.

Os servidores têm toda razão em ficar de plantão e reivindicarem seus legítimos

direitos  de  preservação  do  fundo.  São  recursos  dos  servidores.  É  lógico  que  o
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governo aporta recursos, mas o fundo é dos servidores, tanto que os conselhos se

destinam a garantir a participação e a decisão deles. A legislação é clara demais. Se

há necessidade de recursos no momento - não estou entrando nesse mérito -, que

encontrem outras saídas. Esta solução não tem razoabilidade, além de não possuir

amparo legal, porque vai ferir até a democracia, o direito à participação, sobretudo

daqueles que são os proprietários do fundo, os servidores aqui representados pelos

seus vários sindicatos. Este é o nosso parecer, Sr. Presidente. Quero fazer um apelo

a esta Casa, a fim de que negocie com o governo a retirada desses projetos.

O presidente  -  Com  a palavra,  para  encaminhar  a  votação  do  requerimento,  o

deputado Ulysses Gomes.

O deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

quero  cumprimentar  aqueles  que nos acompanham também  pela  TV Assembleia,

porque hoje estamos tendo oportunidade de debater publicamente e com mais ênfase

tema de fundamental importância para o nosso Estado de Minas Gerais e, de forma

mais especial, para os nossos servidores.

Quero registrar a presença de cada um e de cada uma dos que compõem o nosso

Plenário, porque representam os servidores e servidoras que estão acompanhando

todo esse processo que, pelo andar da carruagem, nos mostrará, nos próximos dias,

o roubo do Estado de Minas Gerais,  o que o governo atual está fazendo com os

nossos servidores. Aqueles  que nos acompanham pela TV Assembleia talvez não

compreendam detalhadamente o que está acontecendo. Nós, nas últimas duas a três

semanas,  estamos  passando  por  um  processo  nesta  Casa  de  total  falta  de

cumprimento de acordos. Está havendo uma quebra significativa da confiança, do

diálogo entre os parlamentares, um processo em que o governo nada mais quer - e

está fazendo -  do que fazer prevalecer a sua força de maioria sem diálogo,  sem

responsabilidade  e  sem  nenhum  processo  democrático  que  garanta  a  todos  os

interessados nesse assunto, de fato, aprofundá-lo.

O Estado de Minas Gerais, em 2001, aprovou a criação do Funpemg, que começou

a se estabelecer legalmente a partir de janeiro de 2002, e teve um novo fundo. Esse

fundo, ao longo desses 12, 13 anos, tem cerca de 60 mil servidores que são donos

dele, que dependem dele, que investem nele, que nele aportam recursos contados
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mensalmente. E hoje é um fundo superavitário, diferentemente do fundo anterior, que

se encerrou desde dezembro de 2001. Este anterior tem cerca de 300 mil servidores.

Todos nós sabemos que é um fundo deficitário, e todos os meses o governo tem de

complementá-lo  com recursos  do  Tesouro,  aportando  recursos  para  cumprir  seus

pagamentos.

O fato é que, desde janeiro de 2002, todos os servidores de todas as categorias do

Estado, inclusive dos servidores da Assembleia Legislativa e do Judiciário, compõem

esse importante fundo. O governo do Estado, em 2001, entendeu a importância de

refazer o fundo, que hoje tem mais de R$3.200.000.000,00 em caixa. Agora, numa

manobra  sem  diálogo,  com  total  falta  de  transparência,  o  governo  extinguiu  da

legislação um aspecto fundamental  para a discussão do fundo,  a assembleia dos

servidores para discussão sobre o que fazer com ele. Nessa manobra do governo, ele

tirou o direito dos servidores de discutir a importância do fundo, do que fazer com ele.

O governo tirou esse direito do trabalhador. Depois dessa manobra do governo, na

semana seguinte ele encaminhou esse projeto que ora estamos debatendo e que

vamos votar em seguida, extinguindo o Funpemg, acabando com um patrimônio e um

direito dos nossos servidores.

Por  isso,  amigos e amigas que nos acompanham, nosso bloco de oposição,  os

companheiros  do  PT,  do  PMDB,  do  PRB  e  os  demais  deputados  conscientes  e

responsáveis,  compreendendo  a  importância  dessa  matéria  para  a  vida  dos

servidores, estão aqui tentando alertar aqueles e aquelas que ainda não perceberam

a gravidade do assunto e, sobretudo, pedindo que os deputados e deputadas da base

do governo retirem esse projeto de pauta a fim de aprofundarmos na discussão dessa

questão,  seja  em  relação aos  trâmites  legais  para  o  cumprimento  das  regras  do

Ministério da Previdência, seja no sentido de dialogar com os servidores das diversas

categorias do Estado a fim de termos claramente as informações do porquê disso,

mesmo com o interesse claro do governo de acabar com o fundo.

Obviamente, um ou outro poderão dizer que esse é um discurso de oposição, mas

está clara a situação de calamidade nas contas do Estado,  um estado quebrado,

cada  vez  mais  endividado,  que  percebeu  que  um  fundo  superavitário  poderia,

momentaneamente, resolver seu problema. Se captar mais de R$3.300.000.000,00 e



172
____________________________________________________________________________

transferir esses recursos para um fundo deficitário,  o governo vai parar de aportar

recursos e, consequentemente, esses recursos sobrarão, no ano que vem, para fazer

sua  campanha,  uma  campanha  irresponsável  para  o  Estado.  Ela  pode  até  ser

responsável na lógica de governo, na lógica de um partido político irresponsável, que

está pensando apenas em seu próprio umbigo, em seu próprio projeto de reeleger

esse governo tucano que, há 12 anos, governa Minas Gerais de forma irresponsável,

quebrando-o. Estamos falando disso, de um estado quebrado, de um estado que não

abre suas contas para mostrar à população o que está acontecendo. Ele chegará a

um ano eleitoral  sem recursos para  investimento e quer roubar  o  nosso servidor,

acabando com seu fundo e levando o dinheiro para onde ninguém sabe. Sabemos,

porém, que o objetivo é investir na campanha, é financiar o projeto político pessoal de

um senador que se esconde por  detrás desse governo para fazer de seu projeto

pessoal o projeto de um governo. Entretanto, as pesquisas a cada mês, a cada dia

mais mostram o crescimento do governo da presidenta Dilma, o quanto a população

de Minas Gerais quer mudança, que hoje é representada pelo nosso partido, junto

com o PMDB, junto com esse bloco de oposição.

Companheiros  e  companheiras,  estamos  vivendo  um  momento  lamentável  na

Assembleia Legislativa. Podemos tentar compreender a quebra de confiança, a falta

de diálogo em um processo de disputa política, dependendo do lado do interesse

maior que prevalece, mas não é possível mexer na vida, na conquista de um direito

de milhares e milhares de servidores, que, de fato, fazem valer os serviços públicos

do nosso estado. Isso é inaceitável. Esta Assembleia não pode aceitar o que está

acontecendo hoje, por meio de um processo truculento, sem diálogo, com uma total

falta de transparência. Eles querem fazer prevalecer o interesse único de um projeto

político, de um governo que não aceita abrir suas contas e mostrar a situação que o

fez chegar a isso.

Por isso, conclamo mais uma vez, neste momento, cada servidor e cada servidora

de cada categoria do Estado, a compreender um pouco mais o processo e a perceber

o que o governo está fazendo com esse fundo, que é um direito conquistado, um

patrimônio. Os servidores merecem, no mínimo, o respeito de haver um diálogo frente

a frente, para o fundo não acabar dessa forma. Seria necessário discutir a fundo o
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porquê,  a  maneira  de  ser  feito  e  o  destino  do  dinheiro.  O  mínimo  que  nossos

servidores  merecem é  a  retirada  desse projeto  da  pauta  e  uma discussão  clara,

aberta  e  democrática.  Obviamente,  queremos  respeito,  para  que  prevaleça  a

conquista histórica de um fundo que é hoje superavitário.

Esse fundo é uma conquista histórica dos nossos servidores e hoje pode resolver

um problema momentâneo de um projeto político do governo mas, em poucos anos,

cada um verá a tragédia que foi e será a votação nesta Casa.

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Com a palavra, para encaminhar a votação

do requerimento, o deputado Carlos Henrique.

O deputado Carlos Henrique* - Bom dia a todos e a todas. Querido presidente,

demais  amigos  e  amigas  que  acompanham  as  atividades  da  Assembleia  nesta

manhã. Viemos aqui para dizer que não há interesse maior a ser defendido por este

parlamento, por esta Casa do povo que os interesses do próprio povo mineiro, que os

interesses  dos  servidores.  Tenho  a  certeza  de  que,  se  fosse  a  vontade  dos

servidores, nesta manhã eles estariam aqui em grande maioria. E por que não estão?

Porque neste momento estão defendendo os interesses do Estado, trabalhando para

o crescimento e para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, que hoje se

encontra  quebrado,  que  hoje  se  encontra,  a  duras  penas,  tentando  corrigir  a

incompetência de uma gestão focada nas articulações de publicidade, distanciando-

se e maquiando a situação real dos cofres do Estado de Minas Gerais. Prova disso é

a tentativa de surrupiar, de se apropriar de um direito legítimo dos servidores deste

Estado.  Portanto,  o  que  estamos  tentando  fazer  aqui  é  o  que  as  relações  entre

pessoas e entre as instituições nos obrigam a fazer, que é dialogar, conversar, dar o

direito ao contraditório, ouvir minimamente as explicações que esta Casa ainda não

ouviu  de  nenhum  parlamentar  da  base  de  governo.  Ainda  não  vimos  nenhum

parlamentar da base de governo vir a este microfone justificar a extinção do Funpemg

e a transferência de bilhões para um fundo quebrado, atitude que, na nossa opinião

se configura como um crime.

Portanto,  queremos  o  diálogo.  Queremos  ampliar  essa  relação  do  diálogo,  da

conversa franca e aberta. Podemos até ser vencidos pelo diálogo e pelas justificativas

que  até  então  não  foram  colocadas  pelo  governo.  Não  estamos  aqui  para
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simplesmente  fazer  oposição,  de forma alguma, estamos  aqui  tentando encontrar

soluções.  Nem  essa  possibilidade  estão  nos  dando.  O  que  nos  resta,

lamentavelmente, é obstruir os trabalhos desta Casa para tentarmos provocar esse

diálogo tão esperado pelo grupo de oposição e pelo grupo dos servidores que aqui

estão nesta manhã. Estamos aqui fazendo um apelo à base de governo. Abram o

diálogo. Conversem com a oposição, com os servidores que aqui estão, venham a

este  microfone tentar  justificar  o  atropelo  de  no fim  do ano,  de  forma assodada,

simplesmente tirar um direito sagrado que é o fundo desses trabalhadores.

Sr. Presidente, gostaria de fazer um registro importante acerca do encaminhamento

para a suspensão da tramitação do projeto proposto pelo deputado Gilberto Abramo,

do  PRB,  isto  é,  do  nosso  partido.  Estamos  aqui  para  nos  unir  à  luta  desses

servidores.

Quero dizer ainda que propus, nesta Casa, um projeto de lei para parcelamento do

IPVA em seis parcelas. O que nos levou a fazer essa proposta, amplamente divulgada

pela mídia, foi o fato de vários estados brasileiros já praticarem essa metodologia da

cobrança do IPVA em seis parcelas, caso do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, de

Tocantins e de vários outros. Estivemos na Secretaria de Finanças, e, num primeiro

momento,  disseram-nos  que não são contra  a  ideia.  Entretanto,  a  secretaria  nos

orientou  a  fazer  primeiro  um  amplo  diálogo  nesta  Casa  para  não  pegarmos  os

prefeitos de surpresa, já que eles precisam desse recurso. As prefeituras ficam com

aproximadamente  40%  dos  recursos  de  arrecadação  do  IPVA.  Portanto,  não

podemos mudar essa regra tão rapidamente e pegar as prefeituras de surpresa.

A partir do próximo ano, abriremos um amplo debate, um amplo diálogo nesta Casa

com a Associação Mineira de Municípios  e o governo do Estado,  na tentativa de

convencê-los da importância para a população do parcelamento do IPVA, haja vista

que grande parte da população se encontra inadimplente com o pagamento desse

tributo,  o  que  faz  com  que  não  sejam  injetados  nos  cofres  públicos  mais  de

R$200.000.000,00.  O  nosso  objetivo  é  amenizar  para  o  cidadão  a  questão  do

pagamento do IPVA, numa época tão dura como é o final de ano, mas também fazer

com que diminua a inadimplência daqueles que devem ao Estado.

Portanto, nobre presidente e demais parlamentares, vimos aqui reforçar que o PRB
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apoia o adiamento do debate de extinção do fundo, para que possamos fazer com

que esses servidores que aqui estão sejam ouvidos e quiçá atendidos no seu pleito,

que é muito mais que justo e necessário. Muito obrigado.

O presidente  -  Com  a palavra,  para  encaminhar  a  votação  do  requerimento,  o

deputado Adalclever Lopes.

O deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

caros servidores presentes, servidores que estão em casa, nas salas de aula, dentro

das viaturas, servidores que estão sendo surrupiados, extorquidos. Hoje o desconto é

feito  no  contracheque  dos  servidores.  O  servidor  está  sendo  lesado.  Isso  é

apropriação  indébita,  depositário  infiel.  Se  isso  acontecesse  em  qualquer  outra

circunstância com o cidadão comum, ele seria processado. Mas o governo não, o

governo para manter a farsa da Minas virtual...

Deixarão de ser aportados setecentos e poucos milhões, e com certeza o servidor

verá isso. Metade de setecentos e poucos milhões é o valor que o filho do secretário

de governo roda de convênio. Está rodando agora no final do ano e fazendo festa.

Aqui a maioria dos deputados ainda não tem sequer o convênio que deu para a Apae

ou para uma instituição de ressocialização de dependente químico ou uma creche.

Enquanto isso, o Rodriguinho, que é filho do Danilinho, que roda um conveniozinho,

que  ganha  um  capilezinho,  está  até  com  a  mão  destroncada.  Todo  dia  há  um

conveniozinho. Conveniozinho, conveniozinho, conveniozinho, conveniozinho. No ano

passado, entregaram um relatório falando qual convênio, qual número, qual entidade.

Foram R$336.000.000,00, fora a saúde e a educação. Este ano deve ter sido mais.

Haverá novamente um relatório no final do ano.

O servidor precisa saber disso. É uma vergonha. Hoje o servidor trabalha dia e

noite a fim de sustentar um fundo, a fim de mandar uma contribuição para um fundo

que  lhe  garanta  a  aposentadoria  pelos  anos  que  trabalhou,  pois  deseja  ter

tranquilidade na sua velhice,  quando  mais  precisará  do  salário,  de  uma pequena

aposentadoria e, como diz o deputado Sávio Souza Cruz, do pé na cova.

Infelizmente, hoje o governo torna-se cada vez mais perverso, perseguidor. Disse

nas  comissões,  caro  deputado  Gilberto  Abramo,  que  é  difícil  acordar  quem  está

dormindo, mas acordar quem finge estar dormindo é impossível. O governo finge que
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não está vendo. Está acabando com o servidor. Onde isso acabará? Perversidade. A

professora está na sala de aula. Às vezes, ela pega carona em um caminhão de leite

para lecionar em uma escola na roça. Chegando lá, ela está proibida de merendar.

Perversidade. Depois vem esse lero-lero, querendo convencer: o governo federal faz

assim, o governo estadual faz assim.

Fomos eleitos para, individualmente e de acordo com nossa consciência, parar com

essa bobagem e votar a favor do povo mineiro, a favor de cada cidade. Volto a dizer:

quando voto aqui, estou a favor da professora de Entre Folhas, Vargem Alegre, Imbé

de Minas, Caratinga e distritos, Conceição dos Ouros e Pouso Alegre e do policial que

sai de casa pela manhã,  dá um beijo  no seu filho de madrugada e não sabe se

conseguirá voltar à noite, a fim de novamente ver seu filho.

Voto a favor desses. Estudei em uma escola pública, sou de origem humilde, como

a maioria dos deputados. Não esqueço minhas raízes. Sei quem me educou e não

voto contra elas. Sou filho de policial e sei quantas vezes meu pai se arriscou para

salvar vidas nas estradas. Não voto contra isso. Não vou, Tenente Lúcio, votar contra

tudo aquilo em que acredito, aquilo que está dentro do meu coração. Fui eleito para

defender  aqui  o  povo  de  Minas  Gerais,  defender  o  cidadão  que  me  deu  uma

procuração em branco para que eu o representasse aqui. Esse eu não traio.

O governador pode ficar com raiva de mim. O secretário  de Estado que roda o

conveniozinho,  para  atender  o  filhinho,  para  ganhar  o  capilezinho  pode  ficar

insatisfeito comigo. Votarei a favor do povo de Minas, dos professores, dos policiais e

daqueles que, dia e noite, salvam nosso povo. Lá no PSF, na saúde, aquele que vai

dar o ponto, aquele que socorre o que enfartou: é a esse que devo obrigação. É por

esses que devo trabalhar.

Sr.  Presidente,  é  por  isso  que  acho  que  essa  forma  do  governo  do  Estado  é

afrontosa,  desrespeitosa,  eleitoreira.  Se  Deus  quiser,  ano  que  vem  as  eleições

estarão aí. Acho que temos de ficar vigilantes em cada município de Minas Gerais.

Devemos mostrar quem é quem, como foi o representante, quem votou como. Temos

de ser tão persistentes quanto eles são para surrupiar o dinheiro do servidor público.

Temos de ser muito tolerantes, como temos sido aqui no Plenário, dia e noite, e não

ficar com pressa de ir embora. Um monte de gente está com pressa de dar a cara, de
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apertar o botãozinho aqui e sair correndo, para ninguém perceber se ele votou ou não

votou. Amarra as calças, gente! Mostra a cara!

Voto a favor do servidor de Minas. Voto com os professores, com os policiais. Voto

com todos aqueles dos quais recebi procuração para representá-los. E é com esses

que  vou  caminhar.  Até  em  derrota  há  honra.  Acho  que  hoje,  aqui,  seremos

derrotados, porque a maioria tem um conveniozinho para rodar.  Até na derrota há

honra,  ainda  que  saiamos  daqui  derrotados,  mas  com  a  cabeça  erguida,  com  a

cabeça bem erguida.

Quero dizer, Sr. Presidente, que hoje é mais um dia lamentável para o Parlamento

de Minas. Ontem tivemos aqui um veto a favor do qual todo o mundo tinha votado.

Depois,  alguém  falou:  “Não,  não,  não,  não!  Muda  de  opinião!  Muda!  Agora  nós

mudamos!”. “Ah, mas o que é que tem lá?”. “Não sei, não. Tem um negócio lá que o

secretário de Governo não gosta, não. Ele não quer, não”. “Então, vamos lá”. É igual

àquela  historinha  da  carochinha.  É  mais  ou  menos  assim:  “Cadê  o  toicinho  que

estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi pro mato”. É igual o fundo do servidor.

Cadê o fundo do servidor?  O gato comeu.  Cadê o gato? Foi  pro mato”.  Daqui  a

pouco, oh, sumiu! Ninguém dá notícia de mais nada.

É por isso, caro deputado Jayro Lessa, meu timoneiro, amigo, tenho certeza de que

a maioria dos deputados aqui são votados em suas cidades, pelo povo. E é o povo

que devemos representar. E é com eles que vou votar. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Então, quero encaminhar, aqui, em nome do PMDB. Muito obrigado.

O presidente  -  Com  a palavra,  para  encaminhar  a  votação  do  requerimento,  o

deputado André Quintão.

O  deputado  André  Quintão*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados  e  Deputadas,

servidores, entidades sindicais  aqui  presentes,  telespectadores da TV Assembleia,

estamos encaminhando favoravelmente ao requerimento que busca adiar a votação

do Projeto de Lei Complementar nº 54/2013, do governador. Vou tentar apresentar

alguns  argumentos  que  fundamentam  esse  adiamento.  A  primeira  questão,  já

mencionada por quem me antecedeu, diz respeito à ordem de prioridade de projetos

a serem votados nesta Casa.

Esse projeto da área da educação foi objeto de muita discussão e debate e não
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atendeu o  conjunto  dos  servidores da educação,  mas traz,  ainda que ínfimo,  um

reajuste de 5%. Em função de uma emenda não debatida e não amadurecida, que

prejudica os trabalhadores com mais de 25 anos, esse projeto foi travado. Reitero que

isso se deu não pela oposição, mas pela insensibilidade de quem conduziu a votação

da base de governo, o qual não convenceu o próprio governo a realizar o debate

desta emenda em outro projeto.

Ontem à noite, ouvi deputados querendo imputar à oposição o atraso na votação do

projeto dos professores, mas isso não existiu, o que está existindo é uma tentativa de

fazer com que uma emenda estranha ao projeto seja aprovada no 2º turno. Associo-

me  à  reivindicação  do  bloco  Minas  Sem  Censura,  que  integro,  para  votarmos  o

projeto dos professores em 2º turno, sem essa emenda prejudicial aos trabalhadores

da educação, para restabelecermos uma ordem de prioridade nesta Casa.

A  segunda  questão  considero  muito,  muito  grave.  Já  tive  a  oportunidade  de

expressar  minha  indignação  na  Comissão  de  Constituição  e  Justiça.  Quando  foi

retirada a possibilidade prevista em lei do plebiscito entre os servidores para tratar de

qualquer alteração em sua previdência, houve um atentado à democracia e também à

democracia legislativa. Sabemos que o tema da previdência é polêmico e que essa

discussão, em um país onde felizmente a expectativa de vida aumenta, assim como a

taxa  de  envelhecimento,  gera  desafios  de  sustentabilidade.  Exatamente  por  isso,

qualquer  debate  sobre  previdência,  em  qualquer  nível,  tem  de  ser  feito  com

responsabilidade  e  transparência,  envolvendo  aqueles  que  serão  beneficiados  ou

prejudicados pelo sistema previdenciário. É inadmissível que houvesse uma indução

ao erro e ao desconhecimento através de um artifício legislativo. Confesso que, em

se tratando de um tema dessa natureza, tão sério, nunca havia visto isso nesta Casa,

desde que assumi, no ano de 2003.

Portanto, a votação desse projeto, possibilitado por um mecanismo que induziu,

tenho certeza, muitos deputados da base à omissão e ao desconhecimento, fere de

morte  a  legitimidade  de  qualquer  decisão  que  esta  Casa  venha  tomar  sobre  a

previdência. Todos me conhecem, e eu reconheço maioria e minoria, pois isso faz

parte  da  democracia,  como base de  governo e  oposição.  Isso  faz  parte  do  jogo

democrático. O povo avalia as decisões, sejam acertadas ou não. Quando somos
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obrigados a discutir um projeto de lei complementar, sem plebiscito, por um artifício

regimental, que induziu a Assembleia Legislativa à omissão, isso é algo gravíssimo.

Esse é mais um motivo para não votarmos esse projeto.

Talvez eu não tenha tempo suficiente, mas, se formos debater o projeto, e aqui o

farei,  o  terceiro  argumento  diz  respeito  ao  conteúdo  em  si,  já  exaustivamente

debatido aqui. Parece-me que a extinção do Funpemg não é uma medida estratégica

pensando na previdência dos servidores a médio e a longo prazo; não é uma medida

que se funda numa visão republicana de estado, é uma medida de curtíssimo prazo

para aliviar problemas de caixa. Isso é muito grave. É gravíssimo. Porque para você

amealhar recursos para fechar as contas, coloca em risco o equilíbrio de um fundo

criado exatamente para a proteção previdenciária, baseada em cálculos, baseada na

noção do equilíbrio para a frente. Todos sabemos que o superávit de hoje é a garantia

e a proteção para o servidor amanhã. Então, uma decisão de curto prazo para aliviar

problemas  de  curtíssimo prazo,  coloca em risco  gerações  que vão se  aposentar.

Deveríamos estar aqui fazendo esse debate com mais profundidade. Não vou entrar

em juízo de valor sobre os problemas enfrentados pelo Estado na arrecadação, na

dificuldade  de  pagamento,  mas,  em  nome  desses  problemas,  vão  comprometer

aquilo que o servidor tem de mais sagrado! A Previdência Social  é uma daquelas

conquistas históricas dos trabalhadores, que lutaram muito para instituir o sistema de

previdência social, e integra o tripé da seguridade social: previdência, assistência e

saúde. Você e todos nós votarmos uma medida de curto prazo, colocando em risco

futuras gerações e servidores, que têm na previdência a sua única retaguarda é um

ato quase que de irresponsabilidade, sem falar nos demais mecanismos associados.

Em  um  dos  projetos  da  reforma  administrativa  está-se  querendo  a  autorização

desta Casa para não utilizar a compensação ambiental que hoje vai para o Fhidro,

para  garantir  os  nossos  recursos  hídricos,  numa  operação  casada  em  projetos

diferentes em que, além de destinar recursos do Funpemg para cobrir o rombo de

caixa, está-se propondo a utilização de recursos do Fhidro da área ambiental para

também cobrir esse rombo de caixa. Então, no mínimo, temos o papel de alertar a

população e os servidores. A decisão cabe a cada um de nós, cada um com as suas

convicções de base, de oposição e de exercício parlamentar. O mínimo que temos de
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fazer  e  estamos  fazendo  agora  é  dizer  que  esse  projeto  de  lei  complementar

prejudicará a previdência social  dos servidores para atender  uma necessidade de

curto prazo. Muito obrigado.

O presidente  -  Com  a palavra,  para  encaminhar  a  votação  do  requerimento,  o

deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público que nos vê e ouve pela TV Assembleia, convidados das galerias, servidores

públicos, aqui representados por servidores dos Poderes Judiciário e Executivo, da

Polícia  Civil,  da  educação,  enfim,  todos  os  servidores  públicos  que  aqui  se

encontram.

Presidente,  encaminhamos  a  favor  da  aprovação  do  requerimento  por  razões

óbvias: não vimos aqui atacar o governo, não é essa a lógica. Vimos pedir, cobrar

coerência. Estamos discutindo um requerimento para que seja adiada a votação do

Projeto de Lei Complementar nº 54. O que pretende o projeto? Acabar com o fundo.

Tive  oportunidade,  presidente,  deputados,  de  fazer  uma  longa  exposição  na

Comissão de Administração Pública. Qual foi essa exposição? Muito simples. O que

está sendo tratado nesse projeto é algo muito sério, é muito mais que diz respeito a

deputados e deputadas.  De um lado, o governo aportou nesse fundo 19%, como

contribuição patronal. Do outro lado, os servidores pagaram do próprio bolso, todos

os meses, 11%. Então, de um lado,  existe uma contribuição patronal  de 19%; de

outro, uma contribuição de 11%, vinda do bolso do servidor público da Assembleia -

deste Poder  -,  do Poder  Executivo,  do Ministério  Público,  do Poder Judiciário,  do

Tribunal de Contas, da Defensoria Pública. Não se pode simplesmente extinguir um

fundo sem dizer ao servidor público o que vai ser feito com esse dinheiro. Por mais

que o governo tente acertar o seu caixa, esse dinheiro não é do governo. Deputado

Romel Anízio, como o dinheiro é público, temos condições de fiscalizá-lo, devemos

fazer  isso.  O  governo  tem  autonomia,  o  poder  discricionário  de  remanejar  esse

dinheiro para um projeto, um programa de governo, prioritário ou não, deputado Hely

Tarqüínio.  E  os  11% pagos  pelos  servidores? Os 11% retirados  dos  salários  dos

servidores  não  são do  governo.  Não  podemos  dar  ao  governo,  deputado  Doutor

Wilson Batista, a autonomia de remanejar os recursos que não são do Tesouro, mas
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do bolso dos servidores.

Como eu disse na Comissão de Administração Pública,  não podemos correr  na

aprovação desse projeto. Devemos debatê-lo longamente com os servidores, porque

os verdadeiros, os legítimos acionistas desse fundo são os servidores. Do outro lado

estão os 19% da contribuição patronal, dinheiro que é de todos, dinheiro do imposto

que todo o mundo paga. Volto, insisto e repito: essa parcela que foi calculada em

R$2.300.000.000,00 é a parte do Tesouro que está nesse fundo. O governo tem mais

autonomia  para  remanejar  esse  dinheiro.  A  outra  parte,  da  ordem  de

R$1.200.000.000,00, deputado Doutor Wilson Batista, é do bolso do servidor. A sua

destinação tem de ser discutida com o servidor, que, todos os meses, pagou 11% a

esse fundo.

Esta Casa não pode permitir a aprovação desse projeto de forma açodada. Nosso

encaminhamento  é  favorável  à  aprovação  do  requerimento  por  razões  lógicas,

coerentes,  óbvias.  Nesse  sentido,  encaminhamos  o  requerimento  numa tentativa,

deputados Hely Tarqüínio, Luiz Henrique e Carlos Pimenta, de mostrar aos deputados

que o governo não pode ter autonomia de remanejar o que não é dele, não é sequer

tributo, não é taxa, não é dinheiro de imposto. É dinheiro do servidor público. Esse

servidor  deve ter  um debate  mais  ampliado com o governo.  Amanhã,  presidente,

todos os sindicatos que representam os servidores públicos do Estado terão uma

agenda com o governo às 10 horas. Por que vamos votar esse projeto antes mesmo

de  os  servidores  se  sentarem  à  mesa  com  o  governo  para  expor  seus

encaminhamentos?  Repito,  amanhã,  às  10  horas,  todos  os  sindicatos  que

representam o servidor público do Estado estarão à mesa sentados com o governo.

Assim deveria ser antes do envio do projeto. Esse debate, essa discussão deve ser

feita  de  forma  limpa,  transparente:  os  números  da  contribuição  do  segurado  são

esses, os números da contribuição patronal são esses, e, depois de longo debate, aí,

sim, construir ou não um projeto de lei.

Sr.  Presidente,  fazemos  um  apelo  aos  ilustres  deputados  Bonifácio  Mourão,

Lafayette de Andrada e Duarte Bechir, líderes que compõem a base do governo, para

esperarmos,  pelo  menos,  a  reunião  com  os servidores.  Não podemos  votar  uma

matéria tão importante dessa forma. O dinheiro que está nesse fundo não é meu,
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como deputado, é dos servidores que estão nas galerias. Da nossa parte, seria um

ato, no mínimo, precipitado, para não dizer algo mais duro, votar, deputado Juarez

Távora,  um  projeto  em  que  se  destina  recurso  que  não  é  do  governo,  em  que

simplesmente  se  extingue  o  fundo  e  remaneja  o  recurso.  O  dinheiro  não  é  dos

deputados,  o  dinheiro  não  é  dos  secretários  de  Estado,  o  dinheiro  não  é  do

governador. O dinheiro é do servidor público, que todos os meses é descontado.

Deixamos um apelo pela aprovação do requerimento que propõe o adiamento da

discussão do Projeto de Lei Complementar nº 54, que prevê a extinção do fundo.

Fazemos esse apelo em nome da coerência, da lógica e do respeito ao dinheiro do

servidor  público,  que,  todos  os  meses,  paga 11%,  que são  descontados  em  seu

contracheque. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O presidente (deputado Célio Moreira) - Com a palavra, para encaminhar a votação

do requerimento, o deputado Cabo Júlio.

O  deputado  Cabo  Júlio*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,

servidores presentes, talvez as pessoas estejam acompanhando pela televisão sem

entender  o  que  a  oposição está  fazendo  nesta  Casa.  Estamos  usando  todos  os

argumentos  e  artifícios  regimentais  para  não  deixar  votar  esse  projeto,  porque

entendemos que ele traz grandes prejuízos para o servidor. Desde ontem, estamos,

todos os deputados da oposição, usando o tempo e os artifícios regimentais, e iremos

permanecer fazendo isso. Ao longo do tempo, tenho dito que o Regimento Interno é o

instrumento  da  Minoria,  para  que  esta  seja  ouvida.  Aqui  estamos  discutindo  um

requerimento de adiamento de votação. Entendemos que não podemos votar esse

projeto  dessa  forma.  Queremos  que  a  liderança  do  governo  retire  o  projeto.

Queremos discutir melhor. Primeiro, temos de discutir com o dono do dinheiro, com o

servidor  público.  Temose discutir  com  eles.  Você  vai  mexer  na  aposentadoria  do

servidor sem dialogar com o próprio servidor? Isso é incoerente. Será que todos os

servidores estão errados e apenas o governo está certo? O governo alega que é o

gestor do dinheiro do servidor, que vai cuidar do recurso melhor do que ele cuidaria?

Isso é ilógico, incoerente, não dá para entender. Como foi dito por vários colegas, o

fundo não é do  governo,  do Estado.  O caixa  foi  montado com a  contribuição do

servidor, com a obrigação patronal do governo. Se o governo quer alocar recursos,
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que o faça com o dinheiro do seu orçamento, não com o dinheiro do servidor público.

Isso é ilógico.

Há cerca  de 20 dias,  fui  almoçar  com a  minha esposa no  BH Shopping,  onde

encontrei quatro médicos. Um de Juiz de Fora e outro de São Paulo passaram no

concurso público de médico legista da Polícia Civil. Um era cirurgião plástico; outro,

cirurgião  especialista  de  mão.  Como  médicos,  ganham  muito  mais,  mas  serão

servidores  públicos,  vão  ganhar  um  salário  ruim  e  ter  um  monte  de  obrigações.

Disseram-me o seguinte: “Sei que ser servidor público é servir e não ser valorizado.

Sei que ser servidor público é entrar em uma regra e, de repente, faltando um dia

para a sua aposentadoria, aposentar-se em uma regra diferente. Não tenho essa tal

estabilidade, como dizem por aí. Sei que estudei muitos anos para ser médico, mas,

se amanhã tiver um problema em minha mão e não puder mais operar, quero garantir

o mínimo com a minha aposentadoria”. Disse a esses médicos: lamento que a ideia

inicial  seja  um  pensamento  como  esse,  mas  cuidado,  pois  os  senhores  podem

aposentar-se e ainda ficarem devendo. As mudanças vão ocorrendo, mudam-se as

regras,  e lamentavelmente o servidor  acaba pagando a conta.  O servidor  paga a

conta por não haver dinheiro para pagamento do 13º salário. Então temos de fazer

uma manobra contábil, jurídica, fiscal, realocar recursos. Os servidores vão pagar a

conta sempre? Ele já paga a conta de receber um salário miserável, excetuando-se

os marajás do serviço público. O professor já paga a conta de receber um salário que

não é digno. E o professor tem de dar aulas de manhã, de tarde e ainda cumpre

jornada à noite, em casa, corrigindo provas. Recebem aumento salarial tão grandioso

que chega a 5%. Isso é incoerente. O servidor vai pagar a conta de novo?

Há dois fundos. O servidor vai pagar a conta, porque o Fundo 1 é mal gerido. Fiz

essa pergunta a alguns colegas daqui, falando, por analogia, do fundo do IPSM. Os

servidores militares, como qualquer servidor, contribuem com 11% do seu salário para

o fundo previdenciário. Anteriormente à mudança nesta Casa, o servidor contribuía

com 11%. Às  vezes,  temos medo,  pois,  quando a Casa está  cheia,  alguém está

pagando o preço. E, muitas vezes, quem paga esse preço é o servidor. O Estado

deveria contribuir com 22%, que foram diminuídos para 20%. Mas, desde 1996, o

Estado  não  paga  devidamente  a  sua  parte  patronal.  E  o  servidor  público  não
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consegue pagar  10%,  9% ou 8%, porque são descontados 11% da sua folha de

pagamento. O governo do Estado deve pagar obrigação patronal de 20%, mas desde

1996 - todos eles, Azeredo, Itamar, Aécio, Anastasia - não a paga devidamente, o que

gerou um passivo.

Lamentavelmente, no ano passado, foi encaminhada uma proposição a esta Casa,

que dizia  o seguinte:  “Não estamos pagando desde 1996 a  nossa parte patronal

obrigatória. Portanto, votaremos uma legislação dizendo assim: tudo o que eu devo,

esqueçam. Não devo mais. Vamos legitimar o calote. Iríamos pagar 20%, e não vimos

pagando.  Como estamos  pagando  apenas  17%,  vamos  mudar  a  lei  e  dizer  que

vamos diminuir para 16% aquela obrigação patronal do governo do Estado de pagar

20% sobre os 11% do servidor militar, porque, dessa forma, oficializaremos o errado,

o  que já estamos fazendo”.  E  novamente  o servidor  público  paga a  conta que o

governo do Estado não paga. Isso é legitimar o calote.

Não  consigo  entender  uma  administração  pública  que  tem,  em  seu  art.  37,  o

princípio  da  eficiência.  Como entender  a eficiência  da administração pública  se o

servidor  público  só  perde  direitos  todos  os  dias?  Se  há  problema  de  caixa  no

governo, o servidor público paga a conta; se a inflação real é de 20% ou 30%, o

aumento do servidor é de 5%. E, depois,  não se entende porque a administração

pública brasileira não é eficiente. Diz-se ao servidor que ele ganhará pouco; que não

existe direito adquirido, e sim expectativa de direito; que, se um dia antes de sua

aposentadoria, se mudar a regra, o servidor terá de obedecer. Mas, ainda assim, você

tem de ser eficiente. Isso é lamentável.

Há dinheiro para tudo; é grande a magnitude dos nossos prédios; aqui votamos

suplementação, todo final de ano, para tal órgão, para isto, para aquilo. Para isso, há

dinheiro; mas, para o servidor público, não o há. Sabem qual é o meu medo? Daqui a

pouco, o servidor público terá de pagar para trabalhar, pois não é possível ficar pior

do que está. É o servidor que paga a conta da má gestão de todos os governos. A

mão longa do Estado, que serve o cidadão, é o servidor público, que se encontra na

ponta da linha, dizendo: “Pois, não. Em que posso ajudá-lo?”. Esse servidor é que

vem pagando a conta.

O  papel  da  oposição,  nesta  Casa,  é  convencer  os  nobres  colegas  de  que



185
____________________________________________________________________________

precisamos retirar esse requerimento de pauta, precisamos adiar a votação. Vamos

conversar melhor com o dono do dinheiro, que é o servidor público. Conversemos

mais entre nós e com o próprio governo. Não mexam com o bolso alheio sem ao

menos consultar o dono do bolso. Obrigado, presidente.

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Com a palavra, para encaminhar a votação

do requerimento, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente Dinis Pinheiro, tenho em mãos um

fato novo e pediria a V.  Exa. que o levasse em consideração. Farei a sua leitura

porque se trata de um ofício do Ministério Público solicitando a não votação do projeto

e dizendo o porquê disso. Ao terminar a leitura, passarei às mãos de V. Exa. esse

documento  oficial  do  Ministério  Público,  contendo  considerações  importantes  e

sugestões tanto  ao Ministério  da Previdência,  quanto  ao governo e  à Assembleia

Legislativa. Peço a todos que prestem atenção, pois se trata de um fato novo, que

suscita a suspensão da votação desse projeto de lei. Este é o despacho do Ministério

Público, Sr. Presidente. (- Lê:)

“Considerando a propositura da ação civil pública pelo Ministério Público de Minas

Gerais em face do Estado de Minas” - aí vem o número do processo -, “que está em

curso  na  5ª  Vara  da  Fazenda  estadual,  com  a  pretensão  de  anular  o  processo

legislativo referente à Lei Complementar nº 37, que alterava a Lei nº 64/2002, que

instituiu Regime Próprio de Previdência; e a Lei Complementar nº 100, que instituiu a

unidade da gestão previdenciária no serviço público do Estado de Minas Gerais;...” -

nesse parágrafo,  o  Ministério  Público  anuncia  que já  está  com ação civil  pública

pedindo a nulidade da reunião da Assembleia que aprovou o fim do plebiscito do

Funpemg.  O Ministério  Público  alega que isso  foi  feito  de  maneira  incorreta  pela

Assembleia Legislativa, pois não houve acordo de líderes para apreciação de uma

emenda  em  2º  turno  -  “Considerando,  que,  dentre  outros  fundamentos,  a  causa

debate a ausência de discussão política e jurídica a respeito do tema, de elevada

complexidade;  considerando  que  a  legislação  previa  a  necessidade  de  plebiscito

entre  servidores  do  Ipsemg,  para  deliberar  acerca  da  extinção  desse  fundo;

considerando que o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais já encaminhou dois

PLCs e  um  projeto  de  emenda constitucional;  considerando que os  membros  do



186
____________________________________________________________________________

Conselho Administrativo e Conselho Fiscal do Funpemg, em nenhum momento, foram

consultados ou comunicados a respeito pelo governo do Estado; considerando que,

no modelo sugerido e incorporado aos projetos de lei, os recursos do Funpemg, hoje

superiores a R$3.000.000.000,00 serão repassados ao Funfip” - superiores e no valor

de R$3.241.000.000,00; - “considerando que a segregação de massa adotada em

2002  deixará  de  existir;  considerando  o  elevado  interesse  social  envolvido;

considerando as atribuições conferidas ao Ministério Público, para defesa da ordem

jurídica, dos interesses individuais indisponíveis e do patrimônio público, podendo, no

exercício de suas atribuições, propor ações judiciais e expedir recomendações aos

órgãos e poderes públicos, com o propósito de buscar a regularidade da atuação e o

cumprimento das normas;  considerando que,  nos termos da Lei  nº  9.717,  art.  9º,

compete à União, por intermédio do Ministério da Previdência Social, a orientação, a

supervisão, o acompanhamento, o estabelecimento e a publicação dos parâmetros e

das diretrizes gerais aplicáveis à matéria relativa aos regimes próprios de previdência,

além da apuração de infrações e a aplicação de penalidades aos gestores e entes

públicos, quando estes apresentarem-se desconformes com as regras aplicáveis;

considerando que compete” - isso é importante, Sr. Presidente - “ao Ministério da

Previdência  Social  emitir  o  certificado  de  regularidade  previdenciária,  o  qual,  em

verdade,  torna-se condição para:  a)  a  realização de  transferências  voluntárias  de

recursos pela União; b) a celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes,

bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos

ou  entidades  da  administração  direta  e  indireta;  da  União  c)  a  celebração  de

empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais; e d) o pagamento

de valores devidos pelo Regime de Previdência Social em razão da compensação

financeira previdenciária, resolve...”

Esse parágrafo que acabei de ler, Sr. Presidente, dispõe que compete ao Ministério

da Previdência emitir uma série de certificados de regularidade previdenciária e que,

em não sendo feito, o Estado fica impossibilitado de obter transferências voluntárias

dos  recursos  da  União,  não poderá  celebrar  contratos,  empréstimos  e  assim  por

diante. São penalidades previstas pela Previdência Social ao governo de Minas. (-

Lê:)
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“Resolve oficiar ao Ministério da Previdência Social” - isso já foi para as mãos da

Previdência  Social  -,  “com  o  propósito  de  receber  orientação  a  respeito  da

regularidade das alterações pretendidas pelo governo do Estado de Minas Gerais no

Regime Próprio de Previdência, notadamente em relação à extinção do Funpemg e

do modelo de segregação de massas que até então era adotado.”

Está oficiado ao Ministério da Previdência sobre o que está sendo votado hoje e

proposto  pelo  governo  do  Estado.  “Recomendar,  por  outro  lado,  ao  governo  do

Estado de Minas Gerais, à sua Advocacia-Geral, à Assembleia Legislativa, que, em

razão da necessidade de melhor discussão a respeito do tema, e para evitar futura

discussão judicial, inclusive no plano da constitucionalidade das medidas propostas,

promovam, no âmbito de suas atribuições, a suspensão da tramitação dos projetos de

lei  complementar  e  de  emenda  constitucional  tendentes  a  abolir  o  Funpemg  e,

notadamente,  não  realizem  qualquer  transferência  de  recursos  de  fundo  até,  ao

menos, o posicionamento oficial do Ministério da Previdência Social.” Esse ofício é

assinado pelos Promotores Eduardo Nepomuceno de Souza, João Medeiros da Silva

Neto,  Geraldo  Ferreira  da  Silva,  Elisabeth  Cristina  dos  Reis  Villela,  Júlio  César

Luciano,  Raquel  Pacheco Ribeiro de  Souza.  Todos promotores responsáveis  pelo

patrimônio público.

Em outras palavras, Sr. Presidente, pede à Assembleia Legislativa o que estamos

solicitando,  que é  a paralisação do processo de votação até  que o  Ministério  da

Previdência esclareça se é possível ou não a transferência do fundo. E anuncia ao

governo do Estado que entrará com recurso para suspender a aplicação do recurso

do  fundo  em  qualquer  outra  questão  exatamente  para  que  o  fundo  não  seja

prejudicado antes da decisão judicial. E, quando o Ministério Público recomenda, não

é uma simples recomendação, não é um simples pedido, mas um posicionamento

antecipado da inconstitucionalidade que o Ministério Público vê no fim do Funpemg.

Ou  seja,  além  de  não  ter  sido  feita  corretamente  pela  Assembleia  Legislativa  a

extinção do plebiscito,  ainda há uma série de inconstitucionalidades. Esses são o

parecer e o ofício, a bem das consequências do governo em relação a essa questão

do fundo, como disse o deputado Vanderlei Miranda.

Deputado  Adalclever  Lopes,  o  que  peço  ao  presidente  é  a  suspensão  do
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procedimento  da  reunião  para  que a  Assembleia  Legislativa  faça  uma análise  da

recomendação  feita  a  ela  pelo  Ministério  Público  e  por  todos  os  promotores  do

patrimônio  público,  para que não se vote  até  sabermos a  decisão ou haver  uma

orientação do Ministério da Previdência. Foi o que eles pediram a nós deputados. Vou

entregar  esse documento  ao  presidente  da  Assembleia  solicitando  que faça uma

consulta  à  Procuradoria  da  nossa  Casa  Legislativa,  a  fim  de  saber  sobre  essas

argumentações; e que possamos, enquanto observamos o que foi posto aqui - aliás,

antecipadamente  pelo  deputado  Vanderlei  Miranda  e  agora,  oficialmente,  pelo

Ministério Público -, retornar na parte da tarde com o projeto dos professores. Ele

está interrompido, não entrou na pauta, então entraríamos, através de um acordo de

líderes, com esse projeto dos professores até que a Casa, deputado Dinis Pinheiro,

possa fazer uma análise desse procedimento recomendado pelo Ministério Público.

Esse  seria  um  ato  da  Assembleia  Legislativa  de  não  desconsiderar  uma

recomendação do Ministério Público sem sequer fazer uma análise jurídica do fato.

É essa a solicitação que faço à presidência.  Peço a V.  Exa.,  presidente,  que a

reunião seja interrompida para que eu possa entregar-lhe o documento e V. Exa. dar

sequência, a partir daí, em relação à solicitação do Ministério Público.

O presidente - Pode entregar-me aqui, estou aguardando-o. Como gosto muito de

ouvir, vamos ouvir o deputado Gilberto Abramo. Com a palavra, para encaminhar a

votação do requerimento, o deputado Gilberto Abramo.

O deputado Gilberto Abramo* - Sr. Presidente, fui autor do requerimento que solicita

o adiamento desta votação, até para, como já foi dito pelos nobres colegas, termos

ampla discussão com os servidores. Nada mais do que justo. Não podemos tomar

nenhuma decisão sem antes ouvi-los, por isso apresentamos esse requerimento.

Enquanto  ouvia  atentamente  os  deputados  falando  a  respeito  da  transferência

desse fundo, fiquei imaginando o que está levando o governo a tomar tal iniciativa. É

preocupação com os aposentados? É preocupação com os institutos de previdência?

O que leva o governo a agir dessa forma, deputado André Quintão? Não cheguei a

outra  conclusão  a  não  ser  a  dificuldade  pela  qual  o  governo  do  Estado  está

passando. Essa é a única conclusão a que cheguei. Por quê? Durante esses quatro

anos, aprovamos empréstimos bilionários. O governo chegou a seu limite, não tem
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mais de onde tirá-los. Por outro lado, precisa investir no Estado. Como capitalizar

esse dinheiro se não usufruir ou tirar das reservas que, realmente, não lhe cabem,

assim como está fazendo com o Ipsemg e outros fundos? Foge-me o nome de outro

fundo. Peço ao pessoal das galerias que me lembrem.

Isso mesmo. Então, essa é a única forma de o governo ter uma sobrevivência, pois

deixará de investir, a princípio, R$7.000.000,00 mensais. Ora, logicamente existe a

reclamação  do  governo  em  relação  ao  governo  federal,  alegando  que  a

responsabilidade é dele, que não investe em Minas Gerais, mas a questão não é o

governo federal,  mas a falta  de responsabilidade do governo do Estado,  que tem

perdido  receita  na  medida  em  que  empresas  saem  de  Minas  para  fugir  da  sua

altíssima carga tributária e migram para o Espírito Santo, Goiás, estados que fazem

divisa com o nosso. Então, infelizmente é um ato de desespero, e não poderia, de

forma alguma, concordar com essa atitude.

Então, Sr. Presidente, voto de acordo com minha consciência, e hoje ela me diz

para ouvir os colegas, o movimento desse povo do Iplemg, do Ipsemg, que tem dado

vida ao nosso estado. Por isso atendo ao apelo deles. Se depender de mim, esse

projeto não entrará em votação. Minha consciência me diz hoje para votar com vocês,

portanto podem contar com meu apoio.

O deputado Rogério Correia citou alguns itens do despacho. Deputado Sávio Souza

Cruz, tenho algumas restrições em relação ao próprio Ministério Público. Aprovamos

aqui  uma suplementação de R$50.000.000,00 para  esse  órgão,  e  acredito  que o

governo  deveria  rever  essas  suplementações,  pois  paga  esse  valor  e  fica  sem

dinheiro, precisando mexer no instituto dos servidores públicos. Então, para mim, o

Ministério Público não tem correspondido à altura, mas, por consideração a V. Exa.,

gostaria de ler esse despacho na íntegra. Repito que o deputado Rogério Correia já

citou alguns tópicos, mas gostaria de fazer a leitura na íntegra. (- Lê:)

“Considerando a propositura de ação civil pública, pelo Ministério Público de Minas

Gerais,  em face do Estado de Minas Gerais,  Processo nº 0024.13.255.023-7,  em

curso perante a 5ª Vara da Fazenda Estadual, com a pretensão de anular o processo

legislativo referente ao Projeto de Lei Complementar nº 37/2013, que pretendia alterar

a  Lei  Complementar  Estadual  nº  64/2002,  instituidora  do  Regime  Próprio  de



190
____________________________________________________________________________

Previdência  dos  Servidores  Públicos  do  Estado e,  ainda,  a  Lei  Complementar  nº

100/2007, que instituiu a Unidade de Gestão Previdenciária dos Servidores Públicos

do Estado de Minas Gerais;

Considerando a propositura de ação civil pública, pelo Ministério Público de Minas

Gerais, em face do Estado de Minas Gerais, processo de nº 0024.13.255.023-7, em

curso perante a 5ª Vara da Fazenda Estadual, com a pretensão de anular o Processo

Legislativo  referente  ao  Projeto  de  Lei  Complementar  -  PLC  -  nº  37/2013,  que

pretendia alterar a Lei Complementar Estadual  nº 64/2002,  instituidora do Regime

Próprio  de  Previdência  dos  Servidores  Públicos  do  Estado  e,  ainda,  a  Lei

Complementar nº  100/2007, que instituiu a Unidade de Gestão Previdenciária  dos

Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais.

Considerando  que,  dentre  outros  fundamentos,  a  causa  debate  a  ausência  de

discussão  política  e  jurídica  a  respeito  do  tema,  de  elevada  complexidade  e  de

repercussão na esfera patrimonial do servidor público;

Considerando que a legislação previa a necessidade de plebiscito entre servidores

do Ipsemg para deliberação acerca da extinção do Funpemg, enquanto que, com a

mudança promovida, exclui-se a necessidade de consulta à classe de servidores para

tal finalidade;

Considerando que o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais já encaminhou

dois outros projetos de lei complementar e um projeto de emenda constitucional à

Assembleia Legislativa do Estado, com o propósito de extinguir o Funpemg;

Considerando que os membros do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal do

Funpemg, em nenhum momento, foram consultados ou comunicados a respeito da

intenção do governo do Estado;

Considerando  que,  no  modelo  sugerido  e  incorporado  aos  projetos  de  lei,  os

recursos do Funpemg, hoje superiores a R$3.000.000.000,00, serão repassados ao

Funfip, que se tornará o único fundo de previdência dos servidores estaduais;

Considerando que a segregação de massa - separação de segurados, em grupos

distintos  -,  adotada  em  2002,  a  partir  da  edição  da  Lei  Complementar  Estadual

64/2002, deixará de existir;

Considerando o elevado interesse social envolvido;
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Considerando as  atribuições  conferidas  ao  Ministério  Público  para  a  defesa  da

ordem  jurídica,  dos  interesses  individuais  indisponíveis  e  do  patrimônio  público,

podendo,  no  exercício  de  suas  atribuições,  propor  ações  judiciais  e  expedir

recomendações  aos  órgãos  e  poderes  públicos,  com  o  propósito  de  buscar  a

regularidade da atuação e o cumprimento das normas;

Considerando que, nos termos da Lei nº 9.717/98, em seu artigo 9º,  compete à

União, por intermédio do Ministério da Previdência Social, a orientação, a supervisão,

o  acompanhamento,  o  estabelecimento  e  a  publicação  dos  parâmetros  e  das

diretrizes gerais aplicáveis à matéria relativa aos regimes próprios de previdência,

além da apuração de infrações e a aplicação de penalidades aos gestores e aos

entes  públicos,  quando  estes  se  apresentarem  desconformes  com  as  regras

aplicáveis;

Considerando que compete ao Ministério da Previdência Social emitir o certificado

de  regularidade  previdenciária,  o  qual,  em  verdade,  torna-se condição para:  a)  a

realização de transferências voluntárias de recursos pela União; b) a celebração de

acordos,  contratos,  convênios  ou  ajustes,  bem  como  de  empréstimos,

financiamentos,  avais  e  subvenções,  em  geral  de  órgãos  ou  entidades  da

administração  direta  e  indireta  da  União;  c)  a  celebração  de  empréstimos  e

financiamentos por instituições financeiras federais; e d)  o pagamento dos valores

devidos  pelo  Regime  Geral  de  Previdência  Social  em  razão  da  compensação,

financeira previdenciária, prevista na Lei 9.796, de 5/5/1999;

Resolve:  oficiar  o  Ministério  da  Previdência  Social,  com o  propósito  de  receber

orientação a respeito da regularidade das alterações pretendidas pelo governo do

Estado de Minas Gerais, no Regime Próprio de Previdência, notadamente em relação

à extinção do Funpemg e do modelo de segregação de massas que, até então, era

adotado.”

Questão de Ordem

O  deputado  Gilberto  Abramo  -  Presidente,  acho  que  não  temos  deputados

suficientes para a votação. Dependemos de 39 deputados e temos menos que isso,

então sugeriria a V. Exa. a recomposição de quórum.

O presidente - Não há necessidade, querido amigo, porque vejo de forma muito
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clara aqui mais de 40 deputados. Em votação, o requerimento. As deputadas e os

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

O deputado Sávio Souza Cruz - Verificação, presidente.

O presidente - É regimental.  A presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que não

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

seguida, registrem seu voto. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que

ocupem  seus  lugares  e  informa  que  terá  computada  a  presença,  para  efeito  de

quórum, o deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

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

O presidente - Votaram “não” 39 deputados. Não houve voto favorável. Portanto,

está  retificada  a  aprovação  do  requerimento,  ficando  rejeitado  o  requerimento.

Requerimento do deputado Gilberto Abramo em que solicita a inversão da preferência

na votação, de modo que o Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei  Complementar nº

54/2013 seja apreciado em 1º lugar. Com a palavra, para encaminhar a votação do

requerimento, o deputado Sávio Souza Cruz.

O deputado Sávio Souza Cruz* - O requerimento que esta Casa agora discutirá é

mais um pedido de preferência, da lavra do ilustre deputado Gilberto Abramo, que

deseja solicitar a esta Casa que vote preferencialmente, ao texto original do governo,

uma emenda substitutiva protocolada pelo Bloco Minas sem Censura. O que propõe

essa emenda?

Em que difere a emenda do Bloco Minas sem Censura da proposta do governo? É

uma diferença sutil, mas profunda, relevante. O novo texto do Substitutivo nº 1 diz o

seguinte: “Altera a Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, que institui o

Regime  Próprio  de  Previdência  e  Assistência  Social  dos  Servidores  Públicos  do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências”. Prestem bem atenção: “Art. 1º - A

extinção do Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - Funpemg -, instituído

pela Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, será...” - e aqui faço uma

pausa  para  pedir  atenção  -  “...precedida  de  plebiscito  entre  a  totalidade  dos

contribuintes do Ipsemg, a ser realizado no prazo de 180 dias a contar da publicação

desta lei.”
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Nosso substitutivo  propõe  que retorne  a  necessidade  de  qualquer  alteração no

Funpemg ser aprovada em plebiscito entre todos os contribuintes do Ipsemg. “Art. 2º -

Fica revogado o art. 1º da Lei Complementar nº 128, de 1º de novembro de 2013.”

Essa foi justamente a que acabou com o plebiscito. “Art. 3º - Esta lei complementar

entra em vigor na data da sua publicação.”

Portanto, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, o substitutivo do Bloco Minas sem

Censura dará a chance aos deputados, inclusive aos da base - que disseram que

votaram o fim do plebiscito sem saber, que votaram sem saber que estavam tirando

dos donos do dinheiro o direito de decidir os rumos do que fazer com ele -, de se

posicionar a favor de devolver aos servidores o comando sobre o patrimônio que é

deles, se votaram sem saber daquilo que suprimiu dos servidores a titularidade do

comando dos seus próprios recursos. Será, portanto, o substitutivo capaz de separar

o  joio  do  trigo.  O  substitutivo  mostrará  quem  defende  que  os  servidores  devem

deliberar sobre seu patrimônio e quem defende que o governo tem o direito de roubar

o servidor, de bater a carteira do servidor, de passar a mão no patrimônio dos outros

para cobrir seus furos, para tapar seus buracos, para fazer sua “politiquinha”, para

fazer a campanha do senador Aécio.

O governo tem direito  a tudo,  na visão de quem votar  contra esse substitutivo.

Acham que o governo tem direito de dispor não só do que é do Estado, mas também

do que pertence aos servidores do Estado. Pode amanhã querer usar o carro dos

senhores, usar as casas, porque os deputados acham que o governo poder usar o

fundo  de  previdência  dos  servidores.  Esse  dinheiro  foi  tirado  mês  a  mês  do

contracheque do servidor, do minguado contracheque do servidor. São 11%, todos os

meses, para garantir seu futuro, para garantir a previdência da sua família.

Estes deputados aqui, sabujos, rastejantes, subalternos, pequenos, não têm peito

de dizer “não” a um governo que perdeu a noção de limite, que já lançou mão de

todos empréstimos, que já quebrou o Estado, que vai pegar o fundo de conservação

das bacias hidrográficas e jogar no caixa único a fim de tapar buraco, tapar rombo. Só

adiarão  a  quebradeira  do  Estado,  porque  o  único  universo  de  preocupação  é  a

campanha do Aécio. Se conseguirem adiar a quebradeira até outubro, terá sido feito

seu papel. Minas e principalmente o resto do País não podem saber que quebraram o
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Estado. A farsa do choque de gestão e a farsa do déficit  zero devem durar,  pelo

meno, até outubro. Essa é a lógica que preside os rumos, os ditames do governo de

Minas Gerais.

Temos dois governadores: um de direito e um de fato. Um de direito, que não tem

nenhuma  ação  sobre  o  seu  governo,  apenas  ilustra,  menos  que  a  rainha  da

Inglaterra;  e o outro,  o de fato,  que se julga no direito  de mover  tudo em Minas

Gerais, todos os órgãos, todos os recursos, comprar a imprensa, tutelar os Poderes,

tudo,  porque  acha  que  não  há  nada  mais  importante  do  que  a  sua  própria

candidatura; autoproclamado como destinatário da Presidência da República e acha

que  todos  os  mineiros  têm  de  ser  meros  coadjuvantes  dessa  campanha,  meros

assistentes  do  passeio  da  candidatura  permanente.  São  12  anos  de  campanha

custeada pelo erário dilapidado, combalido, quebrado. Agora, não tendo mais onde

tirar,  vai  roubar  o servidor.  E  estes  deputados aqui  vão  concordar  com isso,  vão

colocar suas mãos no bolso dos servidores junto com as do governo para bater-lhes a

carteira? É isso, Srs. Deputados? É isso, Sras. Deputadas? V. Exas. vão se prestar a

mais esse papel? Eu espero que não. Quero manter alguma esperança no Poder

Legislativo. Não é possível. Até onde, Excelências, vai essa subserviência? Até onde,

Excelências, irá essa subalternidade?

V.  Exas.  juraram  aqui,  no  primeiro  dia  da  legislatura,  sobre  a  Constituição  do

Estado, cumprir a Constituição e legislar em nome do povo de Minas. Não juraram

aqui obedecer a todas as ordens do governo, inclusive as inconstitucionais. Não foi

esse o juramento que V. Exas. fizeram. Não, Excelências! É chegada a hora de dar

um basta. Há limites para tudo, até para a subserviência. Isso não pode continuar.

Estamos diante de um documento assinado por todos os promotores do patrimônio

público, todos, mostrando um projeto inconstitucional, ilegal, que rouba o patrimônio

do povo, que não cumpre os pré-requisitos legais. Assinado por todos os promotores,

insisto. Não está pedindo muita coisa, não. Está pedindo que suspenda, que deem

um  basta  nesse  trem-bala  que  foi  encarrilhado  nos  trilhos  desse  “trâmite  Ben

Johnson”,  rápido  e  viciado.  É  isso  que  pede  o  Ministério  Público.  Pede  juízo,

prudência,  responsabilidade,  Excelências.  É  isso  que  pede  o  Ministério  Público:

calma! Calma! Não vão bater a carteira assim de forma tão solene. Há arcabouços
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legais a serem cumpridos. Há mandamentos constitucionais.

Não  vale  só  a  vontade dos  imperadores,  o  de  direito  e  o  de  fato.  Não!  Juízo,

Excelências! Vamos ter mais respeito com os nossos mandatos, que não nos foram

outorgados  pelo  governador  de  fato  nem  pelo  governador  de  direito.  Foram

outorgados pelo povo de Minas.  Foi  este  povo que outorgou o mandato  a esses

poderosos e a V. Exas. também. Os mandatos têm a mesma legitimidade. Chega!

Chega de sabujice! Chega de um poder de joelhos! Chega dessa demonstração cada

vez mais eloquente de subalternidade! É esse o apelo que fica.

Votemos,  preferencialmente,  favoráveis  ao  requerimento  do  deputado  Gilberto

Abramo, que propõe que possamos votar o texto que repõe o plebiscito, que devolve

aos donos do recurso o direito de decidir sobre ele. Muito obrigado.

O presidente  -  Com  a palavra,  para  encaminhar  a  votação  do  requerimento,  o

deputado Gilberto Abramo.

O deputado Gilberto Abramo* - Sr. Presidente, faço questão de ler o despacho do

Ministério  Público,  para  terminar  o  que  comecei.  Gostaria  que  os  servidores

estivessem  atentos  e  cientes  da  decisão  do  Ministério  Público.  Ele  leu  algumas

partes,  mas  deixou  de  ler  algumas  frases  essenciais.  A última  consideração  do

Ministério  Público  é  a  seguinte.  Lerei  o  despacho  pausadamente,  até  porque

disponho de 10 minutos, e o que falta não é tão longo. (- Lê:)

“Considerando que compete ao Ministério da Previdência Social emitir o certificado

de  regularidade  previdenciária,  o  qual,  em  verdade,  torna-se condição para:  a)  a

realização de transferências voluntárias de recursos pela União; b) a celebração de

acordos,  contratos,  convênios  ou  ajustes,  bem  como  de  empréstimos,

financiamentos,  avais  e  subvenções  em  geral  de  órgãos  ou  entidades  da

administração  direta  e  indireta  da  União;  c)  a  celebração  de  empréstimos  e

financiamentos  por  instituições  financeiras  federais;  d)  o  pagamento  dos  valores

devidos  pelo  Regime  Geral  de  Previdência  Social  em  razão  de  compensação

financeira previdenciária, prevista na Lei nº 9.796, de 5/5/1999.”

O que o Ministério Público resolve primeiramente? (- Lê:)

“Oficiar ao Ministério da Previdência Social, com o propósito de receber orientação

a respeito da regularidade das alterações pretendidas pelo governo do Estado de
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Minas Gerais, no Regime Próprio de Previdência, notadamente em relação à extinção

do Funpemg e do modelo de segregação de massas que, até então, era adotado.”

O  que  o  Ministério  Público  recomenda  ao  governo  do  Estado?  Ele  faz  uma

recomendação, para que não tenha de tomar providências. Certamente, o governo

terá os seus prejuízos. Deputado João Leite, o Ministério Público recomenda, apesar

de eu não ser tão favorável a ele, mas, nesse aspecto, tenho de abrir mão. “Por outro

lado, ao governo do Estado de Minas Gerais, a sua Advocacia-Geral e à Assembleia

Legislativa do Estado, que, em razão da necessidade de melhor discussão a respeito

do  tema  e  para  evitar  futura  discussão  judicial...”  Isso  quer  dizer  que  já  estão

afirmando que entrarão na justiça, ou seja, haverá briga na justiça, se aprovarmos

essa lei.  “...inclusive  no  plano da constitucionalidade das medidas propostas,  que

promovam, no âmbito de suas atribuições, a suspensão da tramitação dos projetos de

lei  complementar...”  E  a  palavra  suspensão  está  em  negrito.  “...e  de  emenda

constitucional tendentes a abolir o Funpemg e, notadamente, não realizem qualquer

transferência de recursos do fundo, até, ao menos, o posicionamento do Ministério da

Previdência Social.” As palavras realizem qualquer transferência de recursos do fundo

estão em negrito. “Os ofícios deverão ser encaminhados via Procuradoria-Geral de

Justiça com urgência.” Aqui está o despacho do Ministério Público, do dia 27/11/2013.

Acredito que, nesse aspecto, o Ministério Público tem total moral para afirmar que a

tramitação  desse  projeto  ocorre  de  maneira  equivocada  e  que  há  indícios  de

inconstitucionalidade. E eles já estão prevendo uma ação judicial, uma discussão na

Justiça. Então, ainda que o meu primeiro requerimento tenha sido derrubado, seria

prudente  que  esse  projeto  tivesse  a  sua  votação  adiada  para  que  possamos

conversar  com  os  órgãos  competentes  juntamente  com  os  servidores  e,  assim,

encontrarmos a saída necessária para que não aconteça o que o governo quer, de

fato, que é pegar esse dinheiro do fundo e aplicar em investimentos do governo nos

meses que antecedem as eleições. São essas as minhas palavras, Sr. Presidente.

Questão de Ordem

O  deputado  Gilberto  Abramo  -  Mais  uma  vez,  vejo  que  não  há  quórum  para

continuarmos  os  trabalhos.  Há  menos  de  39  deputados  em  Plenário,  número

insuficiente para a votação. Então, solicito a recomposição de quórum.
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O presidente -  É regimental.  Solicito  ao secretário  que proceda à chamada dos

deputados para a recomposição de quórum.

O secretário - (- Faz a chamada.)

O presidente - Responderam à chamada 46 deputados; portanto, há quórum para a

continuação dos trabalhos.

Prorrogação da Reunião

O presidente - A presidência, nos termos do art. 21 do Regimento Interno, prorroga

esta  reunião  até  as  13h59min.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação  do

requerimento, o deputado Vanderlei Miranda.

O deputado Vanderlei Miranda* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

servidores,  senhores  da  nossa  assessoria,  profissionais  da  imprensa.  Com  muito

respeito,  também  me  dirijo  às  senhoras  e  aos  senhores  que,  de  suas  casas,

acompanham o nosso trabalho pela TV Assembleia.

Sr. Presidente, estou muito feliz nesta manhã, e início de tarde, por ver que esta

Casa está cumprindo o seu papel, deputado João Leite, que é discutir. Aliás, neste

quase final do meu segundo mandato nesta Casa, sinceramente, não havia visto as

discussões  sendo  feitas,  tão  bem-embasadas,  bem-amparadas  em  argumentos

convincentes.

O que me traz novamente a esta tribuna, senhores servidores, colegas deputadas e

deputados,  para  os  quais,  mais  uma  vez,  com  muito  carinho,  peço  atenção,

especialmente da presidência, é o fato de ter chegado e ter sido apresentado um

despacho do Ministério Público para embasar o que eu havia sugerido em minha fala

anterior. O que o Ministério Público sugere? (- Lê:)

“Oficiar ao Ministério Público da Previdência Social,  com o propósito de receber

orientação a respeito da regularidade das alterações pretendidas pelo governo do

Estado de Minas gerais no regime próprio de previdência, notadamente em relação à

extinção do Funpemg e do modelo de segregação de massas que, até então, era

adotado. Recomendar, por outro lado, ao governo do Estado de Minas Gerais, à sua

Advocacia-Geral e à Assembleia Legislativa do Estado que, em razão da necessidade

de  melhor  discussão  a  respeito  do  tema,  e  para  evitar  futura  discussão  judicial,

inclusive no plano da constitucionalidade das medidas propostas, que promovam, no
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âmbito  de  suas  atribuições,  a  suspensão  da  tramitação  dos  projetos  de  lei

complementar  e  de  emenda  constitucional  tendentes  a  abolir  o  Funpemg.

Notadamente,  não  realizem  qualquer  transferência  de  recursos  do  fundo  até,  ao

menos, o posicionamento oficial do Ministério da Previdência Social.”

Fico  feliz  de  ler  esse  resumo  da  sugestão  do  Ministério  Público,  porque  foi

exatamente isso que sugeri,  quando estive aqui,  de manhã, trazendo, em minhas

mãos, a Portaria nº 403, de 10/12/2008, do Ministério da Previdência Social. Mais

uma vez, e sem querer ser cansativo, irei reafirmar para que, depois, as deputadas e

os  deputados  não  digam  que  não  tinham  conhecimento  disso,  como,

lamentavelmente, tivemos de dizer quando foi aprovada a extinção do plebiscito.

Neste  momento,  meu  encaminhamento  em  favor  do  requerimento  do  deputado

Gilberto  Abramo  é  porque,  na  Comissão  de  Administração  Pública,  tivemos  a

oportunidade  de  reverter  o  processo  do  Plenário,  voltando  com  o  plebiscito.

Entretanto  eu  e  o  deputado  Rogério  Correia  fomos  votos  vencidos  também  na

Comissão  de  Administração  Pública,  que  integro.  Lá,  Denílson,  poderíamos  ter

reparado  o  absurdo  erro  do  Plenário,  quando se  extinguiu  o  plebiscito.  Agora,  o

deputado Gilberto Abramo, com seu requerimento,  tenta,  mais uma vez,  restaurar

esse direito sagrado e consagrado, que é o plebiscito. Se não bastasse isso, ainda

temos a Portaria nº 403, da Previdência Social. O que ela estabelece no art. 2º? Sem

querer ser repetitivo nem cansativo, mas para não permitir que depois nenhum colega

diga que não tinha conhecimento disso...  Aliás, digo mais, Sr. Presidente, acredito

que o governador, o Prof.  Antonio Anastasia, seja um homem de bom coração. E

acredito que tenha sido mal assessorado nesse projeto.

Os  seus  técnicos,  que  elaboraram  esse  projeto  e  o  trouxeram  a  esta  Casa,

ignoraram que há uma portaria do Ministério da Previdência Social que diz clara e

textualmente, no § 2º do art. 21: “Uma vez implementada a segregação da massa …”.

Alguém  pode  dizer,  como já  ouvi  neste  Plenário,  que  não  houve segregação  de

massa.  A Lei  Complementar  nº  64,  de  25/2/2002,  institui  o  Regime  Próprio  de

Previdência e Assistência Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais e

dá outras providências. Por meio dessa lei complementar foi criada a segregação de

massa.  O  §  2º  da  portaria  do  Ministério  da  Previdência  Social  diz:  “Uma  vez
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implementada  a  segregação  de  massa  ...”.  Pergunto:  está  implementada?  Sim.

Desde quando? Desde 2002. Portanto estamos tratando, ao pé da letra, do que se

deve fazer, de que caminho se deve tomar para se mudar qualquer coisa na estrutura

dos fundos e principalmente daquilo que diz respeito à segregação de massa.

Aqui  diz:  “Fica  vedada”.  Para  mim,  vedada é  fechada,  lacrada,  hermeticamente

fechada. “Fica vedada qualquer espécie de transferência de segurados, recursos ou

obrigações  entre  o  plano  financeiro  e  o  plano  previdenciário,  não  se  admitindo,

também,  a  previsão  da  destinação  de  contribuições  de  um  grupo  para  o

financiamento dos benefícios do outro grupo.” É disso exatamente que trata o projeto.

Mas não para por aí. O art. 22 diz: “Observado o disposto no art. 25, o RPPS que

implementar a segregação da massa somente poderá alterar os seus parâmetros ou

desfazê-la mediante prévia aprovação da SPS.”.

Mais  uma vez faço a mesma pergunta que fiz  quando aqui  estive,  na parte da

manhã: temos o parecer da Secretaria de Previdência Social a respeito desse projeto

de lei? Não. Ouvi também neste Plenário que esse projeto está em tramitação em

consonância com a previdência social.  Perguntei onde estava então a autorização

para a aprovação da secretaria para essa mudança nos planos. “Ainda não a temos.”

É  exatamente  isto  que  o  Ministério  Público  vem  pedindo:  que  se  consulte  a

previdência social, que se suspenda a tramitação desse projeto. Como disse - e volto

a  dizer  -,  esse projeto  não poderia  nem ter  sido  pautado,  considerando-se  todos

esses vícios de origem. Ele nasceu viciado.

Mais uma vez fica aqui a minha defesa a favor da retirada desse projeto da pauta

neste  momento.  Encaminho  favoravelmente  à  aprovação  do  requerimento  do

deputado Gilberto Abramo, para que possamos restaurar esse direito, como disse,

sagrado e consagrado dos servidores de opinar,  por meio de um plebiscito, sobre

esse projeto. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O presidente (deputado Luiz Humberto Carneiro) - Com a palavra, para encaminhar

a votação do requerimento, o deputado Ulysses Gomes.

O deputado Ulysses Gomes* - Sras. Deputadas, Srs. Deputados, venho, mais uma

vez, ao Plenário para tentar corrigir um grande equívoco, que foi a extinção, na lei, do

artigo  que acabou com a  obrigatoriedade de  se fazer  o  plebiscito  para  discutir  a
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extinção ou não do Funpemg dos nossos servidores.

O  nosso  requerimento,  solicitando  preferência  de  votação,  representa  uma

oportunidade de trazer o debate a esta Casa - debate que não aconteceu - e discutir

pontualmente sobre o que está levando o governo a extinguir o Funpemg. O governo,

por  meio  de  uma emenda  do  deputado  Zé  Maia,  extinguiu  a  obrigatoriedade  da

realização do plebiscito para se debater a situação do fundo previdenciário.

O  nosso  encaminhamento  é  favorável  a  esse  requerimento.  Peço  o  apoio  dos

deputados para que, ao votarmos essa proposição, geremos a oportunidade de esta

Casa  corrigir  esse  grande  equívoco,  que  redundou  numa  ação  -  no  nosso

entendimento - imoral, ilegal e que faz com que o governo cometa um roubo, um

crime contra os trabalhadores do Estado de Minas Gerais.

Tenho em mãos uma ação civil  pública, encaminhada pelo Ministério  Público do

Estado de Minas Gerais, visando à anulação de atos administrativos constantes de

processo legislativo  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado,  com pedido  de liminar.

Essa  ação  civil  pública  é  assinada  pelos  promotores  de  Justiça  de  Defesa  do

Patrimônio Público,  os Srs. Eduardo Nepomuceno de Sousa, João Medeiros Silva

Neto,  Geraldo  Ferreira  da  Silva,  Elizabeth  Cristina  dos  Reis  Villela,  Júlio  César

Luciano e Raquel Pacheco Ribeiro de Souza. Essa ação civil pública é exatamente

contrária ao procedimento e às ações que esta Casa está promovendo a partir  da

extinção da obrigatoriedade da realização do plebiscito  para  a  discussão de uma

possível extinção do Funpemg e, consequentemente, ao projeto de lei  do governo

que acaba com o fundo, que rouba os trabalhadores do Estado, que lhes retira um

direito conquistado, por meio de um movimento imoral do governo. Governo esse que

obriga a sua base a passar por esse constrangimento. Qual o objetivo da ação? A

presente ação civil pública pretende anular o processo legislativo referente ao Projeto

de Lei Complementar nº 37/2013, que altera a Lei Complementar nº 64/2002, que

instituiu o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado, bem

como  a  Lei  Complementar  nº  100/2007,  que  instituiu  a  Unidade  de  Gestão

Previdenciária  dos  Servidores  Públicos  do  Estado  e  do  Regime  Próprio  de

Previdência dos Militares e o Conselho Estadual de Previdência, em razão de vício

formal durante sua tramitação.
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Enfim, Sr. Presidente, tudo aquilo que os deputados que me antecederam e que

outros que ainda virão estão dizendo em Plenário - compartilhando a questão com a

sociedade  de  Minas  Gerais,  que  nos  acompanha  pelas  redes  sociais  e  pela  TV

Assembleia, mas sobretudo aqui, nesta Casa, aqueles servidores e servidoras que

nos  acompanham  -  chamou  a  atenção  do  Ministério  Público,  que  abraçou  essa

causa, entendendo esse processo não só como imoral, mas também como ilegal, e

está encaminhando denúncia pedindo a sua nulidade.

Sr. Presidente, essa ação do Ministério Público pretende declarar nulo o processo

legislativo relativo a esse projeto de lei, notadamente a sua votação em 2º turno e as

emendas apresentadas, com a finalidade de suprimir o parágrafo único do art. 53 da

lei complementar, em razão da violação do disposto no § 3º do art. 189 do Regimento

Interno  da  Assembleia,  anulando-se  ainda  os  efeitos  dos  atos  posteriores  à

aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº  37/2013,  incluindo-se  publicação,  promulgação e

sanção de lei,  anulando-se ainda a eficácia da alteração normativa aprovada pela

Assembleia Legislativa e que foi incorporada à Lei Complementar nº 128, mantendo-

se,  com  isso,  a  redação  original  contida  no  parágrafo  único  do  art.  53  da  lei

complementar.

O Ministério Público faz essa denúncia com argumentos legais, provando os fatos

apresentados  a  partir  da  tramitação  da  matéria  nesta  Casa.  Entretanto,  mesmo

depois de tudo isso por que estamos passando nesta Casa, corre-se o risco de a

Assembleia  e  a  base  do  governo  ainda  passarem  por  outro  constrangimento,

relacionado ao ato principal que está sendo cometido nesta Casa. O ato já foi feito em

parte,  primeiro  ao  eliminar  a  obrigatoriedade do plebiscito,  e  agora  extinguindo o

fundo.  Será  o  constrangimento  de  ver  todo  esse  procedimento  ilegal,  imoral,

criminoso, ser anulado pela Justiça, em razão dessa importante ação civil pública do

Ministério  Público,  que  nada  mais  objetiva  que  a  manutenção  de  um  direito

conquistado desde 2001, quando foi criado o Funpemg, e que, instituído a partir de

janeiro de 2002, vem, ao longo dos últimos 12, 13 anos, fortalecendo-se e adquirindo

consistência  com os  recursos  de  cada um dos  servidores  e  servidoras  do  nosso

Estado, que, mês a mês, vêm efetuando sua contribuição previdenciária. O governo,

por sua vez, aporta a parcela que cabe à parte patronal. E hoje, quase que na calada
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da noite, numa manobra de toda a base do governo, está sendo eliminado um direito

dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso Estado -  o Funpemg, patrimônio dos

servidores, no valor de mais de R$3.000.000.000,00.

Repito, senhores e senhoras que nos acompanham, essa manobra que o governo

impõe aqui, na Assembleia, muito nos entristece, pois, lamentavelmente, impede toda

forma de diálogo e transparência, que é prática desta Casa.

Essa tratoragem, como diz o ditado popular, não é feita em cima de nós, deputados,

que aqui estamos defendendo os direitos dos nossos servidores. Ela é feita em cima

dos servidores do nosso Estado, da Assembleia Legislativa, do Judiciário, de cada

setor de Minas Gerais que hoje está assistindo à perda significativa de um grande

patrimônio,  conquistado  desde  2002,  que  representa  hoje  cerca  de  mais  de

R$3.000.000.000,00.

Por isso, presidente, encaminho para que esse requerimento solicitando preferência

de votação seja aprovado nesta Casa, a fim de que possamos dar o direito de se

debater com os servidores esse projeto de lei. Muito obrigado.

O presidente  -  Com  a palavra,  para  encaminhar  a  votação  do  requerimento,  o

deputado André Quintão.

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

entidades sindicais, telespectadores da TV Assembleia, agora estamos numa votação

de preferência dos substitutivos, uma vez que a nossa proposta de adiar a votação do

projeto que extingue o Funpemg não foi aprovada nesta Casa. Entendo que foi um

equívoco.  Considero  que  a  forma como foi  retirada  a  possibilidade  do  plebiscito,

previsto em lei, por uma emenda antirregimental, retira a legitimidade - não entrarei

na questão da legalidade sobre a qual o Ministério  Público já se pronunciou -  de

qualquer decisão emanada desta Casa a respeito dessa matéria.

Por  isso,  estamos  encaminhando  um  substitutivo  que  busca  restaurar  essa

legitimidade,  a  legitimidade  originária  da  participação  popular,  neste  caso,  da

participação dos destinatários da previdência do Estado de Minas Gerais, que são

seus servidores. Parte dos recursos que mantêm o Funpemg vem dos servidores. É

importante que os servidores definam os destinos de utilização dos recursos que são

descontados da sua força de trabalho. O servidor contribui para a constituição desse
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fundo. Por que, então, na hora de definir o que fazer com os recursos desse fundo o

servidor não pode ser considerado, quando em tempos outros a Assembleia garantiu,

em lei, a figura do plebiscito para a alteração do Funpemg? E o fez assim sobre esse

princípio. Quem contribui para o fundo tem uma parcela de arbítrio sobre os rumos

dele. Esse é um princípio básico que estamos querendo restaurar nesse substitutivo.

Sinceramente,  não considero  que a  extinção do Funpemg e a  utilização de seus

recursos para cobrir o débito do outro fundo seja o caminho mais adequado. Isso vai

quebrar o equilíbrio, vai quebrar essa harmonia de contribuição para os servidores

que se aposentariam com o Funpemg de hoje.

Então, para que os telespectadores que acompanham a TV Assembleia entendam,

a partir de 2002 tem-se um conjunto de contribuições dos servidores e do governo

que compõem um Funpemg superavitário, com recurso em caixa, para garantir as

futuras aposentadorias. Nas anteriores a 2002, que são garantidas pelo Tesouro, o

governo tem que aportar o recurso, mas o governo hoje tem dificuldade financeira.

Não vou entrar  no motivo  dessa dificuldade,  vou evitar  essa discussão para não

resvalar para uma discussão político-eleitoral.

Mas, se há hoje um problema de recursos para fechar seus pagamentos, de fato, é

uma medida absolutamente equivocada apropriar-se dos recursos de um fundo que

garantirá o futuro previdenciário de servidores pós-2012, que estão pagando do seu

bolso parte desse fundo. Aí, vocês poderão me perguntar de onde tirar os recursos

para  fechar  as  contas  do  governo.  Citarei  uma fonte  que  discutiremos  em  outro

projeto: a chamada renúncia fiscal para setores privilegiados.

Vejam  bem,  existe  problema  de  caixa,  e  vão  pegar  o  recurso  do  fundo  de

previdência dos servidores para resolver o problema. Então, com uma mão tiram e,

com a outra mão generosa, ao arrepio da lei, do Confaz, do acompanhamento da

população, promovem a farra da renúncia fiscal, sem a devida fundamentação, sem

um processo mais transparente. Considero até que, em alguns momentos, a renúncia

fiscal, a redução de impostos é importante para alavancar determinados segmentos,

desde que isso aponte benefícios na ponta para o consumo, principalmente, de bens

adquiridos  pelas  camadas  populares.  Então,  quando  diminuem  os  impostos,  por

exemplo,  para  a  linha  branca  -  fogão,  geladeira,  máquina  de  lavar  -,  estão
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favorecendo  as  camadas  populares,  mas  o  que  se  vê  em  Minas  Gerais  não  é

exatamente isso: fazem renúncia fiscal de acordo com a maior ou menor proximidade

de segmentos importantes em seu relacionamento com o governo.

Vamos abrir esse debate. Não estou aqui emitindo juízo de valor, mas gostaria de

saber por que, para alguns segmentos, se faz e, para outros, não se faz. Essa seria

uma fonte importante de receita, sem a necessidade de se apropriar do Funpemg e

até do Fhidro, que recebe recursos de compensação ambiental para a proteção das

nossas nascentes. Existe um projeto de reforma administrativa em tramitação que

permite que os recursos para projetos do Fhidro - e aqui existem deputados com uma

grande atuação em relação às bacias hidrográficas - sejam utilizados para o rombo

previdenciário pré-2002.

Será  que  é  justo?  Será  que  é  justo  continuar  com  essa  política?  Pergunto  às

lideranças  de  governo:  é  justo  continuar  com  a  política  de  renúncia  fiscal

indiscriminada  em  um  momento  em  que  há  uma dificuldade  de  recursos  para  o

cumprimento das obrigações do Estado? Esse é o debate que devemos fazer, até

com os servidores. E ele está sendo impossibilitado, porque a figura do plebiscito foi

extinta  de  maneira  indevida  nesta  Casa.  E,  neste  momento,  temos uma linha de

aprovação  quase  sem  debate,  amadurecida  com  os  servidores,  da  proposta  de

plebiscito, que queremos restaurar por meio de um substitutivo.

Não se trata aqui  de emitir  juízo de valor  sobre ninguém, sobre governo, muito

menos sobre deputado e deputada. Mas poderíamos fazer um debate de identificação

de fonte de recurso para cobrir esses R$700.000.000,00, R$600.000.000,00 mensais

do Funfip, quem sabe diminuindo ou restringindo a política de renúncia fiscal. Quero

fazer esse debate sobre renúncia fiscal.  E que façamos também no plano federal.

Talvez possa haver exageros também em algumas renúncias. E o que isso revela?

Quando você tem um recurso limitado, o que acontece? Setores mais poderosos,

setores que têm maior  capacidade de mobilização, setores que são próximos das

esferas  decisórias  do  Executivo  têm  um  nível  de  proteção  maior  que  outros

segmentos. Então, quando vai cortar,  corta-se onde? Na área social,  em cima do

servidor, em cima da previdência social. Por isso peço voto ao requerimento que está

possibilitando votarmos o substitutivo e, com ele, a possibilidade do plebiscito. Muito
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obrigado.

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Com a palavra, para encaminhar a votação

do requerimento, a deputada Maria Tereza Lara.

A deputada Maria Tereza Lara* - Deputado Dinis Pinheiro, presidente desta Casa,

deputados  e deputadas aqui  presentes,  eu estava pensando no final  de ano,  um

momento importante. Estamos, na Igreja Católica, começando a preparação para o

Natal. É um momento de reflexão, de pensarmos bem na nossa missão neste mundo,

neste Parlamento. Especificamente nesse tema do momento, pedi para encaminhar

esse requerimento para que possamos votar o substitutivo em primeiro lugar. O que

significa esse substitutivo? Ele vem resgatar a exigência do plebiscito para extinguir o

fundo. (- Lê:) “Altera a Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002, que institui Regime

Próprio de Previdência e Assistência Social  dos servidores públicos do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências. Art. 1º - A extinção do Fundo de Previdência

do Estado de Minas Gerais - Funpemg -, instituído pela Lei Complementar nº 64, de

25/3/2002,  será  precedida  de  plebiscito  entre  a  totalidade  dos  contribuintes  do

Ipsemg, a ser realizado no prazo de 180 dias a contar da publicação desta lei”.

Isso realmente resgata a democracia e o direito dos servidores de opinar sobre o

que lhes diz respeito, que é o fundo. Então queria cumprimentar, mais uma vez, os

sindicatos aqui presentes, o Denílson Martins, o Sindpol, os servidores do Ipsemg, o

Sind-UTE, o Sind-Saúde, os vários sindicatos que estão aqui de plantão, defendendo

os direitos dos trabalhadores.

Gostaria  de  lembrar,  presidente,  que  no  Brasil  temos  uma  democracia

representativa,  e  pretendemos  que  os  parlamentos  sejam  fortalecidos.  Queremos

parlamentos  fortes,  mas,  mais  do  que  isso,  queremos  que  a  democracia

representativa possa caminhar para a democracia direta e participativa. A figura do

plebiscito, assim como a do referendo, que ainda são muito pouco usadas no Brasil,

são  muito  importantes  para  esse  avanço.  Queremos  avançar  na  democracia

representativa, que é importante e necessária, para a direta. E esta Casa, deputado

Dinis Pinheiro, tem dado uma grande contribuição, por intermédio, por exemplo, da

Comissão de Participação Popular, cujo presidente é o deputado que me antecedeu,

o André Quintão, meu colega de partido. Fui presidente dessa comissão também por
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dois anos, tendo acompanhado de perto essa iniciativa de democracia participativa.

É o espaço aberto para a manifestação popular.  No entanto, isso não acontece

apenas na Comissão de Participação Popular. A grande riqueza desta Casa são as

comissões  temáticas,  as  Comissões  de  Saúde,  de  Educação,  de  Segurança,  de

Transporte, de Direitos Humanos e tantas outras. As comissões temáticas realmente

são  uma  grande  riqueza  desta  Casa,  deputado  Hely  Tarqüínio.  São  espaços

privilegiados  para  que  os  parlamentares  possamos  realmente  fazer  acontecer  a

democracia.  Fomos  eleitos  para  representar  a  população  de  Minas  Gerais,  e  há

momentos em que nos perguntamos o que pensa a maioria  desse segmento,  no

tocante a esse conteúdo. Não temos experiência aprofundada em todos os assuntos,

por isso temos de ouvir os segmentos, os sindicatos, os servidores, a população e os

movimentos sociais ligados aos mais diversos temas. Precisamos saber o que é mais

importante  para  a  população  e  quais  direitos  devem  ser  defendidos.  É  preciso

analisarmos  todas  as  reivindicações,  e  as  comissões  temáticas  têm  tido  papel

fundamental no que se refere à participação popular.

Temos, sim, de abrir este espaço. Esta Casa tem sido referência de democracia. Os

policiais  civis  aqui  estiveram  acampados,  e  hoje  estão  presentes  nos  ouvindo  e

acompanhando,  assim  como  os  professores.  O  Sindpol  e  o  Sind-UTE  não

abandonaram esta Casa, e isso é demonstração de democracia. Entretanto, nesse

caso  específico,  estamos  fazendo  o  movimento  contrário.  Estamos  extinguindo  o

direito ao plebiscito, o direito de o segmento poder ser ouvido, que é uma coisa justa,

legítima, que fortalece a democracia. Então, para que realmente isso não aconteça,

isto é, para que a exigência do plebiscito não seja extinta, na contramão do que esta

Casa  tem  praticado,  não  se  justifica  não  ouvirmos  os  verdadeiros  donos,  os

verdadeiros proprietários do Funpemg, que são os servidores.

Os  governantes  passam,  o  governo  passa,  e  o  Estado  fica.  O  Estado  aporta

recursos, mas, a partir do momento em que isso é feito, os recursos passam a ser

totalmente dos servidores. O fundo é gerenciado pelos conselhos, pelo conselho de

administração  e  pelo  conselho  fiscal.  Aliás,  o  conselho  de  administração  é

deliberativo. Na verdade, os problemas são aliás de ordem jurídica. Temos discutido

amplamente isso aqui porque esta é a casa das leis, e temos de defender as leis.
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Agora as coisas estão acontecendo de uma maneira que nos coloca na contramão da

nossa função na Casa. Gostaria de fazer essas ponderações, dirigidas a todos os

parlamentares, para reafirmar, mais uma vez, que não se trata de questão relativa a

situação ou oposição, mas, sim, de política de Estado e também da Assembleia de

Minas.  Estamos diante de um posicionamento sério e grave a ser assumido pela

Casa.

O  deputado Rogério  Correia  já  leu  a  correspondência  que  o  Ministério  Público

enviou ao Ministério da Previdência. Os argumentos são tão óbvios que não estou

entendendo porque esta Casa ou os nobres parlamentares da base do governo ainda

não tomaram a iniciativa de reivindicar do governo do Estado que repense e retire

esse  projeto.  Também  fui  da  base  do  governo,  quando  era  vereadora,  por  dois

mandatos, e houve momentos em que, internamente, reivindiquei  do governo que

tivesse outro posicionamento.

Realmente deveria ter havido reflexão, pois não podeira ser daquela maneira. Então

gostaria  de  deixar  colocadas  essas  questões.  Ou seja,  gostaria  de  questionar  se

realmente esta Casa tem sido um espaço de debate.

Mais uma vez, reafirmo que, nos dias 2 e 3 de dezembro, teremos um amplo debate

sobre enfrentamento da violência contra as mulheres. O debate será da Comissão de

Segurança Pública e da Comissão de Direitos Humanos. Recebemos todo o apoio

desta  Casa,  do  deputado  Dinis  Pinheiro,  presidente,  do  deputado  João  Leite,  do

deputado Durval Ângelo e da bancada feminina - as deputadas Ana Maria Resende,

Luzia Ferreira, Rosângela Reis e Liza Prado. Então, este é um espaço democrático

de  participação,  e  realmente  não  estou  entendendo  por  que  nesse  caso  o

procedimento está diferente.

Questão de Ordem

A deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, devido a todas essas considerações

e também por ver que já estamos quase na hora da reunião das 14 horas, solicito a V.

Exa. o encerramento de plano da reunião. Obrigada.

O presidente  -  A presidência  verifica,  de  plano,  a  existência  de  quórum para  a

continuação  dos  trabalhos.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação  do

requerimento, o deputado Tadeu Martins Leite.
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O deputado Tadeu Martins Leite* - Caro presidente, mais uma vez retorno a esta

tribuna com mais uma tentativa de convencer os nobres pares e nossos amigos neste

Plenário  a  discutir  um pouco  mais  profundamente  essa extinção,  essa fusão dos

fundos previdenciários. Primeiro, quero dizer que me sinto talvez um pouco frustrado

porque falamos aqui durante toda a manhã e parece que isso não adiantou muito:

perdemos  a  votação  já  no  primeiro  requerimento  que  pedia  o  adiamento  da

discussão. Desejávamos discutir o projeto um pouco mais com o próprio governo e os

próprios servidores, mas perdemos, isso é passado. Agora retorna nosso sentimento,

nossa tentativa de convencer os nobres pares a, no meu ponto de vista, devolver

novamente aos servidores um direito  legítimo:  a resposta dos próprios  servidores,

daqueles  que  estão diretamente envolvidos  com o  tema e  serão prejudicados ou

beneficiados, o plebiscito. Ou seja, eles discutirão se, de fato, querem a extinção, a

fusão do Funpemg com o Funfip.

Já  conversei  com  diversos  outros  deputados.  Depois  do  meu  primeiro

pronunciamento, já me ligaram algumas pessoas do Norte de Minas, pedindo para

reforçar  nosso  posicionamento  na  Assembleia  de  Minas,  a  fim  de  conseguirmos

mostrar ao governo do Estado o tiro no pé que está dando no que tange à questão do

fundo  previdenciário.  E  R$3.500.000.000,00  não  é  pouco  dinheiro,  mas  muito

dinheiro.  Devemos  saber  para  onde  esse  dinheiro  está  indo.  Qual  o  objetivo  do

governo do Estado, quando tira R$3.500.000.000,00 do Funpemg e coloca no Funfip?

Posso falar, e resumiremos aqui a história: ele o coloca no caixa geral do governo do

Estado. A secretária de Estado de Planejamento falou que não mudará nada, não

alterará  nada.  Se  não  alterará,  qual  a  necessidade  então  dessa  fusão  dos  dois

fundos? Não consegui enxergar ainda a necessidade.

O que estamos percebendo, constatando é que há algo às escuras, algo a mais

nessa orientação do governo do Estado no que tange a essa fusão dos dois fundos.

Já falei mais cedo, e outros parlamentares reforçaram isso, que temos uma segunda

discussão além da política, digamos assim, sobre se a medida é benéfica ou maléfica

para os servidores. Temos a discussão jurídica, legal dessa questão, de acordo com a

portaria do Ministério da Previdência, que veda, depois da segregação de massa, a

transferência de fundos, que é exatamente o que estamos às vésperas de fazer com
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esta votação. Então, nada mais justo, nada mais necessário do que devolver a esses

servidores o direito ao plebiscito, o direito deles próprios, dos principais envolvidos, os

servidores que contribuíam e que contribuem mês a mês para esse fundo com 11%

da remuneração. O governo do Estado coloca a parte patronal, que é devida, que é

uma obrigação. Assim, nada mais justo que esses próprios servidores dizerem a esta

Casa, a Minas Gerais, ao governo do Estado se eles concordam. Quem somos nós

para, depois de acontecer o plebiscito, ir contra a vontade, a decisão dos próprios

servidores, daqueles que serão prejudicados, entendo eu, mesmo que alguns achem

que eles serão beneficiados.

Não consigo ver a distinção, a diferença, não consigo ver ainda que vá ficar da

mesma forma, como a própria secretária fala, que vai ficar da mesma forma e que

não temos de nos preocupar. Então, também não temos de ter pressa, essa rapidez

com que as pessoas estão querendo votar o projeto para acabar com esse fundo.

Vamos  primeiro,  com  calma,  com  tranquilidade,  escutar  os  servidores.  Vamos,

primeiramente, deixar que eles mostrem a parte que lhes interessa ou não desse

projeto. Vamos discutir para, depois, trazer aqui a esta Casa, para depois fazer aqui a

discussão. Aí, sim, tentaremos organizar um modelo de projeto de lei, conversando

com o governo, a fim de melhorar a situação para os servidores do estado.

Ainda ontem várias  pessoas  aqui  cobraram agilidade na votação  do  projeto  de

aumento dos professores do Estado, um aumento de 5%, pouco mais de R$50,00

nos seus salários, um projeto que já está em 2º turno, e esse projeto em discussão

ainda está em 1º turno. Parece que, de ontem para hoje, perdeu-se a urgência. As

pessoas se esqueceram de falar, mais uma vez, do projeto dos professores, que já

vão ficar sem receber, porque a folha já foi fechada. Então, perdeu-se a urgência e já

voltamos a discutir o projeto previdenciário. É claro que o projeto dos professores já

não está nem mais em pauta, e eu não posso discuti-lo, mas deveríamos, sim, antes

de  apreciar  esse  projeto,  ter  votado,  até  esta  parte  da  manhã,  o  projeto  dos

professores, algo que não aconteceu.

Então, se o governo está tentando acabar com esse fundo, que tem 3,5 bilhões de

reais em caixa, de forma extremamente rápida, ágil, tenho de começar a pensar que

há algo errado nessa discussão. Não podemos permitir  que se faça uma votação
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extinguindo um fundo aqui neste momento e nos arrependermos no futuro. Temos de

ter responsabilidade com nosso voto. É por isso que faço o pedido de, com justiça e

coerência, deixarmos que os servidores decidam o próprio futuro, se querem ou não

esse novo formato, se querem a fusão do Fumpemg com o Funfip. Volto a dizer, os

recursos do fundo vão para o caixa geral do governo do Estado.

Não podemos aceitar que o governador e a sua estrutura furtem o futuro desses

servidores.  Não podemos aceitar  isso.  Finalizando,  clamo para que tenhamos um

pensamento maior, a fim de devolvermos, de acordo com esse substitutivo que agora

defendo, aos servidores do Estado de Minas Gerais a condição básica e necessária

para que eles próprios decidam sobre o seu futuro e o futuro das suas famílias em

Minas Gerais.

Questões de Ordem

O deputado Tadeu Martins Leite - Presidente, peço o encerramento, de plano, da

reunião, pois, olhando daqui, parece que não há 39 deputados no Plenário. Obrigado,

presidente.

O presidente  -  A presidência  verifica,  de  plano,  a  existência  de  quórum para  a

continuação dos trabalhos.

O deputado Tiago Ulisses - Sr. Presidente, há quórum. O deputado Tadeu Martins

Leite precisa de óculos.

O deputado Rogério Correia - Questão de ordem, presidente. Não há 39 deputados

aqui de forma alguma. Tem de ser feita a recomposição de quórum.

O presidente -  Há 39 deputados somente aqui.  Por  gentileza, estou vendo isso

claramente. Sou muito rigoroso nessa questão. V. Exa. sabe que, se não houver a

presença permanente  de  39 deputados,  poderá  contar  com o  nosso rigor.  Há 41

deputados. Em hipótese alguma abrirei mão disso. São necessários 39 deputados, e

já informei isso a todos. Com a palavra, para encaminhar a votação do requerimento,

o deputado Elismar Prado.

O deputado Elismar Prado* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas,

novamente estamos aqui  nesse processo de obstrução, que, na verdade, é muito

sério.  Não estamos aqui  meramente  para obstruir  o  processo legislativo.  Há uma

matéria  na  pauta  que  trata  da  extinção  da  Funpemg,  que  é  o  Projeto  de  Lei
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Complementar nº 54. Essa questão atinge diretamente os servidores do Estado de

Minas Gerais.

Como disse, o fundo é o patrimônio, o dinheiro do próprio servidor do Estado. Na

verdade, o governador, através dessa iniciativa, tenta retirar esse direito, e isso é uma

intromissão. Estamos aqui para solicitar a todos os pares que repensem sobre esse

processo.  Falei  sobre  o  Ipsemg  rapidamente.  Defendemos  o  fortalecimento  e  a

manutenção desse instituto. Fazemos a defesa de toda a direção do sindicato dos

servidores. O Ipsemg é um tripé, pois trata da previdência, da saúde e da seguridade

social do servidor.  Por isso ele é tão importante. E quando o servidor reclama do

atendimento é porque o governo do Estado não oferece as condições necessárias

para  que  esse  atendimento  seja  feito  da  maneira  como  ele  tanto  merece.

Defendemos o fortalecimento e a manutenção do Ipsemg.

Ressaltamos aqui novamente a presença de todos os sindicatos que representam

os servidores, o Serjusmig, o Sindpol, o Ipsemg. Eles é que entendem da sua carreira

e sabem muito bem que essa matéria está aqui para ser votada. Aliás, matéria sobre

a qual não se fez nenhum estudo de viabilidade técnica, não houve nenhum processo

democrático  de  discussão  com  o  sindicato,  com  os  servidores,  que  estão  sendo

convidados a vir aqui amanhã para discutir. Ora, mas uma discussão póstuma? Se

fizermos  a  votação  hoje,  não  há  nenhum  sentido  na  realização  dessa  reunião

amanhã. Por isso mesmo queremos a suspensão de todo esse processo, para que os

servidores e todas as representações sentem-se à mesa com o governador ou com o

seu representante para inciar uma discussão, para que o servidor possa ser ouvido,

para que as suas reivindicações sejam acolhidas, para que o Estado entenda que

esse fundo  é patrimônio  do  servidor  público  do  Estado de Minas Gerais.  E  essa

medida  que  se  encontra  aqui  agora  traz  um  prejuízo  aos  pensionistas,  aos

aposentados, enfim, a todos os servidores.

Foi protocolada no Ministério Público uma ação civil pública visando justamente à

anulação dos atos administrativos constantes do processo legislativo da Assembleia

Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  com  um  pedido  de  liminar.  Estamos

aguardando o deferimento dessa ação,  que visa anular  os atos  desta Casa,  que,

infelizmente,  não  respeitou  todo  um  processo  democrático  de  discussão  com  os
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servidores que estão presentes aqui, fazendo um apelo a todos os deputados para

que revejam a sua posição. Por isso, nos encontramos em processo de obstrução.

O objeto da ação é o seguinte: (- Lê.) “A presente ação civil pública pretende anular

o  processo legislativo  referente ao  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  37/2013,  que

altera a Lei Complementar nº 64/2002, que institui o Regime Próprio de Previdência

dos Servidores Públicos do Estado, bem como a Lei Complementar nº 100/2007, que

instituiu a Unidade de Gestão Previdenciária dos Servidores Públicos do Estado e do

Regime Próprio de Previdência dos Militares e o Conselho Estadual de Previdência -

Ceprev -, em razão de vício formal durante sua tramitação.

Dos fatos: O processo legislativo, referente à tramitação e à votação do Projeto de

Lei  nº  37/2013,  foi  maculado por  vício insanável,  consistente na apresentação de

emenda individual sem acordo de liderança, quando de sua aprovação em 2º turno. O

projeto de Lei nº 37/2013 foi encaminhado para a votação na Assembleia Legislativa

do Estado pelo  Poder  Executivo  apenas com a finalidade de incluir  a  Defensoria

Pública no Conselho de Administração e Conselho Fiscal do Fundo de Previdência do

Estado de Minas Gerais - Funpemg. Após a tramitação nas comissões internas da

Casa - Constituição e Justiça e Administração Pública -, o Projeto de Lei nº 37/2013

foi votado em 1º turno, obtendo aprovação. Em seguida, retornou para o parecer de

2º turno e foi submetido à votação em 29/10/2013.

Em Plenário, o Deputado Zé Maia apresentou emenda com o propósito de dar nova

redação ao art. 53 da Lei Complementar nº 64/2002. Entretanto, a apresentação da

emenda, que continha matéria nova, não observou o § 3º do art. 189 do Regimento

Interno da Assembleia. Eis que seria indispensável para a sua inclusão em 2º turno

que houvesse acordo de lideranças. Não houve o cumprimento da regra, ou seja,

desprezou-se o imprescindível acordo de liderança. Contudo, ainda assim, a emenda

foi apresentada e aprovada em Plenário. O processo legislativo, portanto, é nulo por

descumprir a expressa previsão normativa interna.

Ressalte-se que a emenda apresentada trouxe substancial mudança no modelo de

fundo de previdência adotado pelo Estado de Minas Gerais. A novidade legislativa,

apresentada  somente  em  2º  turno,  extinguiu  o  disposto  no  art.  53  da  Lei

Complementar nº  64/2002,  o qual  exigia a realização de plebiscito  entre todos os
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servidores  do  Ipsemg para  decidir  a  respeito  da  proposta  de  extinção do próprio

Funpemg”.

Nesse ponto, quero destacar a realização do plebiscito entre todos os servidores. O

fundo diz respeito aos servidores. Reitero: é patrimônio dos servidores. Foi construído

com a contribuição de cada servidor, de cada servidora. Então, é justo, legítimo e

democrático que todos eles possam decidir a respeito da proposta de extinção do

fundo, que não pertence ao governo do Estado, e sim ao servidor. É uma questão de

respeito  para  com os  próprios  servidores,  que estão fazendo esse apelo.  Reitero

também esse pedido, para que possamos realizar o plebiscito.

“A regra  anterior  trazia  uma  garantia  e  confiança  dos  servidores  na  solidez  e

perenização de seu fundo de aposentadoria, quando se restringia a sua possibilidade

de  extinção  à  aprovação  em  plebiscito.  Todavia,  valendo-se  de  uma  brecha

legislativa,  claramente  oportunista,  sem  qualquer  debate  ou  diálogo  com  os

interessados, houve substancial alteração na ordem das coisas, de forma a retirar do

sistema jurídico a cláusula de garantia.  No mínimo, conforme dispõe o Regimento

Interno da Casa Legislativa, deveria ser observado o acordo de líderes para permitir a

votação  da  emenda,  mas  nem  mesmo  a  formalidade  foi  observada.  A alteração

promovida  na  norma,  durante  a  tramitação  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº

37/2013, mostrou-se, ao mesmo tempo, ilegal e ilegítima. Acrescente-se, ainda, que,

por  se  tratar  de  matéria  previdenciária,  de  iniciativa  privativa  do  chefe  do  Poder

Executivo, nos termos do inciso III, “c”, da Constituição Estadual, era vedada a sua

apresentação individual por parlamentar.”

Portanto, não é de competência do parlamentar a apresentação individual de tal

iniciativa.  Sr.  Presidente,  simplesmente  fiz  um  resumo  da  ação  civil  pública.

Aguardamos  o  pedido  de  liminar.  Destacamos  os  vícios  constantes  no  processo

legislativo. Aguardamos ansiosamente que o Ministério Público se manifeste também

para salvaguardar os direitos de todos os servidores. Parabenizo vocês, que estão

aqui,  nessa luta em defesa dos direitos  dos servidores de Minas Gerais.  Espero,

presidente, que os pares compreendam o nosso processo, a fim de que possamos

suspender  todos  esses  procedimentos,  aguardando  a  reunião  de  amanhã.  Caso

contrário, não haveria nenhum sentido numa reunião póstuma. Depois que a vaca foi
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para o brejo, não adianta reclamar.

O presidente  -  Com  a palavra,  para  encaminhar  a  votação  do  requerimento,  o

deputado Adalclever Lopes.

O deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

querido povo de Minas Gerais,  senhores servidores.  Venho mais  uma vez a  esta

tribuna para falar sobre o saco sem fundo. O governo do Estado virou um saco sem

fundo, um buraco negro. Não consegue mais controlar suas contas, não consegue

mais contabilizar o que gasta, o que entra e o que sai. Por incrível que pareça, isso

começa pelos seus secretários. Creio que os servidores da educação se lembram

daquele secretário que assinou um acordo com os professores, mas não o cumpriu.

Eu disse, desta tribuna, que a assinatura dele parecia risco na água.

Ele não liga, ele é cara de pau, assina qualquer documento e depois não cumpre.

Está tudo certo. Começa a contabilidade ruim do governo do Estado pelo secretário

de  Governo.  Para  proteger  o  filhinho,  ele  roda  o  governinho,  para  arrumar  um

capilezinho,  para  arrumar  uns votinhos,  que é o Danilinho.  O governo do Estado

precisa se informar. Até falei que o Rodriguinho deve ter confundido. No ano passado,

ele assinou 326 milhões de emendas, metade do que eles deixarão de aportar a partir

dessa aprovação, aqui, no Fumpeng, a metade. Sem falar na saúde e na educação.

Este ano deve sair a relação, pois pedimos novamente o levantamento em relação à

saúde e à educação. É uma falta  de educação a forma com que o secretário de

Governo avança nos recursos de Minas para proteger o nenenzinho, o bebezinho. Ele

chega meio sem saber  do que se trata,  e já  assinou o conveninho.  E assim é a

contabilidade de Minas. Por isso quem paga a conta é o servidor; por isso, deputado

Duarte Bechir, meu querido e quase conterrâneo de Campo Belo. Por isso falamos a

Minas, a todos os municípios que acreditaram em nós que abram os olhos. Minas

está quebrada para servir a alguns. Na Minas virtual, a segurança pública está uma

beleza. Duvido que qualquer deputado tenha tranquilidade para andar a pé nas ruas

do Lourdes. Duvido. Na televisão, está tudo uma beleza. Há viatura para todo lado. A

pessoa nem ligou, nem pegou o telefone, e a viatura já tem um GPS e chega ao local

do crime. Enquanto isso o efetivo da segurança pública... São Paulo, que sempre se

equiparou com Minas, tem quase 200 mil homens, e nós em 2015 teremos 38 mil. Era
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para termos mais  de 60 mil  homens na Polícia Militar.  O governo tomou birra da

Polícia Civil. Birra, pirraça, resolveu acabar com a polícia. E o jeito de acabar é não

dando  recursos  nem  viaturas.  Os  delegados  não  têm  estrutura  para  trabalhar.

Querido deputado Hélio Gomes, o senhor precisa ver que situação horrível! Essa é a

Minas  de  verdade,  a  Minas  real,  porque  a  virtual  é  a  que  todos  veem  pela

propaganda. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento

O presidente - Esgotada a hora destinada a esta reunião, a presidência a encerra,

convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas,

com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20

horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
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Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 20h9min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

Ata

- O deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior.

O presidente - Com a palavra, para discutir a ata, o deputado Gilberto Abramo.

O deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, estava atento à ata e, ainda que V.

Exa. possa dizer que ela será publicada na íntegra, gostaria que fosse lida a minha

questão  de  ordem.  O  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro  não  atendeu  a  minha

solicitação de verificação. Naquele exato momento, eu havia contado, em Plenário,

apenas 35 deputados. Ele disse que havia mais de 35, que chegou a 40 deputados.

Não sei se isso consta na ata ou se não prestei atenção e estou equivocado, mas

acredito que isso não consta na ata. Gostaria que essa questão de ordem constasse

na pauta, que fosse lida em Plenário. Solicitei até mesmo as imagens do Plenário,

porque, se eu estiver equivocado, terei a humildade de chegar aqui e dizer que errei

na conta. Agora, se o deputado Luiz Humberto estiver equivocado, gostaria que ele

tivesse o mesmo gesto de humildade. Portanto, peço a V. Exa. que confirme se essa

questão de ordem que foi  suscitada por  este parlamentar  foi  lida ou não.  Prestei

atenção, mas talvez tenha me passado despercebido. Foi lida?

O presidente - A ata detalhada, com questão de ordem, sai publicada na imprensa.

O deputado Gilberto Abramo - Eu disse isso. Gostaria de saber se...

O presidente - Na imprensa sai tudo. Agora é lida uma ata sucinta. Mas vamos fazer

as correções devidas.

O deputado Gilberto Abramo - Gostaria que fizessem as correções necessárias.

Obrigado.

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

O deputado Rogério Correia - Primeiro, quero elogiar a leitura do deputado Dalmo
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que, ao contrário da leitura do deputado Alencar... Peço a V. Exa. que escolha um

deputado como o Dalmo, que faz uma leitura clara da ata. O deputado Alencar não

enxerga direito e não quer usar óculos. Ele não usa óculos e fica gaguejando na

leitura  da  ata.  O  deputado  Dalmo  fez  uma  brilhante  leitura.  Pude  escutá-la

plenamente. A ata foi muito bem lida. A ata também foi muito bem escrita, está clara e

passou por todas as etapas. Não tive nenhuma dúvida acerca de suas etapas. Mas

novamente, Sr. Presidente, vou apontar dois problemas que não foram colocados na

ata. V. Exa. pode argumentar que essa ata não é a detalhada. Mas mesmo na ata

sucinta vou solicitar que sejam incluídos dois pontos básicos, porque, caso contrário,

não vamos espelhar o que foi feito na reunião. Vai parecer que os deputados vieram

aqui  só para tirar  ou recompor quórum. Não menciona sequer  o assunto que era

tratado na Assembleia e a disputa democrática que se fez aqui, porém com conteúdo

político. O primeiro assunto diz respeito ao projeto de lei que reajusta o subsídio dos

professores em 5%. Mais  uma vez,  solicitei,  no início da reunião, que estivessem

contidos na ata a observação e o protesto do Bloco Minas sem Censura pelo fato de

a Mesa da Assembleia, o nosso presidente, não ter  colocado o projeto de lei  dos

professores em pauta. É um reajuste pequeno, são míseros 5%, mas deveriam estar

sendo pagos desde outubro.  o  governo,  mais  uma vez,  deu preferência  a  outros

projetos de lei - vou falar deles depois -, como o da extinção do Funpemg, em vez de

dar  prioridade ao aumento  de  5% dos  professores  e  das  professoras.  É  sempre

assim. A educação é renegada ao segundo, terceiro ou último plano. A educação só é

prioridade na época das eleições. Aí, os parlamentares e o governador Anastasia vão

falar: “minha prioridade é a educação. É a maior prioridade. A segunda é a saúde”. E

assim por diante. Não. Para ser prioridade, tem de ser prioridade durante o governo.

Portanto, a primeira observação que quero fazer é que novamente está ausente o

projeto de reajuste do subsídio. Não há reajuste do piso dos professores. A ementa

diz: “reajuste e subsídio”. Por quê? Porque o governo do Estado de Minas Gerais não

paga piso salarial aos professores, a não ser nas propagandas da televisão, naqueles

anúncios bonitos em que as professoras abraçam os atores globais. Só lá há o piso

salarial,  porque efetivamente só há subsídio. Então esse é o primeiro assunto.  O

projeto de reajuste dos míseros 5% do subsídio das professoras sumiu da pauta.
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Queria que isso estivesse contido na pauta sucinta de que V. Exa. solicitou a leitura,

por  sinal  muito  benfeita,  repito,  pelo  deputado  Dalmo,  mas que tem essa  lacuna

política importante. O deputado Alencar está lembrando aqui,  e é verdade, que as

vistas  do  deputado  Alencar  da  Silveira  estão  fraquinhas,  pequenininhas,  igual  ao

salário  das  professoras,  muito  pequenininhas.  Vistas  essas  que  já  estão  muito

pequenas. A segunda questão é o projeto do Fundo de Previdência do Estado de

Minas Gerais - Funpemg -, um fundo de mais de R$3.000.000.000,00. Nós, durante

todo o período, solicitamos que fosse retirado de pauta esse projeto e discutido, após

uma série de sugestões que demos,  entre as quais  a reunião do governo com o

sindicalista amanhã, a opinião do Ministério Público e a do Ministério da Previdência

Social. Sobre esses três pressupostos, gostaríamos que constasse na ata - o que foi

uma solicitação da oposição nesta Casa,  do  Bloco Minas sem Censura -  que os

servidores,  inclusive  do  Poder  Legislativo,  nossos  técnicos  que  estão  aqui

trabalhando  e  que  vão  trabalhar  até  de  madrugada  hoje  -  coitados  -,  terão  sua

poupança de previdência mexida, surrupiada, trocada por outras prioridades que não

são as que ele colocou como obrigatoriedade dos seus 11%. Também isso não está

posto na ata. Então, na ata fica: tira quórum, põe quórum, tira quórum, põe quórum.

Aí, por mais bela que seja a leitura do deputado Dalmo, ela será tão inútil como a

leitura malfeita do deputado Alencar da Silveira Jr., porque o conteúdo, que é o mais

importante, está vazio, não incluiu que o governador não paga o piso salarial e não

vota os míseros 5% das professoras e também não está colocado que a Assembleia

Legislativa quer e poderia ter a opção de não acabar com o fundo e prorrogar essa

decisão para melhor debate. Então, solicito que esses dois pontos façam parte da

ata.

O presidente - Com a palavra, para discutir a ata, o deputado Paulo Lamac.

O  deputado  Paulo  Lamac  -  Não  vou  gastar  muitos  minutos.  Apenas  dizer  que

percebi,  enquanto  escutava  a  leitura  do  deputado  Dalmo  atentamente,  pelo  alto-

falante, que o meu nome foi citado na ata, quando fiquei com a impressão, porque

dava a entender isso, que teria solicitado a recomposição do quórum, algo que não

houve. Gostaria apenas que fosse verificado na ata se isso de fato consta, e que

fosse corrigido. Certamente não pedi a recomposição. Não sei se é possível que essa
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verificação seja feita, Sr. Presidente.

O presidente - Vamos analisar os pedidos e, conforme o Regimento Interno, vamos

atender às críticas e a sua observação sobre a ata. Esgotado o prazo destinado a

esta parte e não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

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

Questão de Ordem

O deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, creio que a questão de ordem que

faço agora é de interesse de todos, especialmente de V. Exa., que preside a reunião

neste momento, mas também do presidente da Casa, deputado Dinis Pinheiro, de

quem peço a atenção para ouvir a mensagem que recebi do deputado Sávio Souza

Cruz. Ele foi a Brasília, neste final de tarde, para se reunir na Previdência Social para

tratar da extinção do Funpemg. Então, deputados, gostaria da atenção dos senhores,

porque recebi uma mensagem que nos preocupa, a partir do momento em que, na

reunião do deputado Sávio, no Ministério da Previdência, com o Ministro Garibalde

Alves,  ele  manda  a  seguinte  mensagem,  que  chegou  agora,  às  19h49min.  Sr.

Presidente Dinis Pinheiro, a mensagem diz o seguinte: "O ministro vai comunicar ao

governador que, caso insista em extinguir o Funpemg, o Estado perderá o Certificado

de  Regularidade  Previdenciária  -  CRP.  Por  isso  ficará  impedido  de  receber

transferências voluntárias da União ou financiamentos federais". Então a questão é

mais séria do que imaginamos. Essa é a mensagem que o líder do bloco me passou

às 19h49min. Estou trazendo essa informação também porque, de fato, a aprovação

desse projeto pode tomar uma dimensão muito maior do que simplesmente extinguir

o Funpemg ou fundir, num fundo só, os recursos hoje disponíveis. Vou ler novamente,

ipsis litteris, o que escreveu o deputado Sávio Souza Cruz: "O ministro vai comunicar

ao governador que, caso insista em extinguir o Funpemg, o Estado perderá o CRP e

ficará  impedido  de receber  transferências  voluntárias  da  União  ou  financiamentos

federais". Está dado o comunicado que eu recebi. Trata-se de lei federal. Portanto fica
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essa questão de ordem para a avaliação dos nobres pares desta Casa.

O presidente - Espere um pouquinho, um minuto. Eu gostaria de responder a sua

questão de ordem, dizendo que essa mensagem do ministro será analisada depois.

Posteriormente,  vamos  encaminhá-la  ao  presidente,  e  a  Mesa  vai  analisá-la.

Aceitamos essa interferência na votação como argumento, mas temos de prosseguir

com a reunião. Depois faremos uma análise disso e daremos uma resposta sobre a

questão.  A  hierarquia  que  V.  Exa.  está  querendo  argumentar  não  cabe  neste

momento.

O deputado Vanderlei Miranda - Eu gostaria de dizer que apenas li a mensagem, e

não quero com isso trazer uma interferência interna para este Plenário.

Discussão e Votação de Proposições

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 54/2013, do governador do Estado, que altera a Lei Complementar

nº 64, de 25/3/2002, que institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social

dos  servidores  públicos  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências.  A

Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com as Emendas

nºs 1 e 2, que apresentou. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira  opinaram  pela  aprovação  do  projeto  com  as  Emendas  nºs  1  e  2,  da

Comissão  de  Justiça.  Emendado  em  Plenário,  voltou  o  projeto  à  Comissão  de

Fiscalização  Financeira,  que  opina  pela  aprovação  do  Substitutivo  nº  2,  que

apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1 e das Emendas nºs 1, da Comissão de

Justiça, e 3 a 94, apresentadas em Plenário. Com a aprovação do Substitutivo nº 2,

fica prejudicada a Emenda nº 2, da Comissão de Justiça. Vem à Mesa o requerimento

do deputado Gilberto Abramo em que solicita a inversão da preferência na votação,

de modo que o Substitutivo nº 1 seja apreciado em primeiro lugar. Com a palavra,

para encaminhar a votação do requerimento, o deputado Paulo Lamac.

O deputado Paulo Lamac* - Sr. Presidente, caros colegas. Agradeço ao presidente

a oportunidade de fazer este encaminhamento.

O que está nos preocupando bastante diz respeito ao requerimento que estamos

discutindo aqui, que restitui, conforme situação anterior, o plebiscito que era exigido

na legislação anterior, até muito recente - quer dizer, um mês atrás -, para qualquer
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eventual tentativa de extinção do Funpemg. Muito nos surpreendeu quando surgiu

uma emenda  de  2º  turno,  num  projeto  bastante  justo,  que  pretendia  colocar,  no

conselho do fundo,  um representante da Defensoria Pública.  Aparentemente,  uma

proposta lícita, devida.

O ponto que eu gostaria de aqui questionar e que apresento para avaliação, para a

análise dos colegas, é que se apresentou um PLC para introduzir um membro da

Defensoria Pública no conselho de um fundo que agora se propõe extinguir. Essa me

parece uma questão curiosa. Por  que se propõe a introdução de um membro da

Defensoria Pública num fundo que se pretendia extinguir? Foi uma emenda, de 2º

turno, que retirou o parágrafo único que apresentava da exigência, no art. 53, PLC nº

37.

A emenda de 2º turno retirou o parágrafo único, que era exatamente a previsão de

que deveria acontecer um plebiscito. Isso nos leva à compreensão de que, de fato, o

objetivo  desse  PLC  nº  37  não  era  verdadeiramente  introduzir  um  membro  da

Defensoria Pública, mas tão somente, no apagar das luzes, no final das negociações,

suprimir aquele parágrafo único, criando as condições para esse debate que estamos

fazendo aqui agora. Isso porque, se não tivesse sido apresentada aquela emenda, se

não tivesse sido suprumido o parágrafo único do art. 53, não teríamos de discutir isso

aqui agora, porque deveria existir um plebiscito entre os servidores para a extinção ou

não  de  um  fundo  composto  por  recursos  colocados  pelo  próprio  servidor,  Sr.

Presidente.

Então essa questão realmente  nos  deixou surpreso.  O substitutivo  apresentado

aqui ao PLC nº 54, que estamos há horas discutindo - daí a grande importância, a

grande relevância do requerimento do deputado Gilberto Abramo -, visa restabelecer

a normalidade, restabelecer a situação anterior, em que, para se mexer no recurso

que foi lá depositado pela contribuição dos servidores, eles devem ser consultados,

por  meio  do  retorno  desse  plebiscito,  cuja  necessidade  foi  extinta  de  maneira

estranha. É natural que as manobras, as discussões aconteçam em nosso Plenário,

mas  não  podemos  nos  furtar  ao  fato  de  que  o  próprio  Ministério  Público  está

questionando a maneira estranha como se deu a retirada do parágrafo único do art.

53, e isso nos leva a uma proposta que nos parece retificadora. O requerimento do
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deputado é muito importante em virtude disso, pois nos dá oportunidade de resgatar a

situação  anterior,  criando novamente  a  possibilidade de que  os  servidores  sejam

consultados, e nada mais justo. Certamente, como são eles que estão depositando

recursos nesse fundo que está sob a guarda do Estado, mas que é composto por

recursos oriundos das contribuições dos servidores, nada mais justo que observarem

isso.

A nossa grande preocupação, Sr. Presidente, é que no final das contas talvez o

telespectador  da TV Assembleia e o internauta que está nos acompanhando pela

internet assistam a esse debate e não percebam como isso afeta a sua vida, a vida

dos mineiros e das mineiras, que, por vezes, no tumulto de um debate acalorado

como o que estamos experimentando aqui hoje, não compreendem em profundidade

que esse fundo, em que pese se tratar de recursos guardados para a aposentadoria

dos  servidores,  caso  permaneça  essa  lógica  perversa  e  atrasada  da  política  da

gestão pública de criar rombos na previdência pública, quem paga somos nós, todos

os contribuintes.

Meus amigos, certamente será garantida aos servidores a aposentadoria deles. Se

não for pelo método correto, legítimo, que é a constituição do fundo da previdência,

garantidor das suas aposentadorias, será pelo recurso do contribuinte, de cada um de

nós, que somos corresponsáveis pela boa ou má gestão dos recursos públicos. Então

é  muito  importante  que  todos  nós  compreendamos  que,  pelo  que  está  sendo

discutido aqui, o governo pega o dinheiro guardado para a aposentadoria do servidor

e coloca-o para cobrir rombo causado por má gestão da previdência anterior. Será

que é essa a política que queremos para Minas Gerais, para tratar a coisa pública, a

previdência pública neste estado? Será que acreditamos que uma gestão moderna,

competente e eficiente consiste em pegar o dinheirinho que está guardado para cobrir

rombo? Não entendo que essa seja uma política responsável.

Pagaremos um preço alto por isso no futuro. Estamos tapando o sol com a peneira.

O fato de o governo do Estado de Minas Gerias estar atualmente quebrado, de não

ter  recursos para  custear  o seu fundo de previdência  ou para  cobrir  o  rombo da

previdência  pública  justifica  você  pegar  um  fundo  saudável,  que  está  sendo

preparado  para  suprir  a  necessidade  de  recursos  para  pagamento  das
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aposentadorias dos servidores que ingressaram no serviço público estadual a partir

de 2002, para tapar buraco do que ficou para trás? Isso é o mesmo que você pegar a

sua poupança para pagar um tanto de coisa que ficou para trás.

Quero  deixar  claro  para  os  servidores,  para  a  população  que  está  nos

acompanhando  que  esse  recurso  que  está  sendo  subtraído  da  previdência  dos

servidores segura a onda talvez por cerca de oito meses. Como disse a servidora, por

cinco meses. Talvez chegando perto das eleições, resolva a situação, para que todo o

mundo não perceba o tamanho do buraco, da lama, do pântano onde está atolada a

carroça  do  governo,  que  lança  mão  de  recursos  atrasados.  Eliminar  um  fundo

saudável de previdência para tapar buraco é um atraso administrativo, uma falta de

visão e uma falta de responsabilidade que nos assusta e surpreende. Recebi, pelo

Facebook, um comentário perguntando-me por  que estava bravo,  já  que não era

servidor. Realmente não sou servidor público, mas sou cidadão de Minas Gerais; sei

que o impacto dessa decisão não atinge apenas o servidor, mas todos os cidadãos.

Não me conformo ao constatar, da parte de pessoas que pregam a gestão moderna,

competente  e  responsável,  proposta  que  nos  faz  andar  para  trás,  que  elimina  o

instrumento de modernização e de segurança na previdência pública para voltarmos

ao que era, ao que infelizmente sempre foi, que é buraco atrás de buraco, rombo

atrás de rombo na previdência pública estadual. Não é possível repetir essa história.

Portanto, peço a aprovação do requerimento do deputado Gilberto Abramo para que

possamos  restituir  o  plebiscito,  tão  justo  e  tão  correto,  no  que  diz  respeito  ao

Funpemg. Obrigado.

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

Canavez.

O deputado Pompílio Canavez* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, trabalhadores que

aqui se encontram preocupados com o futuro da previdência, telespectadores que

nos acompanham, quero insistir para que o substitutivo apresentado pelo Bloco Minas

sem  Censura,  que trata  da  volta  do  plebiscito,  para  que  os  trabalhadores  sejam

consultados  sobre  o  seu  próprio  futuro  e  sobre  seu  plano  de  previdência,  seja

acatado pela Casa.  Se os próprios  trabalhadores não  podem opinar  sobre  o seu

futuro, isso é muito grave.
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Falo com alguma experiência porque, quando fui sindicalista do Banco do Brasil,

passamos  por  uma  experiência  bastante  parecida.  Na  década  de  1990,  na

presidência de Fernando Henrique Cardoso, havia uma tentativa de mexer na Previ, o

famoso fundo de pensão dos bancários do Banco do Brasil, o que causou, à época,

uma grande comoção e uma grande inquietação por parte dos trabalhadores daquele

banco. Conseguimos que os trabalhadores fossem respeitados e ouvidos sobre o seu

próprio futuro.

O que nós, do Bloco Minas sem Censura solicitamos, por meio do substitutivo que

apresentamos,  é que os trabalhadores tenham garantida essa possibilidade,  esse

direito  democrático  de  decidir  sobre  o  seu  futuro.  Eles  devem  ser  ouvidos  e

consultados.  Os  recursos  do  Funpemg  são  fundamentais  e  importantes  para  os

servidores estaduais, e para a própria economia do Estado, assim como para todos

os mineiros. Seria bom que nós, parlamentares, tivéssemos tempo de formar a nossa

opinião, já que muitos de nós estão votando sem ter a oportunidade de conhecer o

assunto. Nós temos essa responsabilidade para com o futuro pois seremos cobrados

pela  decisão  que tomarmos.  Os  trabalhadores  cobrarão  dos  parlamentares  desta

Assembleia a responsabilidade por decidir sem ouvir os principais interessados, que

são  o  trabalhador  e  a  sua família.  O futuro,  a  previdência  pertence  à  família  do

servidor público. E esse recurso foi descontado, retirado do esforço despendido pelos

servidores  públicos  estaduais  em  seu  trabalho.  Então,  quero  insistir  em  ouvir  os

trabalhadores sobre seu próprio futuro, sobre o fundo de previdência. É fundamental.

É o mínimo que podemos fazer. O governo teria todo o tempo para tentar convencer

os trabalhadores de que essa é a melhor saída. Mas não é assim, retirando o direito

do plebiscito. E não estamos inventando a roda, não. O plebiscito estava previsto e foi

retirado.  Queremos apenas que os trabalhadores,  as  trabalhadoras,  os  servidores

públicos do  Estado de Minas Gerais  tenham o direito  democrático  de  formar  sua

convicção e, num plebiscito, opinar sobre o que vai acontecer. Porque, desse jeito, a

responsabilidade fica toda conosco. Claro, somos representantes do povo do Estado,

mas não somos donos da verdade absoluta. Temos de ouvir os trabalhadores. É o

que queremos que aconteça, Sr. Presidente. Os trabalhadores têm o sagrado direito

de opinar, de formar convicção e, quem sabe, convencer o Estado de que ele está
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enganado, convencer o Estado de que essa não é a melhor saída?

Como eu disse, tenho experiência de ter vivenciado, na década de 1990, um ataque

ao fundo de pensão, ao fundo de previdência dos bancários do Banco do Brasil. Na

época, paralisamos, fizemos greve e conseguimos, praticamente na marra, fazer com

que o governo federal e o Banco do Brasil dessem a oportunidade de expressarmos

nossa opinião.  O que aconteceu? Com a participação dos trabalhadores,  o fundo

ficou melhor. Hoje, a Previ é referência. Sua excelência é cantada em verso e prosa.

Mas houve um momento em que o fundo do Banco do Brasil  seria extinto,  como

agora  está  acontecendo  com  o  Funpemg.  É  uma responsabilidade  muito  grande

colocada aqui para nós decidir sem dar pelo menos uma oportunidade, como pede

nosso  substitutivo,  deputada  Liza  Prado,  de  ouvir  os  trabalhadores,  de  ouvir  as

trabalhadoras.  Então,  deputada  Rosângela,  temos  a  oportunidade  de  ouvir  os

trabalhadores. Eles têm a oportunidade de decidir sobre seu próprio futuro, sobre o

fundo de previdência, e não assim. Jogam para nós.

Muitos parlamentares que estão aqui não tiveram tempo, não tiveram oportunidade

de conhecer a fundo o que será feito aqui hoje. Então, pedimos que o governo do

Estado, a base do governo simplesmente compreenda o que propomos. O governo

tem a oportunidade de convencer os trabalhadores, e não fazer dessa forma, que é

acima de tudo antidemocrática. Decidem sobre a vida das pessoas, sobre o futuro

das famílias dos servidores sem ouvir  os principais interessados,  sem ouvir  quem

será  prejudicado.  Beneficiados  não  serão,  porque  senão  iam  ouvir.  Não  é?

Beneficiado parece que não, senão teriam dado a chance, já que a realização de um

plebiscito estava prevista no projeto de lei.

A secretária esteve aqui conversando conosco em uma audiência pública, mas não

foi suficiente. O pouco tempo que ela pode ficar aqui não foi suficiente para formar a

opinião  dos  poucos  parlamentares  presentes  naquela  audiência  pública.  Então,  o

mínimo que podemos fazer, em nome da democracia que tanto defendemos e sobre

a qual falamos todos os dias aqui é permitir que os trabalhadores sejam informados

primeiro sobre o que vai acontecer, porque muita gente nem sabe direito o que vai

acontecer. E, depois de informados, que eles tenham o direito sagrado de expressar

sua opinião, por meio de um plebiscito, que é um instrumento da democracia. É isso o
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que queremos aqui. É isso o que nós propomos com o nosso substitutivo.

Por  isso,  Sr.  Presidente,  insisto  que  devemos  dar  essa  oportunidade  aos

trabalhadores, a todos que serão afetados e prejudicados. Como eu disse, a imensa

maioria do Parlamento ou pelo menos boa parte dos deputados não sabe do que se

trata. Imaginem os trabalhadores e a grande massa dos servidores públicos do nosso

estado,  que  serão  surpreendidos  com  a  nossa  decisão,  sem  ter  a  oportunidade

democrática de entender, de compreender melhor essa questão, para decidir sobre o

futuro  do  Funpemg.  Quero  insistir  nesse  tema  para  que  possamos  dar  essa

oportunidade aos trabalhadores. Não devemos mexer no futuro deles, isto é, no fundo

de previdência, que pertence à família dos servidores, sem que eles tenham pelo

menos  conhecimento  do  que  vai  acontecer  e  sem  que  tenham  a  oportunidade

democrática de se manifestar.

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

Correia.

O deputado Rogério Correia* - Presidente, deputado Dinis Pinheiro, deputados e

deputadas,  nós,  da oposição,  continuamos a  labuta junto  aos servidores públicos

para  tentar  evitar  que  o  governo  assuma,  como  propriedade  dele,  um  fundo  de

aposentadoria que é do servidor. Em outras palavras, tentar impedir, deputado Mário

Henrique Caixa, que o governo rape o tacho dos cofres da previdência, deixando o

servidor público em situação de indefinição futura, e o Estado em situação ainda mais

difícil.

Esse projeto, ou melhor, essa irresponsabilidade de gestão, significa exatamente

isso. É um irresponsabilidade de gestão. Terminam com um fundo sadio e utilizam

esse fundo para tapar buracos de uma má gestão, de um maldito choque de gestão,

e, a partir daí, o servidor público fica na indefinição futura da sua aposentadoria. É

muito, mas não é tudo.

A notícia que recebo agora também é triste. A Cemig acaba de anunciar a demissão

de 140 trabalhadores. É mais uma quebradeira do Estado anunciada. Agora a Cemig

dispensa  trabalhadores  efetivos,  demite  trabalhadores  efetivos,  e  nós,  deputados,

vamos  ver  isso  acontecer  em  todo  o  Estado  de  Minas  Gerais.  Assistiremos  à

reclamação  dos  eletricitários,  que,  pela  primeira  vez,  sofrem  um  processo  de
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demissão em massa. É fim de festa no governo do Estado. É triste. Depois de tantos

anos  do choque de gestão,  a  realidade vem à  tona,  e  o  processo de falência  e

quebradeira do Estado aparece.

A  Assembleia  Legislativa  é  chamada  a  ser  cúmplice  desse  procedimento  do

governo,  cúmplice  de  pegar  o  dinheiro  do  servidor  público  para  tapar  buraco de

rombo.  A Assembleia  Legislativa  é  chamada  para  essa  cumplicidade.  Quando  o

deputado Vanderlei Miranda leu aqui um pronunciamento, um alerta, um resumo que

o deputado Sávio Souza Cruz fez de uma conversa que teve agora em Brasília, junto

com o deputado Ulysses Gomes e o Ministério da Previdência, os deputados ficaram

assustados, achando isso um absurdo. Não é absurdo algum. Aquilo é apenas um

resumo que o deputado Sávio Souza Cruz fez de uma reunião. Mas eu já tinha lido

aqui  para  vocês  na  parte  da  manhã  um  despacho  em  que  o  Ministério  Público

salientava e já tinha resolvido oficiar o Ministério da Previdência, perguntando a esse

ministério qual a orientação a respeito da regularidade das alterações pretendidas

pelo governo do Estado de Minas Gerais no regime próprio de previdência. Sabe por

quê? O governo do Estado não pode simplesmente desconhecer as leis.

Aqui ele costuma fazer isso porque o Tribunal de Contas permite, deixa que não

invista  recurso  na  educação  e  na  saúde.  O  Tribunal  de  Contas  não  fala

absolutamente nada, passa a mão na cabeça. Ele está achando que as leis aqui em

Minas não valem. Na verdade, aqui só vale o que o senador deseja. Minas Gerais é

capitania hereditária do senador. Só ele, o imperador, o senador, é que pode ditar as

normas e fazer o que quer.

Então,  os  deputados da base do senador  ficam assustados:  Olha,  como é  que

Minas Gerais vai se submeter a uma legislação federal?”. Minas pertence ao Brasil,

pertence à legislação e à Constituição Federal. Não pode simplesmente pegar uma

legislação federal, que é a previdência social, fazer outra previdência aqui e surrupiar

o  dinheiro do  servidor  público.  Isso  é  proibido por  lei,  não pode.  O Ministério  da

Previdência vai dizer exatamente aquilo para o qual o deputado Sávio Souza Cruz

alertou e que o Ministério Público também já tinha dito: Minas Gerais vai passar a

ficar inadimplente, haverá uma série de punições caso ela não obedeça à legislação

da previdência social. É simples. Assim é a lei. Por isso é que existe uma lei nacional
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da previdência. O imperador Neves não pode simplesmente impor aqui a previdência

que ele queira, ou a não previdência, porque provavelmente estão fazendo isso para

depois  vir  com discurso da privatização da previdência social,  de acabar  com os

fundos da previdência do Ipsemg. E assim vai aquela lorota neoliberal, que é comum

ao PSDB, aos tucanos e aos correlatos.

Essa é a pura verdade do que acontece com esse projeto de lei. O maldito choque

de gestão quebrou Minas, e, agora, o servidor público ainda vai pagar o pato vendo o

governo rapar o tacho e o que sobra nesse final de governo aqui em Minas Gerais.

Um final de governo triste, um fim de festa triste, um fim de festa onde salgadinhos e

doces são agora  levados às festas  de  Minas  Gerais.  É  vergonhoso.  É realmente

vergonhoso, e a Assembleia Legislativa é chamada a ser cúmplice desse vexame. A

Assembleia tem de votar o que o governador quer, porque para o senador isso é bom,

porque o Brasil não pode saber que o choque de gestão, que era a grande obra do

governo de Minas, era apenas uma falácia, que o choque de gestão quebrou Minas,

que o propalar da gestão dos tucanos em favor do povo era simplesmente uma farsa

que quebrou Minas Gerais.

Agora isso transparece com toda a clareza, e sequer um plebiscito pode ser feito

para saber democraticamente a opinião de quem deposita o dinheiro no fundo, que

são os servidores públicos, que agora estão privados de dizer se aceitam ou não.

Tenho a convicção de que ao fim e a o cabo teremos aqui em Minas a paralisação

desse procedimento, seja a paralisação do processo de votação, seja a paralisação

por meio de improbidade administrativa e através de uma liminar que resguarde esse

procedimento. Mas isso, com toda a certeza, acontecerá porque o Brasil inteiro está

de olho agora, já está sabendo o que acontece aqui em Minas Gerais, de como o

governo faliu o Estado de Minas, de como fizeram esse maldito choque de gestão e

da farsa que isso significa em Minas Gerais. São sabedores disso.

É evidente que haverá ação do Ministério Público, já anunciada não por um ou dois

promotores,  mas  por  todos  os  promotores  do  patrimônio  público:  Dr.  Eduardo

Nepomuceno,  Dr.  João  Medeiros,  Dr.  Geraldo  Ferreira  da  Silva,  Dra.  Elisabeth

Cristina dos Reis Villela, Dr. Júlio César Luciano, Dra. Raquel Pacheco Ribeiro de

Souza  -  todos  assinaram  um  despacho.  E  o  despacho  parece  que  vai  ser
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desconsiderado pela base do governo e pela Mesa da Assembleia. É como se não

reconhecessem que há uma promotoria do patrimônio público que analisa, por meio

de  leis  federais,  o  que  pode  ou  não  ser  feito  da  previdência  social,  que  possui

características nacionais. Minas não pode agir ao arrepio da lei.

Amanhã vamos trazer a este Plenário detalhes da demissão de trabalhadores da

Cemig, de 140 trabalhadores concursados de uma empresa pública, que neste ano

distribuiu  dividendos,  principalmente  para  a  Andrade  Gutierrez,  no  valor  de

R$4.500.000.000,00.  Vejam  bem,  a  Cemig  distribuiu  dividendos  aos  acionistas,

especialmente à Andrade Gutierrez. Apenas neste ano, a Andrade Gutierrez ganhou

mais do que pagou pela compra da Cemig naquele tempo. Portanto, foi  feita uma

barganha, e, apenas neste ano, a Andrade Gutierrez lucrou mais do que gastou com

a compra  das  ações  da  Cemig.  Agora  vem  a  exigência:  para  que  os  acionistas

tenham mais lucro, vai-se tirar da Cemig boa parcela do seu quadro de servidores. É

o que temos visto acontecer nesse procedimento. O deputado André Quintão está

chegando aqui agora. Estou dando uma péssima notícia: 140 trabalhadores da Cemig

foram demitidos. Provavelmente estarão aqui amanhã, estão em greve e virão a esta

Casa  para  reclamar.  A Andrade  Gutierrez  ganhou  provavelmente  cerca  de  30%

desses R$4.500.000.000,00 apenas neste ano de dividendos. É muito dinheiro, mais

do que gastou com a compra das ações. Não há outra palavra para dizer o que foi

feito  na  Cemig:  uma “privataria”.  A Andrade Gutierrez,  que não entende nada de

energia  elétrica,  passou  a  fazer  parte  disso.  Todos  conhecem  as  ligações  dessa

empresa  com  as  campanhas  que  financiam  em  Minas,  que  não  são  poucas,

especialmente as do governador Anastasia e do senador Aécio Neves. Houve muita

contribuição legal. Não estou dizendo que não são legais.

Um presentão como esse provavelmente vai contribuir ainda mais.

Sr. Presidente, por isso encaminho favoravelmente a que tenhamos preferência na

votação do Substitutivo nº 1, para retornar aos servidores o plebiscito a que eles têm

direito  e  que  infelizmente  está  sendo  cortado  por  uma  ação  autoritária  desta

Assembleia Legislativa. É esse o meu encaminhamento.

O presidente - Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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O deputado Rogério Correia - Verificação, presidente.

O presidente - É regimental.  A presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico; para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que não

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

seguida, registrem seu voto. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que

ocupem  seus  lugares  e  informa  que  terá  computada  a  presença,  para  efeito  de

quórum, o deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

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

O  presidente  -  Votaram  “sim”  51  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,

portanto,  ratificada  a  aprovação  do  requerimento.  Com  a  aprovação  desse

requerimento, fica prejudicado requerimento do deputado Gilberto Abramo em que

solicita a inversão da preferência na votação, de modo que o projeto original seja

apreciado em primeiro lugar. Vem à Mesa requerimento do deputado Rogério Correia

em que solicita a votação por partes do Projeto de Lei Complementar nº 54/2013.

Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado André Quintão.

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

telespectadores da  TV Assembleia,  desde o  início  desta manhã,  a  oposição está

tentando sensibilizar o conjunto dos deputados e das deputadas para a incorreção

que a Assembleia pode cometer, ao votar esse projeto de lei complementar.

Além de todos os argumentos que já foram expostos hoje na parte da manhã e no

início da tarde, tivemos duas manifestações que me parecem muito claras e podem

até inviabilizar essa votação. Uma delas foi a do Ministério Público, que considera a

supressão da previsão do plebiscito legalmente equivocada, porque foi feita por meio

de  um  artifício  regimental  sem  o  devido  cuidado  jurídico,  sem  o  devido  cuidado

legislativo. Esse é um ponto importante. Eu mesmo sou daqueles que defendem a

autonomia  dos  Poderes.  Não  acho  adequada  a  judicialização  da  política  nem  a

interferência  de  um  Poder  em outro.  Mas,  quando o  Poder  Legislativo  abre  essa

brecha, o Estado Democrático de Direito funciona, e o Ministério Público zela pelo

cumprimento da lei. Então, esse é um primeiro aspecto: a forma como a Assembleia

retirou, por meio de uma emenda que não era pertinente à matéria e que foi aprovada

- já disse, a legitimidade ficou comprometida, porque não foi amplamente debatida
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pelos deputados, pelas deputadas e pelos servidores -,  pode agora ser objeto de

questionamento jurídico. E, mais recente, a mensagem de Brasília ao líder do Bloco

Minas  sem  Censura,  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  pela  qual  o  Ministério  da

Previdência alerta que, se tomada a medida de extinção do Funpemg, o Estado de

Minas Gerais poderá sofrer com o bloqueio de importantes convênios. Sabemos que

Minas  depende  muito  dos  recursos  federais.  São  inúmeros  os  programas  da

presidenta  mineira  Dilma  para  Minas  Gerais.  O  programa Água  para  Todos,  por

exemplo, só é realizado - o deputado Luiz Henrique sabe disso - com recurso federal.

É só recurso que vem. Aliás, o Vale do Jequitinhonha reclama muito, porque lá o

recurso não está chegando e ainda se corre o risco de ele ser cortado com essa

medida tomada pela  Assembleia  Legislativa.  Temos  os  investimentos  do  PAC,  do

programa...

Vai ser cortado. Se aprovarmos, ele vai ser cortado. É um perigo. Os recursos do

Programa Minha Casa Minha Vida podem ser cortados. Não queremos que sejam

cortados. Os recursos destinados às políticas públicas sociais de combate à pobreza

e à miséria que a presidenta Dilma manda para o Estado de Minas Gerais podem ser

cortados, se votarmos a favor. No Proinfância, o governo federal financia o ensino

infantil em Minas.

Então  essa  notícia  do  líder  do  bloco,  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  de  que  o

Ministério  da  Previdência,  segundo  ele,  está  apontando  irregularidades  nessa

extinção do Funpemg, é muito grave. Vou dar o exemplo do veto do código florestal,

para não cometermos o mesmo erro. Fomos votar o código florestal... Eu mesmo vim

à tribuna para defender duas emendas que o bloco apresentou, uma de proteção às

veredas e outra de restrição ao uso e licenciamento em áreas que constam no mapa

de  biodiversidade  do  Estado  e  também  mapeado  para  futuras  unidades  de

conservação. Vim aqui defender as emendas. A base do governo seguiu orientação

do governo e rejeitou as emendas. Aí, o projeto foi para o governador. O governador

vetou o que a Assembleia aprovou, e tivemos de manter o veto para prevalecer as

emendas  da  oposição.  Aliás,  vim  aqui  defender  a  manutenção  do  veto.  Agora

corremos o risco de quê? Estamos aqui defendendo a extinção do Funpemg. Todo

mundo sabe que isso vai ser prejudicial, a médio prazo, para os servidores, porque se
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pega um fundo superavitário com contribuições dos servidores para cobrir um rombo

de R$3.000.000.000,00, R$4.000.000.000,00, utilizando parcelas de contribuição do

servidor.  Sei que há muitos deputados e deputadas constrangidos a votar,  porque

isso pode ser ruim, mas sabemos dessa lógica de oposição e situação.

Agora,  vejam  bem,  podem  se  expor  hoje  votando  pela  extinção  do  Funpemg,

fiquem aqui até de madrugada e votem para extingui-lo. Amanhã chega uma carta do

ministro da Previdência para o governo. O governo recua falando: “Vamos retirar esse

projeto porque, de fato, ele não pode ser votado”. Aí já ficamos aqui, os deputados já

se atritaram... Então, estou alertando, porque, quem sabe?, com esse requerimento

de analisar o projeto de maneira fatiada, não ganhamos um tempo suficiente para que

as próprias lideranças do governo, com essa informação do deputado Sávio Souza

Cruz,  direto  do  Ministério  da  Previdência,  possam  convencer  o  governador  a

suspender essa votação. Talvez fosse o mais prudente suspender a votação e tirar

todas essas dúvidas com o ministro da Previdência, com o Ministério Público, com a

Advocacia-Geral do Estado, porque senão vai expor a Assembleia a votar um projeto

que não terá validade. Será igual ao código florestal, em que se vota, mas depois o

governador veta. Imaginem se votamos o Funpemg, mas depois o governador o veta

porque o Ministério da Previdência pediu. Acho que isso é muito grave. Temos de ter

bom-senso. Os jogadores estão fazendo um movimento, o Bom-Senso Futebol Clube,

então podíamos ter o “bom-senso previdência dos servidores”.

Não  vamos  extinguir  o  Funpemg.  Vamos  discutir  essa  questão.  Eu  tenho

responsabilidade. Já que há o rombo, vamos indicar fontes de captação de recursos.

Vamos acabar com as farras das renúncias fiscais. Pode estar havendo renúncias

fiscais em Minas para quem não precisa. Temos de pegar o relatório do Sindifisco.

Não  ficamos  nem  sabendo  das  reduções  de  impostos  e  não  votamos  isso  em

Plenário. Quero, até mesmo, convalidar agora todas as decisões. O Sindifisco diz que

são bilhões. Não sei disso. Tínhamos de discutir essa questão aqui. Cancelamos a

renúncia fiscal e preservamos a previdência dos servidores.

Queria fazer essa defesa aqui. Se aprovarmos a votação fatiada, talvez possamos

postergar  essa  votação,  para  termos  um  parecer  definitivo  do  Ministério  da

Previdência e do Ministério Público,  para garantir  a previdência dos servidores do
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Estado de Minas Gerais.

O  presidente  (deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a

votação, o deputado Pompílio Canavez.

O deputado Pompílio Canavez* - Sr. Presidente, novamente, o debate da votação

do projeto continua, por partes, para que tenhamos tempo de analisar corretamente o

que estamos aprovando. Uma das questões que mais me preocupa, como membro

da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  é  que  nesse  projeto  também  consta  a

extinção praticamente do fundo ambiental  -  Fhidro -,  retirando recursos dele para

fazer pagamento de aposentadorias. Sabemos que há possibilidade de se utilizarem

recursos do fundo, para fazer o pagamento de salários da educação, mas não para

fazer o pagamento da aposentadoria. De mais a mais, retirar recursos do Fhidro, da

forma como está proposto no projeto, significa extinguir o Fhidro e acabar com todo o

sistema de proteção ambiental do Estado.

Amanhã,  teremos  uma  audiência  aqui,  em  que  estarão  presentes  nossos

convidados, os conselheiros dos Comitês de Bacia de todos os estados. Eles estão

muito preocupados com a extinção do Fhidro. Essa audiência será amanhã,  às 9

horas.

O que estamos propondo agora é termos oportunidade de debater, parte por parte,

esse  projeto;  é  termos  segurança  do  que  estamos  votando  e  do  que  estamos

decidindo. Há, no Estado inteiro, uma indignação com a extinção do Fhidro. Além da

retirada  dos  recursos  do  Fumpemg,  vão  retirar  recursos  do  Fhidro  como  está

proposto? Hoje a lei diz que 50% dos recursos que o Estado recebe da compensação

financeira, por área inundada para a geração de energia elétrica, devem ir para o

Fhidro, está indo para o Fhidro, mas esses recursos não estão chegando aos comitês

de  bacia.  Ora,  nós,  que  temos  percorrido  o  Estado  inteiro  com  a  Comissão

Extraordinária  das  Águas,  temos  constatado  o  estado  lamentável  em  que  estão

nossos rios. Além de estarem poluídos e contaminados, a quantidade de suas águas

está  cada  vez  mais  reduzida.  Nós  que  temos  preocupação  de  refazer  o  Fhidro,

pensávamos que estávamos no caminho ao visitar todo o Estado, ao ouvir todos os

comitês de bacias e diversos técnicos, para que pudéssemos melhorá-lo. Mas o que

está proposto na lei, se formos votar do jeito que ela está, simplesmente vai acabar
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com todas as possibilidades de recuperação das nossas bacias,  dos nossos rios.

Vamos fazer isso sem ter oportunidade sequer de conhecer, de forma mais profunda,

o que vai acontecer.

Eu  gostaria  de  convidar  os  parlamentares  para  se  fazerem  presentes  numa

audiência  pública  onde  contaremos  com  a  presença  de  conselheiros  de  vários

comitês do Estado de Minas Gerais. E Minas é o estado que mais tem comitês de

bacias  no  Brasil.  São  36  comitês,  e  a  maioria  está  em  condições  precárias  de

funcionamento. Dos conselheiros de comitês de bacia que são voluntários, muitos já

estão  desistindo.  E,  se  retirar  essa  obrigatoriedade  de  repasse  de  recursos  dos

royalties da energia elétrica para o Fhidro, simplesmente já não haverá recurso para o

IEF,  já  não  haverá  recurso  para  o  Igam,  já  não  haverá  recurso  para  o  sistema

ambiental do Estado.

Não sei se todos os parlamentares já tomaram conhecimento da gravidade do que

está sendo proposto. A lei diz o seguinte: 50% dos recursos que o Estado recebe de

royalties, por  compensação  financeira  para  geração  de  energia  elétrica,  vão,

obrigatoriamente, para o Fhidro. A mudança que está sendo proposta é que, ao invés

de 50%, uma parcela, uma cota do recurso dos  royalties vai para o Fhidro. Olhem,

uma cota, uma parcela pode ser 0,01%, o que, na prática, acaba com o sistema de

proteção ambiental no Estado.

Amanhã, todos nós vamos receber a visita de ambientalistas e de conselheiros dos

comitês, que vão cobrar de todos nós. Aliás, alguns já devem ter começado a receber

telefonemas  -  eu  mesmo  já  recebi  vários  -  de  presidentes  de  comitês  e  de

conselheiros  que  manifestam  preocupação,  porque  vai-se  acabar  com  o  Fhidro.

Acabando  com  o  Fhidro,  acabam  com  todas  as  possibilidades  de  se  ter  política

pública de defesa ambiental em Minas Gerais. O que está proposto na lei, da forma

como está proposto no projeto, é simplesmente terra arrasada. Se a situação atual do

meio ambiente em Minas Gerais, das nossas águas já é mais do que preocupante e

se nós aprovarmos aqui a lei do jeito como está, sem debater, sem tentar convencer o

governo  do  Estado  nem  o  secretário  de  Meio  Ambiente,  especialmente  a  área

econômica do Estado, já não haverá recursos para o Igam, para o IEF.

Há o Bolsa Verde que muita gente defende. Deputado Antônio Carlos Arantes, V.
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Exa. é um defensor do Bolsa Verde, e ele acabou. Não haverá mais recurso para o

Bolsa Verde. Isso tudo pode acontecer se aprovarmos o projeto do jeito que está. É

isso que está escrito lá.  Por isso há necessidade de debatermos, de aprovarmos,

então, esse projeto,  por partes, para que tenhamos oportunidade de debater essa

questão.

O deputado Zé Maia  é da  Comissão Extraordinária  das  Águas e também sabe

dessa  preocupação  que  temos.  Por  iniciativa  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,

vamos realizar uma audiência pública em Extrema, no Sul do Estado, para ali vermos

a experiência que tem com recurso da Agência Nacional das Águas, de incentivo aos

pequenos produtores de proteção das nascentes. Nem adianta ir mais, porque não

haverá recurso nenhum nem para o Bolsa Verde nem para o IEF nem para o Igam.

Todo o sistema de meio ambiente do Estado - vou usar um trocadilho - vai por água

abaixo, se é que vai ter água para levar todo o sistema. Temos viajado e participado

com os comitês de várias bacias do Estado, e estamos mais que preocupados.

Em dezembro, deputado Celinho, vamos apresentar um relatório no Fórum Mineiro

de Comitês de Bacias - claro que vamos ter uma cópia aqui para cada parlamentar -,

que traz o retrato, um raio X exasperador das águas dos rios do nosso estado. Se

vamos aprovar do jeito que está, vamos simplesmente acabar com o meio ambiente

do  Estado.  Além  de  extinguir  o  fundo  de  pensão,  o  Funpemg,  vamos  também

condenar o sistema ambiental do Estado a não ter mais recurso, o que é tão grave

quanto acabar com o Funpemg. Por isso a importância de termos cuidado de debater

parte por parte.

Amanhã teremos uma audiência. Claro que os comitês vão querer reunião com o

governador e com o Adriano, secretário de Meio Ambiente e vão querer ouvir também

a Comissão de Meio Ambiente. É a Comissão das Águas que está fazendo isso, mas

toda a Casa deve se preocupar. Por isso, faço esse apelo para que discutamos, mas

com cautela, prudência, calma, e não aprovemos tudo do jeito como está, porque, se

fizermos  isso,  além  de  acabarmos  com  o  futuro  do  fundo  de  previdência  dos

servidores, estaremos também acabando com o Fhidro e com os recursos para o

sistema de meio ambiente no Estado. Obrigado, Sr. Presidente.
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Questão de Ordem

A deputada Maria Tereza Lara - Sr.  Presidente, peço a V. Exa. que suspenda a

reunião por alguns minutos, para que haja uma tentativa de acordo sobre o processo

na votação.

Suspensão da Reunião

O presidente - A presidência vai suspender a reunião por 1 hora e 15 minutos para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação da matéria contante na pauta.

Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente (deputado Dilzon Melo) - Estão reabertos os nossos trabalhos. Com a

palavra, para encaminhar a votação, a deputada Maria Tereza Lara.

A deputada Maria Tereza Lara* - Deputado Dilzon Melo, que preside esta reunião;

deputados e deputadas; servidores; neste horário, quase 23 horas, houve a tentativa

de acordo quanto ao processo de votação, mas ainda não saiu a fumacinha branca.

Quero insistir que é importante continuar o diálogo para tentarmos esse acordo. Às

vezes, precisamos de um dia inteiro até sair a fumacinha branca. Queremos que ela

saia  para  conseguirmos  um  acordo  de  processo  e  resolvermos  as  questões.  Os

próprios  servidores estão pedindo para conseguirmos um acordo.  A servidora que

está  aqui  desde cedo está  pedindo um acordo,  mas que seja  para  beneficiar  os

servidores,  lógico.  Não  querem  o  acordo?  O acordo  só  pode  sair  se  houver  um

benefício para os servidores. O acordo é importante.

Esse  requerimento  solicita  que  o  projeto  seja  votado  fatiado,  artigo  por  artigo,

porque  são  assuntos  diferentes.  Vemos  que,  no  art.  1º,  fica  extinto  o  fundo  de

previdência, com o que não concordamos. O § 1º reza que os recursos existentes no

Funpemg serão apurados na data de publicação. E assim vem item por item.

O art. 36 passaria a vigorar da seguinte forma: “Os recursos das contribuições a

que se referem os arts. 29 e 30 serão destinados ao Fundo Financeiro de Previdência

-  Funfip”.  Transferiu  os  recursos  do  Funpemg para  o  Funfip.  Isso  é  o  que  diz  a

proposição, e com isso não concordamos. Somos contrários a ela.

Além  disso,  diz  que  constitui  recursos  a  serem  depositados  no  Funfip:  as

contribuições  previdenciárias  do  servidor  público,  do  titular  de  cargo  efetivo  da
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administração direta, executiva, judiciária, Ministério Público, Defensoria, Tribunal de

Contas,  magistratura,  conselheiros  do  tribunal  e  aposentados.  Depois  fala  das

receitas  provenientes  da  União  destinadas  a  pagamento  de  benefícios

previdenciários. Contribuições patronais suplementares. Essa figura de contribuições

patronais suplementares não existe juridicamente. Ela está implantada aqui no item

XII. Então é um questionamento que fazemos também. Juridicamente não há amparo

para  essa terminologia.  O  §  3º  -  “As  contribuições  patronais  devidas  pelo  Poder

Executivo, bem como as dotações, poderão ser originadas pela utilização dos direitos

relacionados às receitas pertencentes ao Estado”. O Art. 51 - “Com vistas a garantir o

custeio dos benefícios concedidos pelo Funfip, compete à Secretaria de Estado de

Fazenda...” É a competência da fazenda em relação ao Funfip. Também no item III -

“Repassar  aos  Poderes  do  Estado,  suas  autarquias  e  fundações  públicas,  ao

Ministério Público, os recursos relativos aos valores necessários ao pagamento dos

benefícios previdenciários líquidos dos respectivos membros e servidores”. Compete

ao Estado repassar os recursos, mas, se unirmos esses dois fundos - e hoje o Estado

tem de aportar R$700.000.000,00 por mês -, terá de ser um valor muito maior se

parar de aportar recursos e tiver de fazer isso de uma maneira complementar do que

já existia.

Outro  item: repassar  ao  Ipsemg os  recursos financeiros  do Funfip  relativos  aos

valores necessários ao pagamento dos benefícios. O Ipsemg também está incluído

nessa questão do fundo. Essa é outra preocupação. O Ipsemg é muito precioso para

nós,  funcionários  públicos.  Então todos  esses  itens  deverão ser  votados.  Se não

houver acordo para retirá-los de votação, ele deverá ser votado, artigo por artigo. De

fato, é um assunto complexo, que diz respeito a cada aspecto do fundo, portanto não

devemos votar em bloco, em conjunto.

A Lei  Complementar  nº  64  fala  quais  são os recursos a  serem depositados no

Funfip:  as  contribuições  previdenciárias  do  servidor  público,  as  contribuições

previdenciárias  patronais  relativas  aos  segurados,  as  dotações  orçamentárias

previstas para pagamento de despesas com pessoal ativo e inativo, as contribuições

previdenciárias  dos segurados,  as  contribuições previdenciárias  patronais,  receitas

provenientes  da  União  destinadas  ao  pagamento  de  benefícios  previdenciários,
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créditos  relativos  à  compensação financeira.  (-  Lê:)  “Excetuam-se do  disposto  no

inciso  III  deste  artigo  as  dotações  orçamentárias  previstas  para  pagamento  de

despesas com pessoal inativo do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado

de Minas Gerais.

A Constituição Federal reza que a Previdência Social será organizada sob a forma

de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial,  e atenderá, nos termos da lei,  a:

“Para  efeito  de  aposentadoria,  é  assegurada a  contagem recíproca do tempo de

contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese

em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente,

segundo critérios estabelecidos em lei”.

Sabemos  que  a  legislação  da  Previdência  Social  é  muito  importante  para  a

democracia do Brasil. Sabemos que há mais de 50 anos não havia - lembro-me bem

quando  era  criança  -  uma  legislação,  deputada  Ana  Maria,  que  preservasse  os

direitos  aos  trabalhadores  na  sua  aposentadoria,  no  momento  de  licença  para

tratamento de saúde, e não havia o SUS. As pessoas eram tratadas como indigentes.

Havia  aqueles  que tinham  carteira  de  trabalho  e  tinham  direito  ao  tratamento  de

saúde e aqueles que mesmo que trabalhassem não tinham carteira assinada, logo,

eram tratados  na  Santa  Casa de Misericórdia  como indigentes.  Então,  olha  só a

discriminação.

A legislação trabalhista e a legislação previdenciária, ao longo da história do Brasil,

foram  realmente  se  fortalecendo,  foram  sendo  criadas,  garantindo  de  fato  uma

igualdade para o cidadão e para a cidadã brasileira. Então, a legislação previdenciária

é muito preciosa para nós. É interessante lembrar que a minha sogra, há bastante

tempo, certamente há mais de 60 anos, quando ficou viúva, teve de viver da ajuda

dos  vicentinos,  porque  naquela  época  eram  raras  as  pessoas  que...  Não  havia

pensão.  A  maioria  das  pessoas  não  tinham  carteira  assinada,  mesmo  que

trabalhassem em várias profissões. O marido dela, por exemplo, era alfaiate, mas não

pagava o sistema previdenciário, então a família ficou totalmente desamparada. Eram

nove filhos, imaginem, todos pequenos. Naquela época, eram os vicentinos e outras

entidades que davam assistência às viúvas e aos filhos. Ou seja, era um tempo muito
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mais  sofrido.  Hoje  não  é  assim,  hoje  temos  de  divulgar,  incentivar,  fortalecer  a

legislação previdenciária, os direitos sociais, porque é isso que vai garantir às famílias

seus direitos de subsistência e os direitos exatamente de uma democracia.

Um  país  como nosso  precisa  cada  vez  mais  ser  fortalecido.  Por  isso  estamos

fazendo esse debate e não estamos concordando, de forma alguma, com integrar os

dois fundos e extinguir o Funpemg, que é exatamente o fundo superavitário, deixando

apenas o Funfip, que hoje é um fundo deficitário. Por isso é que estamos fazendo

esse  debate,  pensando  numa  política  de  estado,  numa  proposta  maior,  não

simplesmente numa discussão de oposição e situação, mas de política pública, que

vai garantir o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Muito obrigado.

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

Gomes.

O deputado Ulysses Gomes* - Sr. presidente, Sras. deputadas e Srs. deputados,

estamos nessa longa jornada de tentar conclamar o povo de Minas, mas, sobretudo,

compartilhar com cada um e cada uma essa situação porque estamos passando no

Estado, no nosso entendimento, de calamidade. Minas Gerais está, cada vez mais,

com as contas apertadas. E o Estado está, deputado, procurando um caminho para

ganhar um fôlego de sobrevida. No entanto, tudo na vida tem limite.

Percebemos que o governo, no excesso de seus limites, vem cometendo grandes

equívocos.  E me permitam dizer  que esse está  sendo um grande  equívoco,  que

mobiliza  todos,  a  base  de  governo  e  nossa  base  de  oposição.  Dentre  essas

mobilizações, uma delas nos moveu hoje até Brasília. Tive a oportunidade de ir até lá,

juntamente  com  o  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  numa  agenda  no  Ministério  da

Previdência,  com  o  ministro  em exercício,  Carlos  Eduardo  Gabas,  e  o  diretor  de

regimes especiais de previdência no setor público, Dr. Otoni Gonçalves, que cuida

exatamente dessa área, no Ministério da Previdência. Obviamente, estivemos lá com

a presença do nosso deputado federal, Odair Cunha, presidente eleito do Partido dos

Trabalhadores em Minas Gerais, e do presidente do PMDB em exercício, no Estado

de Minas Gerais, deputado federal Saraiva Felipe. Essa comitiva foi ao ministro da

Previdência  com o  objetivo  de  compartilhar  da  grande preocupação  que estamos

tendo com o que está acontecendo no nosso Estado, e agora aqui na Assembleia,



241
____________________________________________________________________________

que  é  a  tramitação  desse  projeto,  que  teve  início  quando  se  extinguiu  a

obrigatoriedade  da  realização  de  plebiscito,  de  assembleia,  para  a  discussão  da

extinção  ou  não  do  Funpemg.  Ao  eliminar  essa  obrigatoriedade,  o  governo,  em

seguida, entrou com um projeto de lei acabando com esse fundo, criado em 2001 e

iniciado a partir de 2002. Hoje ele tem um montante em torno de R$3.400.000.000,00

em caixa, aglutinando cerca de 60 mil servidores do Estado, que entraram a partir de

2002.

A partir  de todo o relato que fizemos ao ministro,  tivemos algumas informações

importantes.  Vou  compartilhá-las  com  V.  Exas.  A  primeira  delas:  antes  da

apresentação desse projeto, vários técnicos do governo estiveram no Ministério da

Previdência, quatro vezes, acompanhados do Dr. Otoni, da diretoria de previdência.

Em todas essas quatro vezes, eles buscaram informações para tentar adequar um

objetivo  do  governo,  que  era  apresentar  um  projeto  de  lei  exatamente  para  a

mudança da previdência no Estado de Minas Gerais. Todas as tentativas do governo

do Estado em procurar caminhos e mecanismos para essa mudança tiveram, por

parte da previdência do governo federal,  a  orientação negativa,  o posicionamento

negativo. Segundo essa orientação, o encaminhamento não deveria ser feito como

está sendo na Assembleia. Essa foi a orientação documentada do ministério. Aliás,

deixamos  a  requisição  desse  documento  e  provavelmente  receberemos  amanhã

todas  essas  orientações  e  informações  do  Ministério  da  Previdência,  no  que  diz

respeito às conversações entre os técnicos do governo do Estado e os técnicos do

ministério, de como se poderia proceder quanto a uma possível extinção do fundo. O

que estou dizendo aqui será entregue em documento, coisa que o Estado tem e não

nos apresentou, mas que poderia ter feito aqui, ou nem isso, pois poderia ter seguido

orientação do Ministério da Previdência para que não acontecesse isso.

Além disso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, houve, da parte do ministro, um relato

importante. O Estado de Alagoas promoveu mudanças semelhantes no sistema de

previdência e sofreu com isso consequências graves. Ele não conseguiu o que está

na  legislação,  e  é  obrigatório,  que  é  a  chamada  Certidão  de  Regularidade

Previdenciária  -  CRP  -,  documento  necessário  para  a  transferência  de  recursos

voluntários.  Assim,  esse  estado  tinha  um  pedido  de  empréstimo  com  o  Banco
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Mundial, mas em função das irregularidades e das pendências que tinha com o fundo

de  previdência,  esse  empréstimo lhe  foi  negado  de Alagoas.  São  consequências

graves que esse ato poderá promover no Estado. Além, é claro, das transferências de

recursos voluntários.

Agora, isso nos faz avaliar que essa é uma situação em que o governo se sente

pressionado e opta pelo ditado “é melhor um na mão que dois voando”. Isso porque,

apesar de haver o risco de o governo do Estado ter sanções e penalidades por esse

ato,  arriscando-se  a  não  conseguir  novos  empréstimos  ou  não  conseguir

transferência de recursos, seja em que instâncias ou montante forem, pelo jeito está

optando em garantir esse aporte de recursos do fundo que ele tem aqui e correr o

risco de uma penalidade futura.  Esse fato nos prova a clara  situação das contas

precárias do nosso Estado de Minas Gerais.

O que o ministro nos disse na reunião não foi uma mera opinião política ou baseado

nas informações que passamos, até porque ele já estava baseado em pedidos de

informações do governo do Estado, e fundamentou suas informações exatamente no

que tem na lei hoje. Por exemplo, a Lei 9.717, de novembro de 1998, dispõe sobre

regras gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência

social.  Este,  exatamente  o  que  o  ministro  nos  falou,  o  art.  7º  da  lei,  diz:  “O

descumprimento do dispositivo nesta lei pelos estados, Distrito Federal e municípios e

pelos respectivos fundos, implicará, a partir de 1º/7/1999:” - ou seja, desde que foi

criado o nosso aqui,  em 2001, funcionando a partir  de 2002 - “I -  suspensão das

transferências  voluntárias  de  recursos  pela  União;  II  -  impedimento  para  celebrar

acordos,  contratos,  convênios  ou  ajustes,  bem  como  receber  empréstimos,

financiamentos,  avais  e  subvenções  em  geral  de  órgãos  ou  entidades  da

administração  direta  e  indireta  da  União;  III  -  suspensão  de  empréstimos  e

financiamentos por instituições financeiras federais;  IV - suspensão do pagamento

dos valores devidos pelo Regime Geral de Previdência Social, em razão da Lei no

9.796, de 5/5/1995”. Essa é a lei.

Em  seguida,  temos,  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  a  Portaria  nº  403,  de

10/12/2008, que discrimina um pouco mais o que seriam essas penalidades e como

deveriam funcionar. Nessa portaria, o art. 21, § 2º, diz: “§ 2º - Uma vez implementada
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a  segregação  da  massa,  fica  vedada  qualquer  espécie  de  transferência  de

segurados, recursos ou obrigações entre o plano financeiro e o plano previdenciário,

não se admitindo, também, a previsão da destinação de contribuições de um grupo

para o financiamento dos benefícios do outro grupo. Art. 22 - Observado o disposto

no art. 25, o RPS que implementar a segregação de massa somente poderá alterar

os  seus  parâmetros  ou  desfazê-los  mediante  prévia  aprovação  da  Secretaria  de

Previdência Social”. É exatamente nesse departamento, no Ministério da Previdência,

onde  estivemos  no  final  do  dia,  que  tivemos  todas  essas  informações  in  locu,

comprovadas pela legislação. Estamos aqui comunicando, compartilhando, apelando

e conclamando cada um e cada uma.

Há de nossa parte uma responsabilidade muito grande em relação a um ato que

promoveremos aqui. Da parte do Ministério Público, ele deu entrada a uma ação civil

pública, por entender que há irregularidade no procedimento. Mais grave do que isso,

mais do que o procedimento adotado nesta Casa é o mérito claro das penalidades e

das sanções que o governo e Minas Gerais sofrerão diante desses atos que esta

Casa correrá o risco de promover. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Prorrogação da Reunião

O presidente - A presidência, nos termos do art. 21 do Regimento Interno, prorroga

esta reunião até as 2 horas.

Questão de Ordem

O deputado Paulo Lamac - Sr. Presidente, antes de encaminhar, pela ordem. Qual é

o artigo da prorrogação?

O presidente - Art. 21 do Regimento Interno.

O deputado Paulo Lamac - V. Exa. tem condição de relatar para nós o que diz o art.

21, Sr. Presidente?

O presidente - Fala exatamente sobre a prorrogação da reunião.

O deputado Paulo Lamac - É só para entender quais são as condições.

O presidente - Não há condições. A prorrogação ou não da reunião é a presidência

quem defere. A presidência está deferindo a prorrogação da reunião, conforme diz o

Regimento Interno.

O deputado Paulo Lamac - Para encaminhar, Sr. Presidente.
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O presidente  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  deputado  Paulo

Lamac.

O deputado Paulo Lamac* - Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço autorização para

usar  a  tribuna.  Sr.  Presidente,  caros  colegas,  quero  saudar  todos  os  que  nos

acompanham das galerias da Assembleia Legislativa, os mineiros e as mineiras que

nos acompanham pela TV Assembleia e pela internet.

Estamos aqui às 23h13min, dia e noite conturbados aqui na Assembleia Legislativa.

Estamos  apreciando  uma  matéria  importante,  relevante,  não  apenas  para  os

servidores públicos do Estado de Minas Gerais, mas também para todos os mineiros

e mineiras. Estamos discutindo uma matéria há muito conhecida pelos brasileiros:

rombos em sistemas públicos de previdência. Estamos discutindo as formas como

encaminhar  ou não solução para um problema que sempre vai  bater,  no fim das

contas, no bolso do servidor e do contribuinte.

O  deputado  que  me  antecedeu,  Ulysses  Gomes,  fez  o  desenvolvimento,  uma

grande demonstração da preocupação a partir da visita feita ao ministro em exercício

da  Previdência  Social.  Isso  demonstra  a  seriedade  da  questão  que  está  sendo

debatida aqui. Temos de realmente pensar em qual é a motivação. Não é possível

que  seja  apenas  para  cobrir  um  buraco,  usar  o  recurso  oriundo  do  esforço  dos

servidores em compor esse fundo para suspender o pagamento da responsabilidade

que o governo tem pelo passivo histórico com a previdência dos servidores e lançar

mão de um fundo saudável, constituído para a realização de um modelo mais viável,

mais sustentável durante o governo do ex-governador e ex-presidente da República

Itamar Franco. Foi uma medida sábia, importante e que está em consonância com a

legislação atual.

É a transposição dos recursos oriundos dos servidores do Estado, que ingressaram

na carreira pública a partir de 2002, para um fundo específico, que receberia suas

contribuições, calculado considerando-se toda a matemática adequada para que esse

fundo fosse, de fato, eficaz, efetivo e conseguisse atender à necessidade de recursos

para  a previdência  desses  servidores.  Estamos abrindo mão,  caso seja votado  e

aprovado esse projeto  que  aqui  está  em  discussão,  de  um  mecanismo eficiente,

moderno, democrático, que contava com a previsão de um plebiscito, em caso de
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extinção.  Mas  estranhamente  esse  plebiscito  foi  retirado  do  texto  legal,  numa

manobra realizada nesta Casa, o que aconteceu há pouco mais de 30 dias. Agora, a

proposta  do  governo do Estado é extinguir  esse fundo,  um fundo constituído  em

separado  para  que  não  houvesse  contaminação  dos  problemas  decorrentes  da

histórica má gestão dos recursos previdenciários, não apenas em Minas Gerais, já

que esse é um fato que se repete em vários estados. E é exatamente pelo fato de

esse  problema  ocorrer  no  país  inteiro  que  existe  uma  portaria,  do  Ministério  da

Previdência Social, que regula esse tipo de questão.

Portanto, é um absurdo que o governo aja à revelia do interesse do Ministério da

Previdência Social. Existe previsão legal de que esse tipo de fundo não seja extinto

sem a autorização da Secretaria de Previdência Social. O governo do Estado já se

reuniu quatro vezes com o ministério, e não conseguiu autorização para esse fim, até

porque isso significa uma clara involução, um retorno ao modelo anterior, onde se tem

uma grande massa previdenciária sem a constituição de um fundo especificamente

preparado para isso, com o que, é lógico, não se pode concordar. É o retrocesso, é a

volta à pré-história da gestão pública. O que está-se propondo é tomar um fundo,

constituído adequadamente, conforme os cálculos atuariais, visando a que, dentro de

alguns anos, os servidores, anteriores a 2002, já não mais precisassem dos recursos

das suas aposentadorias, ocasião em que o Estado seria autossuficiente.

Os  fundos  seriam  suficientes  e  teriam  os  recursos  necessários  para  garantir  a

aposentadoria do servidor, sem que isso tenha de causar impacto pesado no bolso do

contribuinte. Não faz sentido tomar o recurso já acumulado e o usar para tapar um

rombo, fruto da má gestão histórica sobre a previdência pública. Isso não faz o menor

sentido. Eu diria que é um ato de desespero de um governo que se encontra sem a

mínima  condição  financeira,  mas  que  deveria  assumir  publicamente  as  suas

dificuldades.  O  governo  precisa  lançar  mão  dos  recursos  acumulados  pelos

servidores nesse fundo - são recursos dos servidores, contribuição dos servidores -

para cobrir débitos do próprio governo, o que é inaceitável.

A história  dos rombos na previdência é exatamente  essa.  São recursos que se

encontram num fundo para serem guardados, dos quais o governo é fiel depositário,

e deles faz mal uso, faz uso inadequado. Dessa maneira, estamos vendo a história se
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repetir em Minas Gerais; uma triste história, que conhecemos há muito tempo, que

nos deixa a pensar, uma vez que os doutores, mestres e especialistas em gestão

temerária, no governo estadual, sabem o que estão fazendo, e têm consciência das

consequências de seus atos. Mas estão fazendo assim mesmo. Então, lança-se mão

de uma política de terra arrasada. Vou pegar ali o recurso do servidor, vou usar para

tapar o buraco, vou fazer ali  uma média, até perto da eleição, para não ficar feio

demais,  e  o  desdobramento,  o  desfecho  disso,  está  muito  próximo do  inevitável,

porque, da forma como as coisas estão caminhando,  o próprio cidadão de Minas

Gerais, que não tem o direito de conhecer em profundidade as notícias sobre o que

acontece no nosso Estado, que não tem o direito a ter acesso a informações tratadas

de maneira isenta, uma vez que estão sob um vergonhoso processo de censura em

Minas Gerais, já percebeu. Esse modelo bateu no teto. Chega ao final de 2014, e

olhe lá, e chega mal. O Estado está quebrado. O Estado não consegue possibilitar

que os servidores que têm de dar assistência em todo o Estado possam se deslocar

pelo Estado. O governo está fechando as portas. O governo está em processo de

liquidação.  É  o  fim  de  festa.  Acontece  que  esse  processo  é  a  política  da  terra

arrasada. Vão pegar o recurso do servidor que está guardado e vão usar para cobrir

ali os buracos e ir sobrevivendo do jeito que é possível. É aquela velha prática - e a

prática errada, todos nós sabemos - daquele devedor contumaz, que pega os parcos

recursos de que ainda dispõe e aplica mal e não cuida do que tem de mais precioso,

que é seu patrimônio, que são os recursos capazes de dar sustentabilidade à sua

própria sobrevivência.

É isso o que estamos percebendo aqui.  E é por isso, Sr.  Presidente, que quero

encaminhar  pela  aprovação  do  requerimento,  que  pede  a  votação  em  separado,

artigo por artigo, porque, para digerir um prato indigesto como esse... Aliás, é a única

forma de comermos um elefante.  Come-se um elefante aos  bifes.  E  ainda assim

imagino que seja indigesto. Chupa-se uma laranja aos gomos. Um projeto complexo,

perigoso, lamentável, irresponsável do ponto de vista da gestão pública, como esse,

precisamos apreciar analisando o desdobramento e a consequência de cada um dos

seus artigos. E é por isso, Sr. Presidente, que quero encaminhar,  finalmente, pela

aprovação do requerimento que propõe a votação, artigo por artigo. Muito obrigado,
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Sr. Presidente.

Questões de Ordem

O deputado Ulysses Gomes - Sr. Presidente, verificando a inexistência de quórum,

gostaria de pedir o encerramento, de plano, da reunião.

O deputado Tiago Ulisses - Recomposição, Sr. Presidente.

O presidente -  É regimental.  Solicito  ao secretário  que proceda à chamada dos

deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Neider Moreira) - (- Faz a chamada.)

O presidente - Responderam à chamada 46 deputados. Portanto, há quórum para a

continuação dos trabalhos. Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado

Cabo Júlio.

O deputado Cabo  Júlio*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,  há

pouco, fizemos uma reunião para tentar fazer um acordo. A proposta do governo era

votar o projeto, e amanhã, pela manhã, a oposição e a situação se reuniriam para

tentar  um  acordo.  A proposta  da  oposição  foi  o  inverso.  Não  votaríamos  hoje  e

amanhã cedo discutiríamos. Aí, então, o reargumento seria: “Não. Vamos ficar aqui

até às 3 horas.  Temos quórum para votar”.  Ora, quórum tem há dois dias, não é

mesmo? Há dois dias que há quórum para votar, mas vamos ficar falando, falando,

falando até convencer  os  Srs.  deputados e as  Sras.  deputadas de que o projeto

precisa de pequenos reparos.

Fizemos, então, um acordo. Não vamos votar, e conversaremos amanhã, porque o

nosso líder, deputado Sávio Souza Cruz, disse o seguinte: “Não queremos propor um

acordo  porque  vocês  já  descumpriram  o  acordo”.  Uma  coisa  que  aprendi  no

Parlamento: é preciso manter acordos, senão não dá para fazer outros, porque não

serão  cumpridos.  Essa  é  a  discussão.  Em  uma  hora  dessa  -  obviamente,  às

23h30min - os líderes de governo terão dificuldade de encontrar pessoas do governo

que possam avalizar um possível acordo feito pelo líder Bonifácio Mourão. Não dá

para fazer um acordo agora. Acho que ficar estendendo é bobagem, porque, daqui a

pouco, antes de votar o projeto, iremos falar. Há uma lista lá de montão. Vamos falar

de novo, de novo e de novo.

Sabemos que não temos maioria para votar o projeto, mas temos um número muito
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grande para rejeitá-lo, para fazer com que ele não seja votado logo. Essa é a nossa

ideia de vir  à tribuna: protelar  essa votação até buscar o entendimento. É preciso

fazer isso.

O  deputado  Sávio  Souza  Cruz  foi  a  Brasília  conversar  com  o  ministro  da

Previdência. Reproduzo aquilo que foi falado pelo ministro: “Olha, o governo de Minas

já foi orientado de que isso não é correto, do ponto de vista da legalidade. Isso não

pode  fazer”.  Minas  Gerais  corre  o  risco  de  perder  as  CRP  -  Certidões  de

Regularidade Previdenciária. Se porventura isso acontecer, Minas Gerais ficará com

vários  impedimentos,  inclusive  de  empréstimos  e  renegociações.  Aí  fico

questionando:  “Não,  mas  isso  é  conversa  de  ministro  do  PT  ou  do  PMDB,  de

oposição.  Está  tudo  O.k.,  não há nada disso.  O fundo não vai  trazer  prejuízo ao

servidor. Vamos pegar o dinheiro de um lado e passar para o outro. Isso e aquilo”.

Aí, então, pegamos o entendimento do Ministério Público. Podemos ter qualquer

reclamação do Ministério Público que comete porventura excessos, mas, legalidade e

condição técnica do Ministério Público, isso é inegável. Um cidadão hoje para ser

promotor  tem  de  estudar  muito,  tem  de fazer  um  concurso  forte.  Para  ir  para  a

Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, o cidadão tem de ser competente. Disse

e repito aqui: “Não foi um promotor. Há um promotor lá que é louco, e ele acha isso e

deu um parecer”. Como o próprio nome diz, o parecer é o que parece ser, é uma

recomendação,  mas  não  é  bem  assim.  Sabemos  que  em  algumas  comarcas  há

promotores que defendem uma tese insustentável,  com as quais  os  tribunais  não

concordam, que chegam aqui no Tribunal de Justiça e não concordam. Mas espere

aí: foi o entendimento de todos os promotores da Promotoria de Defesa do Patrimônio

Público. Todos. Isso vai ensejar uma discussão judicial.

Obviamente que as nossas provocações são exatamente para proteger o servidor.

Particularmente, sou servidor  de carreira e estou parlamentar.  Não gostaria que o

fundo, ao qual a minha carreira pertence, sofresse algo semelhante, como a maioria

dos servidores. Amanhã está programado um apitaço, uma manifestação aqui, como

também uma manifestação às 14h30min na Praça Sete que seguirá para cá, e outros

e outros e outros e outros.

Obviamente essa votação vai ser questionada. Daí a pressa em se votar hoje. Já
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que não há ninguém do governo para fazer acordo, todos estão obviamente dormindo

ou, sabe lá Deus, passeando ou o que for, vamos deixar para conversar amanhã.

Amanhã se sentam à Mesa situação e oposição;  propõe-se estica daqui e dali;  a

oposição cede um pouco, bem como o governo. Aí os líderes de governo consultam a

secretaria, os secretários, o governador do Estado. Hoje, às 19 horas, o ministro da

Previdência ligaria para o governador Anastasia e o alertaria de que essa mudança

na lei pode trazer prejuízo ao governo de Minas. Alguém disse que isso foi feito em

Alagoas, mas esse estado perdeu o CRP, mas é outro contexto político. Minas Gerais

é diferente de Alagoas, mas, do ponto de vista da legalidade, não. Obviamente não é

do ponto de vista do peso político. Ou seja, o que se entende ser ilegal é possível

para Minas e não para Alagoas? Lei é lei. A lei é dura, mas é lei.

A nossa proposta é irmos para casa e voltarmos amanhã, de manhã. Os nossos

líderes estão reunidos agora, de novo, mas as decisões a serem tomadas demandam

consulta  a  setores  do  governo.  E  não  dá  para  fazer  isso  agora.  Eles  estão

conversando. A proposta do governo não atende a oposição. A proposta é dar um

voto de confiança, votar agora e conversar depois, o que não nos atende. Quando

chegar o projeto, vamos encaminhar a todo o PMDB, a todo o PT, vamos usar o

Regimento Interno desta Casa na forma que nos é permitido. Queremos não votar o

projeto ou votar com discussão.

Vou repetir, vou chover no molhado: não dá para discutir fundo do servidor sem

conversar com o servidor. O dinheiro é do servidor, não do Estado. Quando o servidor

recebe o seu salário,  há o desconto previdenciário,  que,  com a parte patronal  do

Estado, compõe o fundo. Dá-se a entender - espero tecnicamente estar errado - que

o dinheiro já foi gasto e se quer legalizar isso.

Vamos nos sentar. Parlamento é isso, é conversar, conversar. Essa digladiação não

é boa para ninguém. Estamos aqui desde as 9 horas da manhã. Já estamos há 14

horas aqui, e não votamos nada. A tendência é continuarmos mais duas ou três horas

sem  votar  nada.  Amanhã  não  haverá  votação,  a  Assembleia  vai  estar  lotada  de

servidores. A turma vai vir para cá, e certamente não haverá votação. A ideia é: é

melhor  perdermos  duas  horas  em  uma  noite,  fazer  acordo  na  parte  da  manhã,

votarmos e irmos embora para casa, trabalhar em nossas bases, que ficar protelando
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até amanhã de manhã. Amanhã à tarde não haverá votação, porque a Casa vai estar

lotada, vai ser feita uma grande manifestação aqui.

Confiamos na condição dos líderes do governo e da oposição, que estão abertos a

conversar.  O  que  não  dá  é  esse  tipo  de  proposta:  votar  primeiro  para  fazermos

acordo depois. Primeiro é o acordo, depois a votação. Presidente, é essa a nossa

proposta.

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

Martins Leite.

O deputado Tadeu Martins Leite* - Boa noite, caro presidente Dilzon Melo; boa noite

a todos os parlamentares presentes. Já são quase meia-noite. Estamos aqui desde

as 9 horas da manhã, e não só os parlamentares, mas alguns servidores da rede

estadual. Agora, 23h40min, caro deputado Alencar, pela quarta vez, como se fosse

uma  saga,  venho  usar  as  palavras  para  tentar  convencer  os  nossos  pares  da

importância de discutirmos esse projeto de lei complementar por partes.

O que já foi discutido hoje, pela manhã e tarde, não é segredo para ninguém. Já

falamos que os principais interessados deveriam ser escutados, os servidores, mas

perdemos nessa discussão. Depois tentamos discutir para que o plebiscito voltasse

como necessidade e aí, sim, depois, votássemos, de fato, esse projeto de lei que faz

a fusão dos dois  fundos previdenciários,  mas também essa questão foi por terra.

Portanto nos cabe tentar discutir  - e aí faço esse requerimento -,  o projeto de lei

complementar por partes. Quem sabe consigamos convencer os nossos pares e os

telespectadores.  Acredito  que  grande  parte  dos  telespectadores  já  entenderam  a

questão, pois estão acompanhando essa discussão que se arrasta desde as 9 horas.

Agora, nesta madrugada - posso chamar este momento de madrugada -, um fato

novo é trazido a este Plenário. Os deputados Sávio Souza Cruz e Ulysses Gomes

trouxeram  a  este  Plenário  uma  nova  informação,  da  qual  tínhamos  um  primeiro

conhecimento,  mas  que  se  fortaleceu  com  a  informação  trazida  pelos  dois

parlamentares, que chegaram há poucas horas de Brasília, de uma audiência com o

ministro da Previdência.

Claro que temos de esperar, explicar a situação. Não podemos entender que o que

o ministro fala temos de fazer.  Não;  até porque o ministério  não tem o poder  de
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impedir essa votação neste Plenário. Mas cabe a ele sim, e aqui tenho a Lei nº 9.717,

que dispõe sobre as regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes

próprios  de  previdência social  dos servidores públicos da  União,  dos estados,  do

Distrito Federal e dos municípios, dos militares dos estados e do Distrito Federal e dá

outras providências. Essa lei, sim, implica em sanções aos estados, aos municípios e

ao Distrito Federal que não cumprirem as regras básicas previstas.

Além da discussão da Lei nº 9.717, temos a portaria do Ministério da Previdência,

que, claro, como já falamos a tarde inteira, depois da segregação de massa, impede

a transferência entre fundos. Está previsto, claro, nítido para quem quiser ver, através

dessa  portaria,  mais  reforçada,  respaldada  agora  com  a  orientação  expressa  do

próprio ministro no que tange às sanções ao governo, aos estados e aos municípios

que baterem de frente com essas orientações,  seja do ministério,  através da sua

portaria, seja do próprio ministro. O que temos de discutir neste momento e entender

é o que é mais importante para o governo. Será que é mais importante aprovarmos a

extinção desse fundo para que o governo tenha acesso a esses R$3.500.000.000,00

neste  momento  e  conseguir  resolver  alguns  problemas  no Estado,  através  desse

dinheiro, ou vamos contar com a sorte e esperar para ver o que vai acontecer nos

próximos dias? E quem sabe, de acordo com essa lei, o Estado pode ficar suspenso

de diversas circunstâncias, como transferências voluntárias de recursos pela União,

como também ficar impedido de celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes,

bem como receber empréstimos, financiamentos em geral, de órgãos ou entidades da

administração  direta  e  indireta  da  União,  suspensão  de  empréstimos  e

financiamentos por instituições financeiras federais, circunstância essa que já ocorreu

nesta Casa por inúmeras vezes nesta legislatura, dentre outras suspensões que são

importantes para o nosso estado.

O que temos de fazer neste momento é essa escolha. Não vou nem mais discutir

que é um prejuízo para os funcionários do Estado, não vou aqui discutir que essa

fusão dos fundos de um superavitário com um deficitário pode atrapalhar o futuro dos

servidores, nem vou discutir isso mais. O que estou discutindo aqui agora é a escolha

que temos de fazer, o que o governo prefere: pegar os 3,5 milhões, o que acho uma

atrocidade neste momento e que será votado aqui, neste Plenário, ou se quer recuar
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dessa  discussão,  ficar  totalmente  certo,  adimplente  para  com  o  Ministério  da

Previdência  e  aí,  sim,  poder  pleitear  outros  tipos  de  recursos,  seja  através  de

empréstimos ou de transferência. Essa é a grande escolha, a grande decisão que

temos de fazer aqui agora. Essa é a informação que o deputado Sávio, juntamente

com o deputado Ulysses, nos trouxe nesta noite, nesta madrugada de hoje. Foram

informações  extremamente  valiosas,  informações extremamente  bem-vindas  neste

momento. Falo aqui, mais uma vez, e vou repetir neste momento: vai ficar muito ruim

para todos nós se aprovarmos aqui a extinção, a fusão, e depois perdermos essa

briga na Justiça.

Não podemos correr esse risco, não podemos colocar esta Casa nessa discussão

mais  uma  vez.  O  sensato,  o  correto,  é  neste  momento  suspendermos  essa

discussão, segurarmos a votação e vermos, a partir de amanhã, nos próximos dias,

qual  será  a  orientação  formal  por  parte  do  Ministério  da  Previdência  Social.

Independentemente  de  questões  políticas,  estamos  discutindo  aqui  portarias,  leis,

decretos que fazem parte das nossas vidas no dia a dia, principalmente de todos nós

que estamos aqui, hoje, como legisladores em Minas Gerais.

Daí,  a importância de nós e o governo do Estado fazermos essa decisão,  essa

escolha:  vamos preferir  pegar  os  R$3.500.000.000,00  e  resolver  a segurança em

alguma parte, o 13º salário dos funcionários de alguma forma, o dinheiro dos futuros

aposentados, ou vamos, caro deputado Rogério Correia, segurar, esperar, discutir um

pouco mais, e aí, sim, o Estado ficar adimplente, não ter problemas nem riscos de

ficar  com  suspensão  de  diversos  direitos  que  teria,  como  transferências,

empréstimos, financiamentos, circunstâncias essas - volto a repetir  - em que esse

governo, caro deputado Sávio, já praticou os empréstimos por  inúmeras vezes só

nesta legislatura onde estou acompanhando.

No mais, caro presidente, é tentar fazer esse poder de convencimento junto aos

nossos pares aqui, nesta Assembleia, e assim encerro o meu encaminhamento desta

noite de hoje.

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

Cruz.

O deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Srs. Deputados que compõem a
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Mesa de trabalho, demais deputadas e deputados, servidores que acompanham das

galerias os trabalhos desta Casa, até o avançar da hora, na expectativa de que os

deputados desistam de tirar o fundo de previdência dos servidores, já foi relatado aqui

que, na condição de líder do Bloco Minas sem Censura, juntamente com o deputado

Ulysses Gomes, tivemos hoje audiência com o ministro da Previdência, em exercício,

Carlos Eduardo Gabo. Também participaram da audiência os presidentes estaduais

do PMDB, o deputado federal Saraiva Felipe e o deputado federal Odair Cunha, do

PT. Na audiência, em que tratávamos desse assunto, o ministro da Previdência nos

relatou que o governo de Minas já teve, pelo menos, quatro rodadas de discussões

com os técnicos e com a direção do Ministério da Previdência sobre essa intenção de

se  extinguir  o  Fumpemg.  Segundo  o  ministro,  foi  informado  ao  governo  sobre  a

impossibilidade de aprovação, pelo Ministério, dessa intenção do governo de Minas.

Percebi, no Plenário, que há dúvida se o Ministério da Previdência teria, ou não,

competência para fazê-lo. Quero registrar para V. Exas. que, no governo Fernando

Henrique, o Brasil viveu um fluxo de centralização de poder. Ao mesmo tempo que se

aprovou a Emenda nº 20, com a reforma previdenciária, em 1998, foi aprovada a lei

mencionada, há pouco, pelo deputado Tadeu Leite, que estabelece competência ao

Ministério  da  Previdência  de  cuidar  dos regimes próprios  dos entes federados do

País.

Portanto,  compete,  por  uma  lei  votada  em  1998,  ao  Ministério  da  Previdência

orientar e aquiescer mudanças nos fundos próprios dos entes federados. Com base

nessa  lei,  que  não  teve  a  constitucionalidade  discutida,  que  não  foi  declarada

inconstitucional e que está em pleno vigor, o Ministério da Previdência editou duas

portarias, regulamentando o texto legal, cujos números foram citados aqui também,

mas não guardei na memória. Uma delas é de 2008, e a outra, de 2013. Elas vedam

textualmente fazer o que o governo pretende fazer.

Em 2002, o governo resolveu apartar os servidores em duas situações diferentes.

Aqueles ingressantes no Estado, pré-2002, ficariam no Funfip, um fundo meramente

financeiro, em que o governo de Minas precisaria aportar os recursos, já que eles não

tinham  lógica  atuarial.  Embora  com  base  contributiva,  ela  era  absolutamente

insuficiente às demandas de recursos das aposentadorias. Aqueles ingressantes no
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serviço público, pós-2002, teriam suas aposentadorias garantidas pelo Funpemg, com

lógica contributiva e base atuarial. Não é por outra razão que o Funpemg acumulou

esse patrimônio razoável  de R$3.500.000.000,00,  ou algo em torno disso,  nos 11

anos de sua existência. O que o Ministério veda é justamente, em tendo havido a

segregação das massas, uma massa de servidores no fundo, outra massa no outro

fundo, que isso seja desfeito ou que sejam usados recursos de um grupo para dar

suporte à aposentadoria de outro grupo. Eu repito, é uma vedação expressa.

Portanto, o ministro, reportou ao presidente dos dois partidos, o PT e o PMDB, a

este Líder e ao deputado Ulysses Gomes, que tudo isso foi explicado exaustivamente

ao governo de Minas. Foi dado até um exemplo de que situação semelhante ocorreu

no Estado de Alagoas, que também foi alertado e também insistiu em fazer aquilo que

o ministério dizia ser impossível de fazer.

O que aconteceu com o Estado de Alagoas, segundo o ministro, é aquilo que deve

ocorrer com Minas Gerais. Em se processando, isso, Minas Gerais, como Alagoas,

perderá  a  CRP.  Com  a  perda  dessa  certidão,  o  Estado  de  Minas  Gerais  ficará

impedido  de receber  transferências  voluntárias  do  governo federal,  ficará  também

impedido  de  receber  financiamentos  dos  órgãos  de  fomento  e  financiamentos

federais,  especificamente  do  Banco  do  Brasil,  BNDES,  etc.  E  ainda  lembrou  o

ministro da Previdência que o Estado de Alagoas acabou perdendo um financiamento

que havia acertado com o Banco Mundial, porque este, ao saber que Alagoas já não

tinha a CRP, negou-lhe o financiamento. E disse ainda o ministro que Alagoas hoje

faz um grande esforço para repor aquele recurso que foi subtraído, para desfazer

aquilo que foi feito, para se habilitar novamente a transferências constitucionais, para

se  habilitar  novamente  à  possibilidade  de  financiamentos  dos  órgãos  federais  e

também de organismos internacionais que lhe foram vedados, em razão da perda da

certidão previdenciária.

Essa é a situação, senhores. Por que indago do ministro? Sabendo de tudo isso, o

governo de Minas insiste em fazer aquilo que a lei não lhe faculta. É porque a opção

do governo de Minas é dramática. Ou vai contrariar a lei e rapar a previdência do

servidor e roubar a poupança que o servidor de Minas fez em 11 anos, ou vai tornar

público  que  Aécio  quebrou  Minas,  que  Minas  Gerais  quebrou,  faliu,  estourou,
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bancarrota; que não tem dinheiro para o cafezinho, para o papel higiênico, para o 13º.

Sabe o governo de Minas que essa farsa não pode ser mantida por muito tempo

mais.

Mas a lógica do governo não é o Estado de Minas, não são os mineiros, não é o

futuro deste estado. A única preocupação exaure-se em outubro de 2014. Desde que

a farsa possa ser mantida até outubro de 2014, desde que o estado de quebradeira a

que levaram Minas Gerais não seja revelado na sua integralidade nem aos mineiros e

por extensão muito menos aos brasileiros, isso já atende ao governo, que tem como

seu único projeto, como sua única prioridade dar suporte à desesperada e obcecada

candidatura do senador Aécio Neves, autoproclamado como o destinatário de ocupar

a Presidência da República. E acha que para tanto pode usar tudo, transformar essa

candidatura num único projeto de Minas, lançar mão de todos os recursos, de toda a

capacidade de endividamento que o Estado podia ter. E agora, não tendo onde mais

buscar  empréstimo,  não  tendo  mais  onde  recorrer,  resolve  lançar  mão  de  um

patrimônio que não é dele. Eu insisto: os recursos do Funpemg não pertencem ao

governo  de  Minas,  não  pertencem  ao  governador  de  direito  Anastasia  nem  ao

governador de fato Aécio Neves. Os recursos do Funpemg pertencem aos servidores

públicos que ingressaram no serviço público mineiro a partir de 2002. Não podemos,

nós, deputados estaduais mineiros, ser coniventes com uma operação de subtração,

de  furto,  de  roubo de um  patrimônio  que  não é  de  mais  ninguém  a não ser  os

servidores públicos. Fica, então, este apelo, para que de forma fatiada ou não, os

deputados estejam à altura da responsabilidade que agora o mandato impõe a todos.

Sermos coniventes com essa fraude,  com esse furto ou ficarmos à altura do que

espera  o  povo  mineiro  e  dizermos  sonoramente  um  basta  a  esse  governo  que

perdeu, ao que parece, todo e qualquer limite - é essa a orientação do Bloco Minas

sem Censura. Muito obrigado.

O  presidente  (deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a

votação, o deputado Rogério Correia.

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

notícias que nos trouxeram aqui os deputados Ulysses Gomes e Sávio Souza Cruz

deveriam fazer a base do governo, em meu entendimento, repensar a situação desse
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projeto de lei. Esse requerimento que estamos votando agora, para que o projeto seja

votado artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, é uma oportunidade de dar tempo

para as respostas que viemos indagando hoje o dia inteiro enquanto fazemos essa

obstrução na Assembleia Legislativa. Agora há uma clareza ainda maior de que esse

processo do governo de retirar dos servidores públicos o recurso da aposentadoria,

descontado diretamente do seu contracheque para garantir a previdência futura, não

pode ser feito sem que haja a concordância do Ministério da Previdência, que não

concorda nem dará ao governo as condições que ele quer para retirar o dinheiro do

servidor. Isso é óbvio, porque o governo federal e o Ministério da Previdência têm

responsabilidade com a legislação federal  e com o quadro previdenciário do País.

Ora, todos os partidos não diziam que não podíamos ter uma previdência que fosse

apenas à custa do erário e à custa do orçamento, seja do Estado, do Município ou da

União? Não era dito em todos os cantos que a previdência não pode ter rombo? Aliás,

quem mais diz isso são os tucanos, os deputados, os parlamentares, os políticos do

PSDB, do DEM, os neoliberais. Esses são os que mais dizem que previdência não

pode ter rombo.

Não se pode arcar com aposentadoria com o custo do orçamento do Estado, isso

leva à falência do Estado. É preciso ter responsabilidade, gestão. Pois é exatamente

esse governo que quer acabar com o fundo de previdência que está sadio, criado em

2002, que já tem R3.241.000.000,00. Porque esse governo faliu, quebrou Minas com

o maldito choque de gestão ele quer rapar o tacho e tirar todos os centavos que o

Estado possui agora do servidor público. Ora, Srs. Deputados, Sras. Deputadas e

servidores  públicos...  Parabenizo  os  sindicatos  presentes,  Sind-UTE,  Serjusmig,

Sisipsemg e a companheirada da Polícia Civil. Parabéns pela persistência de vocês

em estar aqui, fiscalizando e vigiando desde cedo e vendo infelizmente a vontade da

base do governo de fazer  com que esse dinheiro saia da previdência  e vá tapar

buraco do choque de gestão. Parabéns sindicalistas presentes pela garra em estar

aqui  conosco,  acompanhando  esse  processo de  votação.  Mas  me parece  que  a

situação do governo é pior do que imaginávamos. O governo sabe que poderá ser

punido, e há outro estado, Alagoas, que está com esse problemão - aliás, governado,

também, pelo PSDB, não sei se é coincidência ou não.
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O Estado de Minas Gerais está tão apertado que, embora o governador Anastasia

saiba que não pode fazer, que poderá responder por crime de responsabilidade, por

improbidade  administrativa,  mesmo  assim  ele  quer  fazer.  Isso  mostra  a

irresponsabilidade fiscal e o quadro de falência em que se encontra o governo de

Minas Gerais. Se fosse um governador que não entendesse de leis... Mas não, trata-

se do renomado professor de direito administrativo, o Prof. Anastasia. Ele sabe que o

que  vai  fazer  é  crime de  improbidade  administrativa  que  lhe  pode ser  imputado,

ficando, depois, sem mandato, e tudo o mais. Mas o desespero é tão grande... E

nesse aspecto, para ele temos de tirar o chapéu, que subserviência ao senador. Tudo

para esconder que o senador quebrou Minas. Ele prefere responder por crime de

improbidade,  enfrentar  o  Ministério  Público,  o  Ministério  da  Previdência,  para

esconder, do povo mineiro e do povo brasileiro, a falência e a quebradeira de Minas

Gerais,  do maldito choque de gestão.  É isso o  que constatamos,  abismados,  em

Minas Gerais: o governador pedir à base do governo que o ajude a raspar o tacho,

deixando o Estado sem recursos e servidores insatisfeitos. Esse é, infelizmente, o

quadro que vivemos. Por isso estamos nessa obstrução, o que fazemos desde cedo,

desde 9 horas da manhã.

Estamos  agora  no  último  lance  possível  da  obstrução,  que  é  a  solicitação  de

discutir, de forma fatiada, o requerimento. Mas vejo, também, que a base do governo

já não está toda aqui; muitos já desconfiaram que estão sendo mais realistas que o

rei, e já foram embora porque é na conta deles que ficarão as consequências desse

ato. O próprio governo terá de voltar atrás; a base do governo já não consegue ter a

certeza de antes, principalmente, Ulysses, depois dessa viagem heroica que você e o

Sávio empreenderam a Brasília. Vocês estão de parabéns em nos trazer essa notícia.

Tenho certeza de que  isso,  chegando ao Ministério  Público,  terá  um final  judicial

tranquilo. Qualquer juiz, notando que a lei federal não permite e que não há anuência

do governo federal,  constatará o erro cometido.  Não pode o governo gastar  esse

recurso, e temos de impedir que o faça.

Os representantes dos sindicatos estarão amanhã, às 10 horas, com o governador -

não é? Vocês conversarão não com o governador - o governador não se senta com

os sindicalistas -, mas com a secretária Renata Vilhena. Procurem dizer a ela que
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esse  esforço  de  retirar  o  direito  da  previdência  poderá  custar  caro  ao  próprio

governador do Estado. É bom adiantar-lhe que o Ministério Público terá, em mãos, a

negativa  do  Ministério  da  Previdência.  Será  que  mesmo assim  eles  insistirão  em

cometer  um  crime  de  improbidade  administrativa,  retirando  um  recurso  sem

autorização de legislação federal?

Terminando, digo o seguinte: o que leva o governo a fazer isso, além da falência e

da quebradeira? Esse é o ponto número um: governo quebrado, falido, portanto um

governo que está disposto a tudo para esconder, do povo mineiro, o que fez com o

Estado no tocante à sua falência. Segundo: o que leva o governo a fazer isso? É a

ausência, em Minas Gerais, de poderes que funcionam e de imprensa que divulgue

as notícias. Se tivéssemos aqui um Ministério Público, um Tribunal de Contas e uma

imprensa  livres  e  que  cumprissem  os  seus  deveres,  esse  senso  de  que  nada

acontece não prevaleceria em Minas Gerais. Aqui prevalece a certeza do governo de

que nada acontece com eles, pois tudo eles podem dominar. Como diz o Sávio Souza

Cruz, está tudo dominado. Como aqui em Minas está tudo dominado - Assembleia

Legislativa, Tribunal de Contas, Ministério Público, imprensa -, eles acham que não

pagarão por nada.

Casos esquisitos acontecem em Minas. Muito esquisitos. E todo o mundo acha que

nada  acontecerá,  por  mais  esquisito  que  o  fato  possa  parecer.  Coisas  que  só

acontecem em Minas Gerais. Se se contar em outra parte do País ou do mundo as

coisas  que  temos  visto  estes  dias,  inclusive  neste,  certamente  as  pessoas  não

acreditarão  que  haverá  impunidade,  mas  em  Minas  Gerais  a  certeza  é  a  da

impunidade. Então, joga-se na impunidade, inclusive nessa de poder rapar o tacho,

pegar um dinheiro que é do servidor público, sem a anuência da lei e, mesmo assim,

insistir em gastar esse dinheiro para esconder a falência do Estado.

Sr.  Presidente, termino sugerindo aos sindicatos que digam à secretária Renata

Vilhena que pode haver outra saída, que estamos dispostos a ir a Brasília, conversar

com  a  presidente  da  República,  para  ajudar  Minas  Gerais.  Não  há  problema.  O

governo do PSDB faliu Minas, mas tenho a certeza de que a presidente será sensível

para  resolver  isso  de  outra  forma  que  não  essa  ilegal,  de  retirar  o  dinheiro  dos

servidores. Portanto, peço ao presidente que isso realmente seja votado, artigo por
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artigo.

Questão de Ordem

O deputado Rogério Correia - Presidente, não há 39 deputados. Então, solicito a V.

Exa. que encerre a discussão ou faça a recomposição do quórum, pela não existência

de 39 deputados em Plenário, como V. Exa. pode perfeitamente verificar de plano.

O presidente  -  A presidência  verifica,  de  plano,  a  existência  de  quórum para  a

continuação dos trabalhos. Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado

Adalclever Lopes.

O deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

caros servidores, querido povo de Minas Gerais, é pela oitava vez que ocupo hoje a

tribuna para denunciar mais uma vez, como diz o deputado Rogério Correia, a forma

abusiva, a forma desrespeitosa com que o governo vem rapar o tacho do servidor,

surrupiar  o recurso que é descontado sagradamente.  Sagradamente!  Todo mês o

servidor alimenta o fundo com o que é tirado do seu contracheque. E o governo o faz

de  forma  escandalosa.  Tira  do  contracheque  do  servidor.  Faz  uma  apropriação

indébita, depositário infiel. Por isso volto.

Antes de votar o projeto, terei a última oportunidade de olhar nos olhos de cada

deputado. Deputada Rosângela Reis, meu querido conterrâneo de Pará de Minas,

Inácio Franco, deputado Fred Costa, deputada Ana Maria Resende, meu caro amigo

Lafayette  de  Andrada,  Bosco,  olhando  nos  olhos  de  cada  um,  querido  deputado

Sebastião Costa, deputado Romão, querido deputado Celinho do Sinttrocel... Quero

dizer ao deputado Fabiano Tolentino, apelando a todos vocês, que cada professor

que sai de casa às 5, 6 horas da manhã, para lecionar às 7 horas, têm como única

ferramenta o giz e o coração. O meu apelo é para que esses professores não fiquem

sem esse fundo que foi construído com muito sacrifício pelo governo Itamar Franco e

pelo secretário de Administração à época, Sávio Souza Cruz. Eles fizeram um fundo

para o qual os servidores contribuíram durante todos esses anos. Um fundo com mais

de R$3.000.000.000,00, querido deputado Tiago Ulisses. E hoje o governo vem, de

forma vergonhosa, tirar dinheiro do fundo do servidor para deixar de aportar mais de

R$700.000.000,00 por mês. O governo está surrupiando, tirando vergonhosamente o

dinheiro do servidor.
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Assim sendo, peço a cada um dos deputados e das deputadas, olhando nos olhos,

que reflitam. Pensem no policial civil que sai para combater e proteger não só a nós,

mas também aos nossos filhos.  Às vezes,  o filho que criamos na melhor  escola,

dentro da bolha, pode se encontrar com alguém que não teve a oportunidade de ter a

mesma educação, e é a eles que a polícia civil defende. A polícia também colabora

para que aqueles que não tiveram a mesma oportunidade de nossos filhos não sejam

agredidos e mortos. A segurança pública no Estado de Minas Gerais é lamentável.

Deputado Cabo Júlio, o efetivo da Polícia Militar deveria ser da ordem de mais de

70  mil,  mas  vamos  chegar  a  2015,  em  razão  da  forma  como  isso  está  sendo

conduzido, com menos de 38 mil policiais militares. Há uma falência total do sistema

de  segurança  pública.  A insegurança  pública  está  instalada  no  Estado  de  Minas

Gerais. E o dinheiro do fundo será usado, como disse o deputado Sávio Souza Cruz,

para manter a farsa de uma candidatura que não consegue decolar a partir de Minas -

o Bateau Mouche de Minas.

Minas Gerais não pode pagar essa conta. O poder emana do povo para em nome

do povo servir. O mar é grande e poderoso porque tem a humildade de estar abaixo,

em alguns centímetros, de todos os rios do mundo. Neste momento, temos de ser

humildes  para  ser  grandiosos  e  para  representar  nossos  respectivos  mandatos.

Humildes para reconhecer que esse projeto é um erro, uma calamidade total. É por

isso que, olhando nos olhos de cada um de vocês, tenho certeza de que quando

chegarem a casa agora, de madrugada, irão abençoar seus filhos e dar um beijo na

testa de cada um. Só assim V. Exas. poderão olhar nos olhos deles e dizer: “Eu não

tirei a aposentadoria e nem a segurança de ninguém”. Quero voltar para casa e poder

dormir com a certeza de que o servidor não vai deixar de dormir com a insegurança

de não ter no final do mês o seu contracheque pago, após ter trabalhado tantos anos.

Na verdade, hoje o governo não tem condição de bancar a previdência. O governo

está deixando de aportar, e é isso o que ele vai fazer imediatamente após extinção do

fundo, como diz o deputado Rogério Correia, rapar o tacho do servidor. Por isso, Sr.

Presidente, apelo, mais uma vez, ao bom-senso dos colegas. Se não votarmos hoje,

teremos  até  amanhã para  que  a  nossa  base e  os  servidores  de  cada município

liguem para o seu deputado. Tem o 2º turno, então peça a ele, por favor, que não
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acabe com o nosso futuro nem com o futuro dos nossos filhos. Não acabe ainda mais

com a segurança pública; não acabe ainda mais com a saúde; não acabe com o

restinho que sobrou da Polícia Civil, que hoje está em estado de falência. A Polícia

Civil foi desmontada. Hoje a segurança pública é o pior problema do governo. Como

eu disse em várias outras vezes, deputado Sávio Souza Cruz, ninguém no interior de

Minas tem a tranquilidade de trabalhar  no campo e voltar  para casa para dormir,

porque, à noite, chegam sequestradores que vêm de São Paulo, Rio de Janeiro e

Espírito Santo para pegar os nossos trabalhadores que hoje tocam este Brasil. Que

segurança tem esse trabalhador,  esse sujeito  que planta para colocar comida em

nossa mesa no outro dia? Eles têm de alugar uma casa na cidade porque correm um

risco total. Agora, há um detalhe: enquanto isso, tem a Minas virtual. Sr. Presidente,

tem aquela Minas em que todos nós queríamos morar, a Minas da propaganda, a

Minas irreal. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Em votação, o requerimento. As deputadas

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

Rejeitado.

O deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

O presidente - É regimental.  A presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que não

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

seguida, registrem seu voto. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que

ocupem  seus  lugares  e  informa  que  terá  computada  a  presença,  para  efeito  de

quórum, o deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

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

A deputada Liza Prado - Meu voto é “não”.

O presidente -  Está computado.  Votaram “sim” 11 deputados.  Votaram “não”  46

deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição do requerimento.

Questão de Ordem

O deputado Sávio Souza Cruz - Declaração de voto, Sr. Presidente.

O presidente - Deputado Sávio Souza Cruz, solicito a V. Exa. e aos demais colegas

a compreensão para que possamos fazer declaração de voto ao processo conclusivo
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da votação.

O deputado Sávio Souza Cruz - É em relação ao requerimento.

O presidente - Peço a colaboração de V. Exa.

O deputado Sávio Souza Cruz - É o regimento, Presidente. Tenho de declarar o

voto.

O  presidente  -  Peço  essa  colaboração  a  V.  Exa.,  que  terá  a  oportunidade  de

promover declaração de voto.

O deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, tinha pedido primeiro. Precisamos

declarar o voto para explicar que a votação foi adiada.

O presidente - Peço a compreensão de V. Exa.

O deputado Sávio Souza Cruz - Presidente, estamos em processo de obstrução.

O presidente - Peço a compreensão de V. Exa., por favor.

O deputado Sávio Souza Cruz - Também peço a de V. Exa.

O presidente - Não posso neste momento, é um ato discricionário. Estou pedindo a

compreensão,  existe  um  trabalho  longo  a  ser  exercitado.  É  fundamental  essa

colaboração.

O deputado Sávio Souza Cruz - Presidente, não posso abrir mão disso. V. Exa.

pode não me conceder, mas não posso abrir mão disso.

O presidente - Infelizmente, neste momento, a presidência não pode conceder a V.

Exa.

O deputado Sávio Souza Cruz - Lamento, porque estamos cumprindo o regimento,

mas não posso abrir mão de pedir isso.

O presidente - Vem à Mesa requerimento do deputado Sávio Souza Cruz em que

solicita a votação destacada do art. 5º do Substitutivo nº 2. A presidência defere o

requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.

Vem à Mesa requerimento do deputado Sávio Souza Cruz em que solicita a votação

destacada das Emendas nºs 3, 4, 5, 10, 11, 22, 28, 75 e 76. A presidência defere o

requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.

Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Sávio Souza Cruz.

O deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Mesa dos trabalhos, servidores

que  nos  acompanham  das  galerias  -  é  quase  1  hora  da  manhã  -,  deputadas  e
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deputados, estou aqui de novo, mais uma vez. Já não sei mais quantas vezes volto a

esta tribuna para reiterar o apelo à Casa de Leis dos mineiros. O que está em jogo

aqui é até o respeito que esta Casa poderá merecer dos mineiros daqui para a frente.

Estamos diante de uma votação em que se sabe, de antemão, estar o governador do

Estado  propondo  a  esta  Casa  votar  um  projeto  ilegal,  inconstitucional,  além  de

gravemente  imoral.  Tirar  o  recurso  da previdência  dos  servidores  não pode levar

outro  nome  senão  uma  grave  imoralidade.  Pior  que  isso,  trouxemos  aqui  a

manifestação do Ministério Público Estadual, assinada por todos os promotores do

patrimônio público, que atestam ter ingressado com uma ação civil pública, em que

fazem grave recomendação ao Executivo e a esta Casa para suspender a tramitação

desse projeto pelos claros sinais de ilegalidade, pela inobservância de um rito mínimo

de  negociação,  pelo  absoluto  desacatamento  dos  conselhos  que  regem  esses

fundos.  Por  tudo  isso,  o  parquet mineiro,  por  meio  da  Promotoria  do  Patrimônio

Público,  por  todos  os  promotores,  recomenda  à  Casa  cautela,  que  suspenda  a

tramitação desse projeto até que se forme um juízo. Será que todos os promotores do

patrimônio  público estadual  são inconsequentes,  irresponsáveis  e  do Bloco Minas

sem Censura? Todos? Isso cabe na cabeça de alguém, que todos os promotores de

defesa do patrimônio público vêm fazer uma manifestação, ajuizando uma ação civil

pública contra o processo, publicando uma recomendação aos senhores deputados, à

Casa e ao governo do Estado: “Suspendam, está em curso algo ilegal”? Falam até

como  forma  de  prevenir  o  ajuizamento  de  uma  futura  ação  direta  de

inconstitucionalidade. Não bastasse isso, trouxemos aqui a manifestação do ministro

da Previdência, que já mostrou aos técnicos do governo e aos secretários de Estado

a  impossibilidade  legal  de  fazer  o  que  o  governo  quer  fazer.  Ele  contraria

mandamento expresso da legislação federal que rege a matéria. Trouxemos aqui um

precedente já ocorrido com o Estado de Alagoas, que insistiu em lançar mão dos

recursos dos servidores para tapar os buracos, os rombos, para manter a farra, a

farsa,  a  campanha,  tudo.  E  o  que  aconteceu  em  Alagoas?  Alagoas  teve  as

transferências voluntárias suspensas;  teve interrompida a possibilidade de contrair

financiamentos junto ao governo federal,  ao BNDES, ao  Banco do Brasil  e  ainda

reportou que até o Banco Mundial, ao saber que o Estado de Alagoas não tinha mais
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a Certidão de Regularização Previdenciária, cortou o financiamento que faria a esse

estado.

Minas Gerais quer  se submeter a tudo isso, à desmoralização de perder  a sua

certidão  previdenciária;  à  desmoralização  de  perder  a  possibilidade  de  receber

transferências voluntárias;  de contrair  financiamentos junto ao governo federal,  ao

BNDES, ao Banco do Brasil  e aos órgãos de financiamento internacionais. Vai se

submeter a tudo isso para não deixar claro que o Estado quebrou. Não se trata de

impedir que ele quebre; é adiar, é tentar manter a farsa até outubro. Tudo isso, até o

roubo do patrimônio do servidor público estadual. Jogaram o Estado de Minas Gerais

na vala dos inadimplentes,  na vala dos impossibilitados de receber  transferências

voluntárias,  dos  impossibilitados  de  contrair  operações  de  crédito  nacionais  e

internacionais. Tudo isso para não deixar claro que Aécio quebrou Minas; para não

prejudicar a campanha do senador. Tudo isso só para um ato de campanha.

É justo os governadores de Minas, o governador de direito, Antonio Anastasia, e o

governador  de  fato,  Aécio  Neves,  exigirem  isso  desta  Casa,  exigirem  isso  dos

senhores e das senhoras, da chamada base parlamentar deste governo? É legítimo

exigir  que  votem  contra  a  lei,  contra  a  Constituição,  contra  o  patrimônio  dos

servidores, contra a manifestação da Previdência Social, contra o Ministério Público,

contra o bom senso, contra a razão, contra os mineiros? É legítimo pedir isso a V.

Exas.?  Não,  não é.  Não é  legítimo que V.  Exas.  sejam levados  a  esse grau de

sacrifício - votar contra tudo isso e, mais grave ainda, excelências, pedir que votem

contra suas consciências, porque sei que vários colegas que integram a base aqui

estão  convencidos  da  inconveniência  desse  projeto,  da  sua  ilegalidade,  da  sua

inconstitucionalidade, da sua imoralidade. E ainda assim passaram V. Exas. por cima

da  lei,  da  Constituição,  do  ministério,  do  Ministério  Público,  do  Ministério  da

Previdência, mas passaram também por cima das próprias consciências. Em nome

de quê? Indago a V. Exas., em nome de quê? O que pode justificar o exercício de um

mandato sem liberdade, sem autonomia, sem poder exercer o mínimo compromisso

não é a própria consciência. O que vale isso? O que os leva a esse ponto? Indago,

mais uma vez.

Pela última vez que o regimento me permite estar aqui nesta tribuna, quero renovar
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o  apelo,  estendendo  aos  governadores  de  Minas.  Governadores  de  Minas,

governador de direito, Antonio Anastasia, governador de fato, Aécio Neves, não façam

isso com a base do governo. Não façam isso com os deputados que lhes são fiéis.

Não façam isso com o povo de Minas. Não façam isso com a Assembleia Legislativa.

Não joguem esta Assembleia na lata de lixo. Não joguem o conceito que esta Casa

pode ter junto aos mineiros no esgoto.

Excelências,  governador  de  fato,  governador  de  direito,  reflitam.  Está  aí  a

manifestação  do  Ministério  Público.  Está  aí  a  manifestação  do  Ministério  da

Previdência. Está aí o caso precedente de Alagoas. E vão insistir nisso? Em nome de

quê?  De  tampar  os  buracos,  manter  a  farsa,  a  mentira.  Por  quanto  tempo? Por

quanto tempo esse dinheiro, que não é de V. Exas., que é dos servidores de Minas,

servirá para conservar a farsa que V. Exas. mantêm em Minas Gerais há 11 anos?

Fica a pergunta, fica o apelo.

Termino aqui,  Sr. Presidente, mais uma vez, encaminhando que possamos votar

todos os dispositivos destacados e possamos rejeitar liminarmente, in totum, pela sua

inaproveitabilidade, todo o PL nº 54/2013. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

Gomes.

O deputado Ulysses Gomes* - Sr.  Presidente, deputadas e deputados,  queridos

cidadãos  e  cidadãs  mineiros  que  nos  acompanham ao vivo  pela  TV Assembleia.

Acredito,  Sr.  Presidente, que todos aqueles que têm acompanhado durante essas

semanas, esses dias, e de forma especial no dia de hoje, pois desde as 9 horas da

manhã este Plenário se reúne para debater profundamente todo esse procedimento

de extinção do Funpemg,  que a  grande a maioria que acompanhou,  obviamente,

tenha compreendido e entendido todo o processo. Mas, principalmente, para aqueles

que nos acompanham pela TV Assembleia, queria compartilhar as manifestações dos

diversos setores dos servidores públicos. Parte deles estão aqui representados, mas,

durante o dia, vários setores passaram por aqui e deixaram suas mensagens. Quero

deixá-los  registrados  nos  anais  desta  Casa,  em  especial,  aqueles  que  nos

acompanham pela TV Assembleia. Gostaria também de compartilhar a manifestação

da Polícia Civil, por meio do Sindpol. Os policiais civis e administrativos não aceitam o
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fim  do  fundo  previdenciário.  Essa  não  é  uma  questão  apenas  de  deputados  de

oposição.

Temos aqui manifestações quanto à extinção do Funpemg, do Sindpol, alegando

que a transferência de bilhões para um fundo quebrado é crime, segundo o artigo

168, que se refere à apropriação indébita. O Sindpol também diz: "Sr. Governador, a

aposentadoria  é  direito  sagrado.  Tire  as  mãos  do  fundo  de  previdência  dos

trabalhadores."

Manifestação dos servidores do Ipsemg: "O Ipsemg é o maior órgão de seguridade

social dos servidores mineiros."

"Servidores em defesa do seu maior patrimônio." Mensagem deixada também pelos

servidores do Ipsemg.

"Movimento  moralidade  da  administração  pública.  Sucatear  o  serviço  público  é

imoral." Mensagem do Sindicato dos Servidores da Justiça - Serjusmig.

"Servidores em luta na defesa do Ipsemg."  É outro manifesto aqui  também. Há

outras faixas, mas tenho dificuldades para lê-las, devido a minha posição.

Há  manifestação  do  Sisipsemg.  Há  a  presença  das  companheiras  e  dos

companheiros  do  Sind-UTE  e  do  Serjusmig:  "Movimento  moralidade  na  política.

Manobra para exinguir o direito dos contribuintes do Funpemg ao plebiscito é imoral."

Manifestação do Sindicato do Servidores da Justiça de 1ª Instância: "Sras. e Srs.

Deputados, não ajudem a acabar com o Ipsemg."

Amigos e amigas, isso é simbolicamente a expressão da preocupação dos milhares

e  milhares  de  servidores  do  nosso  estado.  São  cerca  de  65  mil  servidores  que

compõem  o  Funpemg,  que  hoje  tem  um  patrimônio  -  registre-se  -  de  cerca  de

R$3.250.000.000,00, construídos ao longo dos últimos 12 a 13 anos. Uma história de

luta, uma conquista importante dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso estado

que,  na  calada  da  noite,  depois  de  toda  essa  tramitação,  depois  de  um  debate

consistente  e  insistente,  em  que  cada  um  dos  deputados  e  deputadas  teve  a

oportunidade de se manifestar e pôde trazer suas preocupações...

Trouxemos aqui as informações de uma ação civil  pública do Ministério Público,

assinada por todas as promotoras e promotores de defesa do patrimônio público do

Estado, contra um procedimento adotado pela Assembleia, mas, sobretudo, contra a
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extinção do Funpemg, da forma como está sendo feita. Essa ação foi permitida por

uma manobra do governo,  que extinguiu uma regra  fundamental  na  legislação:  a

obrigatoriedade da realização de assembleia entre os servidores do Funpemg, que,

por direito, deveriam debater e discutir o real funcionamento desse fundo e saber se

ele deveria ser extinto ou não.

Com a extinção desse artigo,  o governo, consequentemente,  em seguida,  fez o

quê? Entrou com um projeto de lei, propondo a extinção definitiva desse fundo, para

fazer o quê? Para se apropriar de mais de R$3.000.000.000,00 e fazer com que esse

recurso seja transferido para o fundo anterior, antigo e deficitário. O governo, todo

mês, aporta, em média, R$600.000.000,00, para que tenha um fôlego de pouco mais

ou  menos  de  seis  meses.  É  disso  que  estamos  falando,  sobre  uma  ação  de

sobrevida, um suspiro de apenas seis meses, sem compartilhar com o povo mineiro,

com  os  servidores  e,  principalmente,  com  os  deputados  desta  Casa  da

responsabilidade que cada um vai exercer daqui a pouco, daqui a seis meses, com

esse patrimônio de mais de 65 mil servidores. Vamos chegar em junho do próximo

ano e vamos anunciar isto: simplesmente terá acabado. Se o governo aportava no

fundo anterior  cerca de  R$600.000.000,00 para  complementá-lo,  com os recursos

que pega agora, no valor de R$3.500.000.000,00, é matemático: 6 x 6 = 36. Estamos

falando que, seis meses depois da extinção do fundo, o governo voltará a ter  de

aportar recurso para complementar a aposentadoria.  O que o governo quer  neste

momento é um fôlego, um suspiro, uma sobrevida para que possa pagar o décimo

terceiro dos funcionários  agora em dezembro.  E,  com isso,  ele vai  entrar no ano

eleitoral  com dinheiro dos servidores,  de  apropriação indébita,  e,  por  meio  dessa

apropriação indébita, usar o discurso e o marketing para dizer que é investimento. E

aí, é óbvio, vamos ver vários recursos sendo liberados, obras sendo feitas, e toda a

propaganda do governo mostrando que ele está rigoroso com suas contas. Mas, diga-

se de passagem, é bom registrar mais uma vez que é uma apropriação indébita, um

ato imoral e ilegal que está sendo cometido nesta Casa. Durante esses meses, o

governo vai ter condições, então, de fazer isso. Porém, com toda a convicção e com

toda a certeza, nós vamos voltar a esta tribuna para lembrar, em junho, que, a partir

daquele mês, o problema vai voltar numa esfera, com certeza, ainda maior.
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Para  agravar  tudo  isso  que  estamos  falando,  além  da  ação  civil  pública  do

Ministério  Público,  a  nossa  participação  hoje,  com  o  anúncio  do  ministro  da

Previdência Social, deixa evidentes os riscos que o Estado de Minas Gerais terá com

as consequências das punições que haverá a partir desse ato. O Estado, com esse

ato  imoral  e  ilegal  da  extinção  do  Funpemg,  perderá  a  CRP,  o  que  gerará

consequências  graves,  não permitindo ao Estado,  como aconteceu com Alagoas,

adquirir novos empréstimos, seja dentro do País ou fora, como aconteceu lá com o

Banco Mundial. E poderá até mesmo ser punido ficando sem o repasse do recurso de

transferências voluntárias do governo federal.  E ainda vamos ter  de ouvir  aqui de

deputados e deputadas que o governo federal é contra Minas, que o governo federal

não faz isso e faz aquilo. Mas é bom lembrar que quem está criando as condições

para não permitir algumas ações do governo federal é esta Casa, que vai votar, por

intermédio, por iniciativa do governo do Estado, neste momento, um projeto dessa

magnitude, dessa irresponsabilidade e dessa imoralidade.

Por  isso,  Sr.  Presidente,  quero  encaminhar  aqui,  pela  última  vez,  antes  dessa

votação, ainda um pedido de acordo no sentido da retirada desse projeto para que a

gente possa, quem sabe ainda, avançar numa negociação de entendimento com os

servidores, garantindo um direito conquistado. Muito obrigado.

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

Quintão.

O  deputado  André  Quintão*  -  Deputados  e  deputadas,  servidores,  presidente,

deputado Dinis Pinheiro, telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia,

estamos completando agora 16 horas de debates sobre esse PLC. Insistimos aqui em

apresentar  os  nossos  argumentos.  De  maneira  sintética,  talvez,  neste  último

encaminhamento,  esgotadas  as  maneiras  de  fazermos  a  nossa  obstrução...  O

primeiro deles, repito: a supressão da previsão de plebiscito entre os servidores fere

de  morte  a  legitimidade  de  qualquer  alteração  nas  leis  que  dizem  respeito  à

previdência  mineira.  E  por  um  motivo  muito  simples:  quem  contribui  para  a

constituição do Funpemg, fundo dos servidores, em boa medida, é o próprio servidor.

O  recurso  é  um  patrimônio  do  servidor,  que  compulsoriamente  tem  desconto  no

contracheque,  para  garantir-lhe  a  previdência  futura.  Portanto,  o  que  estaremos
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votando aqui é uma atitude arbitrária do governo ao retirar esse recurso do Funpemg

para cobrir o déficit do Funfip, outro fundo que atende os servidores aposentados até

2002. Portanto, o primeiro aspecto para que não aprovemos esse projeto é a carência

de legitimidade por não serem consultados os servidores por meio de plebiscito.

A segunda questão: quem entrou no Estado depois de 2002, quem religiosamente

contribui  para o Funpemg, quem tem expectativa de uma aposentadoria digna no

futuro com a família,  para gozar  do bom descanso depois  de anos dedicados ao

serviço  público,  agora  terá  a  insegurança  previdenciária.  É  lógico  que,  se  você

descapitaliza o fundo, vai gerar, em médio e longo prazos, atitudes que joguem as

aposentadorias para baixo, porque esse fundo não estará devidamente capitalizado.

Repito, essa é uma alternativa para resolver um problema de caixa, não do Caixa,

nosso querido deputado, mas de caixa do Estado, de recurso do Estado. Então, para

resolver uma questão de curto prazo, você desestabiliza e desequilibra um fundo para

garantir uma aposentadoria digna em médio e longo prazos. Isso é um equívoco.

Terceiro  argumento:  o  nosso  líder  Sávio  Souza  Cruz  e  o  deputado  Pompílio

estiveram com o ministro da Previdência, em Brasília, que relatou que, em contato

com representantes do Estado, desaconselhou o Estado a tomar essa atitude sob

pena de ficar inadimplente e não ter o Certificado de Regularidade Previdenciária, o

que legalmente vai impedir que o governo de Minas tenha acesso a recursos federais.

A Dilma está querendo investir recurso do PAC em Minas, e o Estado não pode ficar

sem o certificado; a Dilma está querendo abrir institutos tecnológicos em Minas, e o

governo do Estado vai ficar sem o certificado; o governo federal está querendo passar

mais recursos - como já passa hoje com o programa Água para Todos -, mas vai

cortá-los para cumprir a lei. Então, Minas vai sofrer.

Minas corre risco, ou seja, o governo vai resolver um problema de curto prazo e vai

criar uma pendência jurídica. Aí, deputado Sávio, vão falar que a Dilma não é mineira,

que ela não quer repassar recurso ao nosso estado. Parece até que é de propósito,

para,  depois,  culpabilizar  o  governo  federal,  que  não  quer  repassar.  Repito:  o

Ministério da Previdência desaconselhou o governo de Minas, pelas regras vigentes,

a  extinguir  o  Funpemg,  sob  pena  de  ficar  sem  o  Certificado  de  Regularidade

Previdenciária.  Portanto,  essa  medida,  de  curto  prazo,  prejudica  o  servidor,  pode
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prejudicar o Estado na captação de recursos e carece de legitimidade porque não

pressupõe o plebiscito com os servidores. Alguns poderiam dizer:  mas, deputado,

então apresente a varinha, o condão mágico para resolver o problema financeiro do

Estado,  que teve a  arrecadação diminuída,  que sofreu  com a  crise  internacional.

Temos de ter, também, essa responsabilidade.

E eu apontei: vamos acabar com a farra das renúncias fiscais em que são gastos

bilhões.  Temos  de  analisar  cada  renúncia  fiscal  para  saber  se  aquele  segmento

priorizado de fato está gerando algum benefício adicional. Não sou, em tese, contra

redução de alíquota ou contra renúncia fiscal,  pelo contrário,  até porque há muito

imposto no Brasil. O problema é que imposto no Brasil quem paga é o pobre e a

classe média, porque os grandes grupos econômicos têm acesso fácil  ao poder e

conseguem dar um jeitinho, diminuir a carga tributária. Mas, se você, com uma mão

pesada, tira recurso do fundo do servidor para resolver o problema de caixa; e, com a

outra  mão,  generosa,  concede  renúncia  fiscal...  E  querem  renúncia  fiscal  sem a

Assembleia  sequer  opinar,  apenas  convalidando  decisões  já  tomadas.  Temos  de

discutir  renúncia fiscal sob a ótica do estímulo ao desenvolvimento econômico, ao

benefício  para  o  consumidor  mais  pobre.  E  esses  critérios  não  são  explicitados.

Temos de colocar o dedo nessa ferida. E vale, muitas vezes, para algumas decisões

federais,  como no caso do marco da mineração. A mineração arrebenta o Estado.

Temos um passivo ambiental enorme. E o Estado de Minas tem de ter essa fonte,

assim  como  a  União  também  tem  de  tê-la.  Portanto,  acho  grave  votarmos  a

desestabilização de uma conquista dos servidores, que é o Funpemg, exatamente

para cobrir um buraco dos recursos públicos.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, que fique claro para Minas Gerais que estamos

fazendo a nossa parte. Alerto os deputados da base, dizendo-lhes que se pode votar

hoje  -  com  esse  embate,  com  o  desgaste  -,  e,  amanhã,  chegar  uma  carta  do

Ministério da Previdência, e o Estado poderá voltar atrás. Foi o que ocorreu com o

veto do Código Florestal. As nossas emendas foram derrotadas; depois, o governador

vetou o que a base do governo aprovou,  atendendo ao que as nossas emendas

originalmente propunham.

Portanto, alertamos a base - a conversa foi séria no Ministério da Previdência -,
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pois,  amanhã,  o governo volta atrás,  a Assembleia ficará com a pecha de querer

acabar  com o Funpemg, e o governo estadual  terá atendido à recomendação do

governo  federal.  Para  não  correr  esse  risco,  para  não  gerar  insegurança

previdenciária  entre  os  servidores,  para  reafirmarmos  que  qualquer  mudança  na

previdência dos servidores precisa de plebiscito, nós votaremos “não” ao projeto de

lei complementar. Muito obrigado.

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

Correia.

O  deputado  Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  deputados,  deputadas  -  estão

presentes a Rosângela, a Ana Maria -, trata-se agora do encaminhamento do projeto.

Conseguimos aprovar um requerimento para que fosse votado primeiro o Substitutivo

nº 1. Será,  portanto, a primeira votação que faremos. Peço aos deputados o voto

favorável ao Substitutivo nº 1, que estabelece novamente a única forma possível de,

democraticamente, haver uma decisão sobre o Funpemg, que é através do plebiscito.

A meu ver,  o plebiscito  foi  retirado de forma irregular  nesta Casa,  porque não se

tratou de um debate, e, sim ,de uma emenda de 2º turno, sem acordo de lideranças.

Agora é a forma de retomarmos a discussão no ponto em que ela deveria ter-se

iniciado, consultando os servidores públicos sobre se querem ou não que o recurso

deles seja transferido de um fundo superavitário para um buraco sem fundo. É claro

que o governo já sabia a resposta. Alguém de bom senso vai optar por pegar um

recurso que é do seu futuro, da sua aposentadoria e jogar em um local onde não há

fundo  e  em  que,  para  o  futuro,  ele  não  terá  certeza  da  aposentadoria,  porque

dependerá do caixa dos próximos governos que não sabemos quais serão? Então, é

óbvio que qualquer servidor consultado será contrário a que esse fundo seja extinto,

como se quer fazer nesta Casa. Agora, se há esse entendimento, e é o entendimento

do conjunto dos servidores públicos, haveremos nós também, deputados, de respeitar

essa questão dos servidores públicos. E simplesmente extinguir um fundo, com o que

a imensa maioria dos servidores públicos não concorda, é um golpe contra esses

servidores. É lamentável a Assembleia Legislativa fazer parte, como cúmplice, desse

golpe arquitetado pelo governo. Agora, esse golpe não é apenas orçamentário, mas

político, porque haverá um alívio de caixa por cerca de seis ou sete meses. Com esse
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alívio, o governo do Estado poderá, durante o ano de eleição, agir de forma a ajudar

seus candidatos. Talvez essa maldade aflija mais o servidor público que sabe que,

além de ficar  sem o dinheiro  da previdência,  está  sendo instrumento  para ajudar

exatamente quem está retirando o dinheiro da previdência, que é o governo e seus

candidatos. Veja a maldade. O mesmo recurso que será retirado do servidor será

utilizado, indiretamente para fortalecer os candidatos que estão retirando o fundo de

previdência  dele.  Contado isso  em  qualquer  parte  do  Brasil,  ninguém  acreditaria,

porque só em Minas Gerais acontecem coisas desse tipo.

Aqui,  em Minas, acontecem coisas muito esquisitas. Por exemplo, o Tribunal de

Contas assina um acordo determinando ao governador que ele pode não respeitar a

Constituição, que o Tribunal de Contas vai atestar as contas dele como verdadeiras,

porque  há  o  compromisso  de  que  o  governo  não  cumprirá  a  Constituição,  que

aplicará o mínimo constitucional um dia longínquo. Mas não este governo, um outro.

E que a Constituição, portanto, não vale para este governo. Só deve valer para outro.

Só aqui, em Minas, mesmo. Não, governador, V. Exa. não está aplicando os 25% que

as Constituições nacional e estadual mandam. Mas, governador, V. Exa. não precisa

aplicar  porque  não  será  punido  pelo  Tribunal  de  Contas.  E,  por  mais  que  as

promotoras e os promotores valentes insistam em dizer que isso não pode, haverá

sempre  um  procurador  do  Ministério  Público  a  permitir  que  o  governador  fira  a

Constituição do Estado. Ora, se o Tribunal de Contas e o Ministério Público podem

fechar os olhos à Constituição e permitir que o governo a descumpra em seus termos

mais essenciais, que é a execução do percentual da saúde, 12%, e da educação,

25%, que o governo surrupie um fundo do servidor público, que o governo rape o

tacho do fundo, isso é o de menos. E o governo acreditará na sua impunidade. O

Tribunal  de  Justiça não terá coragem de julgar  o senador,  o imperador  de  Minas

Gerais, e ele sairá ileso. Depois o senador dá um jeito de limpar a barra de todo o

mundo. A impunidade prevalece em Minas Gerais. Tudo pode ser feito. É a terra da

mãe joana.

A única esperança nossa, e uma sábia servidora pública disse isso, é que o povo

mineiro mude essa situação. É a única esperança. Aliás, é isso que nos move a estar

aqui não tentando convencer a base do governo, que me parece dominada por ele,
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sei lá com quais argumentos. Assim como o Tribunal de Contas e o Ministério Público,

já  estamos  cansados  de  tentar  fazer  com  que  esses  Poderes  se  sintam

independentes. A Assembleia Legislativa não é independente coisa nenhuma. Ela faz

o que o governador manda, assim como o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça e

o  Ministério  Público.  Todos  fazem  o  que  o  governador  manda,  e  a  imprensa

permanece calada. Nós já sabemos disso.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, servidores públicos, o que nos move é saber que

o povo mineiro  começa a entender  que,  em Minas  Gerais,  houve um choque de

gestão que quebrou o Estado. Arrochou o salário dos servidores e tirou recursos da

educação, da saúde, e até mesmo o dinheiro da previdência pública dos servidores

de Minas Gerais.  É isso o que nos  anima.  Ficamos animados em dizer  ao  povo

mineiro,  à 1h8min da madrugada, que isso vai  repercutir,  porque o povo vai  ficar

sabendo disso. E já está repercutindo nas mídias sociais, na internet. Temos certeza

de que os sindicalistas que até agora estão aqui conosco saberão dizer isso às sua

bases, bem como explicar como foi feita essa votação e demonstrar os interesses de

quem se preservou e de quem não se preservou.

Podemos dizer que conseguimos uma conquista, a conquista do voto aberto. Agora

qualquer votação é aberta. Todo povo de Minas vai saber como votou cada um dos

deputados  e  das  deputadas.  Todos  os  servidores  públicos  poderão  ter  acesso  à

votação porque a votação agora se dá de forma aberta. Neste momento, gostaria de

chamar a atenção dos nossos deputados e deputadas para isso: será votado nesta

Casa,  à 1h10min da madrugada desta quinta-feira,  se o servidor público  terá um

fundo de previdência e poderá se aposentar tranquilamente, sem depender do caixa

do Estado, ou se a Assembleia Legislativa será cúmplice do governador e retirará

esses  recursos  para  tapar  o  rombo  do  choque  de  gestão.  Em  outras  palavras,

veremos se a Assembleia Legislativa permitirá ou não ao governador rapar o tacho,

inclusive os recursos do servidor público, para permitir a farsa continuada de que em

Minas Gerais  há  uma gestão eficiente.  Não.  A gestão é ineficiente.  O choque de

gestão  quebrou  Minas.  Essa  maldita  ideia  do  senador  Aécio  Neves  levou  Minas

Gerais  agora,  no  último ano  do governo tucano,  a  rapar  o  tacho,  mesmo que o

Ministério não permita e a Constituição também não lhe permita.
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Sr.  Presidente,  encaminho,  portanto,  o  voto  contrário  a  este  projeto  de  lei  e

favorável ao Substitutivo nº 1, que coloca o nosso plebiscito instituído para o servidor

público como a única forma de se mexer no recurso e no dinheiro que é do servidor

público. Muito obrigado.

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

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

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

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

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

registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas e destaques.

- Registram "sim" os deputados:

Adalclever  Lopes -  André Quintão -  Cabo Júlio  -  Celinho do Sinttrocel  -  Durval

Ângelo - Elismar Prado - Gilberto Abramo - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes.

- Registram "não" as deputadas e os deputados:

Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi -

Carlos  Pimenta  -  Célio  Moreira  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Duarte  Bechir  -  Fabiano

Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite -

João Vítor Xavier - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo

Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Mário

Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -  Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Pinduca

Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sebastião Costa -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O deputado Rômulo Viegas - Votei “não”.

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, meu voto não foi computado. O

meu voto é “sim”.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 13 deputados. Votaram “não” 46

deputados. Está, portanto, rejeitado o Substitutivo nº 1, salvo emendas e destaques.

Em votação, o Substitutivo nº 2, salvo emendas e destaques.
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- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

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

Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi -

Carlos  Pimenta  -  Célio  Moreira  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Duarte  Bechir  -  Fabiano

Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio

Gomes -  Hely Tarqüínio -  Inácio Franco - João Leite  -  João Vítor  Xavier -  Juarez

Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques

Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez -

Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio

- Tiago Ulisses - Zé Maia.

- Registram "não" os deputados:

Adalclever  Lopes -  André Quintão -  Cabo Júlio  -  Celinho do Sinttrocel  -  Durval

Ângelo - Elismar Prado - Gilberto Abramo - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz -

Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes.

A deputada Rosângela Reis - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

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

O deputado Pompílio Canavez - Meu voto é “não”.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 45 deputados. Votaram “não” 12

deputados. Está, portanto, aprovado o Substitutivo nº 2, salvo emendas e destaques.

Com a aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicada a Emenda nº 2. Votação do

art. 5º do Substitutivo nº 2. Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado

Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, há nove destaques. Orientado pelo

nosso deputado Sávio Souza Cruz, vou fazer, em nome do bloco, a defesa coletiva

dos nove destaques que fizemos. Quero destacar alguns deles, de comum acordo.

São nove destaques, os mais importantes. Um deles é simbólico e demonstra bem

o que o governo não aceita. Ao fazer a sua leitura, isso fica claro. Dissemos o tempo

inteiro que, com esse recurso, o governo não quer pagar a previdência, como disse,

mas fazer a jogada de utilizar o recurso da previdência para folgar o caixa do Estado

e, a partir daí, tapar os buracos das dívidas e do maldito choque de gestão. Tanto é
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assim, que vejam a emenda que o governo não aceita: “O saldo apurado deverá ser

destinado ao pagamento de benefícios previdenciários dos contribuintes do extinto

Funpemg”. O que diz essa emenda, para deixar bastante claro aos telespectadores,

aos servidores públicos? O saldo, portanto, não poderá ser utilizado para nada, a não

ser  os  benefícios  previdenciários  do  extinto  Funpemg.  Ou  seja,  o  recurso  de

R$3.200.000.000,00  só  poderá  ser  remetido  aos  servidores  públicos  do  extinto

Funpemg. Por que o governo não aceita isso? Se é para a previdência, nada mais

normal que aceitar isso. O deputado Jayro Lessa entende bem desse assunto. É a

confissão de culpa de que não servirá para a previdência coisa nenhuma, senão ele

aceitaria  essa  emenda.  O  problema é  que  essa  emenda  destrói  o  planejamento

maquiavélico do governo: utilizar o dinheiro da previdência social para tapar o buraco

do maldito choque de gestão, da quebradeira em que Minas se encontra. Ou seja, o

senador, com essa ideia maravilhosa de choque de gestão, quebrou o Estado.

Agora, no final do governo, como não há mais jeito de pedir dinheiro emprestado, e

sem  querer  confessar  à  Nação  que  ele  quebrou  Minas,  nem  estender  a  mão  à

presidente Dilma e dizer que precisa do governo federal, quer quebrar o galho da

gestão malfeita em Minas Gerais, surrupiando o dinheiro do servidor público. Esse

dinheiro não pode ir para a previdência. É essa a emenda tão simples, Pompílio. Se a

intenção do governo fosse apenas recolocar o recurso em outro fundo, ele aceitaria a

emenda, e o recurso serviria aos servidores do Funpemg. Mas é óbvio que ele não a

aceita,  porque daria ao  governo a impossibilidade de gastar  o dinheiro de vocês,

servidores e servidoras, para outras finalidades do maldito choque de gestão, que

quebrou o Estado.

Há outra emenda importante, que diz respeito ao dinheiro do Fhidro, um fundo das

bacias hidrográficas do Estado, um fundo ambiental, portanto. Pasmem, senhores e

senhoras, o governo está retirando metade do dinheiro desse fundo e jogando na

previdência social. Ou seja, o dinheiro do Fhidro, que teria de ser gasto com recursos

naturais, irá para um buraco sem fundo para tapar os rombos do maldito choque de

gestão. A forma que encontraram para fazer isso foi jogar o dinheiro do Fhidro no

buraco sem fundo do Funfip, que é o fundo do servidor antigo. Além dos recursos da

previdência, está havendo a retirada de recursos fundamentais para essa questão.
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Portanto, Sr. Presidente, o meu encaminhamento é que essas emendas para as

quais solicitamos destaque sejam aprovadas, especialmente essas duas que procurei

ressaltar, pela importância da manutenção de recursos para as áreas sociais, e que

esses recursos não sejam remetidos, como deseja o governo, a outras áreas. Essa é

a minha argumentação.

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

Andrada.

O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, o nosso encaminhamento: aos

destaques de emenda, deveremos votar “não”; e ao artigo, votaremos “sim”. Esse é o

nosso encaminhamento, Sr. Presidente.

O presidente - Em votação, o art. 5º do Substitutivo nº 2.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

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

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

Bosco -  Carlos Mosconi  -  Carlos  Pimenta - Célio  Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -

Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco -

Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -

Jayro  Lessa -  João Leite  -  João Vítor  Xavier  -  Juarez Távora  -  Juninho Araújo  -

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

Humberto Carneiro  -  Luzia Ferreira -  Marques  Abreu -  Neider  Moreira  -  Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -

Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

- Registram "não" os deputados:

Adalclever  Lopes -  André Quintão -  Cabo Júlio  -  Celinho do Sinttrocel  -  Durval

Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Gilberto  Abramo  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez  -

Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes.

O presidente -  Votaram “sim” 46 deputados. Votaram “não” 13 deputados.  Está,

portanto, aprovado o art. 5º do Substitutivo nº 2.

Questão de Ordem

O deputado Sávio  Souza  Cruz  -  Obrigado.  Sr.  Presidente,  o  Bloco  Minas  sem

Censura encaminhou contrariamente a esse dispositivo, porque ele também integra
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aquele rol dos projetos que já estão batizados, à exaustão, de rapa-tacho. O tacho

que esse artigo rapa é o Fhidro.  O Fhidro é um fundo que foi  constituído com o

objetivo  de  subsidiar  e  financiar  a  preservação  e  conservação  das  bacias

hidrográficas e, em parte, pode ter seus recursos também destinados a sustentar e

dar suporte às atividades da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Pois bem, o

Fhidro foi criado há quase duas décadas ou em torno disso, com o objetivo específico

de  financiar  as  bacias  hidrográficas,  de  financiar  as  atividades  da  Secretaria  de

Estado de Meio Ambiente. Mas nessa quadra da vida pública de Minas, o Fhidro não

vai se destinar às bacias hidrográficas; não vai se destinar a custear as atividades da

Secretaria de Meio Ambiente, ao controle ambiental e aos licenciamentos. Por quê?

Por  que isso não interessa,  Sr.  Presidente? Provavelmente  a esse governo nada

interessa. Não interessa a saúde; há 12 anos o governo está sem cumprir o mínimo

constitucional  dos  12%.  Não  interessa  a  educação;  são  11  anos  sem  cumprir  o

mínimo  constitucional  de  25%.  E  o  meio  ambiente?  Também  não  interessa.  A

educação só precisa ir bem nas festas publicitárias, aí entregam o dinheiro para a D.

Andrea fazer as propagandas. E a saúde? Também que se lixe, se estiver boa na

propaganda, estamos atendendo ao objetivo da campanha do senador Aécio Neves,

imperador  de  Minas,  governador  de  fato  de  Minas  Gerais.  Mas  também  agora

acabamos  de  assistir  que  a  Previdência  Social,  o  fundo  de  aposentadoria  dos

servidores criado há 11 anos, capitalizado mês a mês com o suor dos servidores

também  pode  ser  roubado,  porque  a  aposentadoria  também  não  interessa.  Só

interessa tapar os buracos, cumprir os rombos, manter a farsa, a mentira, o teatro, a

propaganda, a campanha desesperada, obcecada, obsessiva, doentia daquele que,

de forma delirante, autodeterminou-se o direito divino de ser presidente da República.

E  para  tanto,  a  seu  juízo,  tem  o  direito  de  usar  todos  os  recursos  de  Minas,

transformar a sua candidatura num único projeto do governo do Estado -  que ele

continua exercendo de forma ilegítima -, usando para isso o dinheiro do servidor, da

educação, da saúde, da segurança. Minas Gerais é o único Estado do Sudeste onde

a  criminalidade  aumenta,  mas  a  propaganda  vai  bem.  E  o  que  conta  é  só  a

propaganda. E agora o meio ambiente? Dane-se também. Quem vai se preocupar

com bichinho, com flora, com fauna, com a qualidade da água, com a qualidade do
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ar? Isso não conta. Só conta a campanha do senador. E o Fhidro também vai para o

ralo, vai para ajudar a fazer o caixa da D. Andrea para fazer a propaganda. Vai o

Fhidro, vai o Funpemg, vai o dinheiro da educação, vai o dinheiro da saúde, vai tudo,

vai o conceito da Assembleia de Minas, vai a credibilidade dos deputados mineiros,

vão as instituições. Vocês vão ver Minas Gerais jogada no descrédito, com mais uma

lei sendo declarada inconstitucional, mais uma como aconteceu com a da taxa da

mineração,  que  teve  de  ser  mudada.  Tudo  para  atender  a  vontade  imperial  do

senador que não pode permitir que os mineiros e os brasileiros fiquem sabendo de

forma clara, insofismável, que ele quebrou Minas, que transformou Minas com essa

sua obsessão no mais endividado Estado da Federação: são R$6.000.000.000,00. E

agora,  para não aparecer,  rouba o dinheiro do servidor,  rouba o dinheiro do meio

ambiente, rouba o dinheiro da educação, rouba a saúde, rouba a segurança, rouba

tudo. E Assembleia aprova o roubo, homologa, tutela, comprova, atesta, concorda, é

conivente com o roubo de tudo em Minas. Tudo que é carreado para a campanha do

senador pode. E o senador pode usar a educação, a saúde, a segurança, o Fhidro, o

Funpemg, o futuro dos servidores...

O presidente - Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram "sim" os deputados:

Adalclever  Lopes -  André Quintão -  Cabo Júlio  -  Celinho do Sinttrocel  -  Durval

Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Gilberto  Abramo  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez  -

Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes.

- Registram "não" os deputados e as deputadas:

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

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

Bosco -  Carlos Mosconi  -  Carlos  Pimenta - Célio  Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -

Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa -

João  Leite  -  João  Vítor  Xavier  -  Juarez  Távora  -  Juninho  Araújo  -  Lafayette  de

Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia  Ferreira  -  Marques  Abreu  -  Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Pinduca

Ferreira -  Romel  Anízio  -  Rômulo Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -
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Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O presidente -  Votaram “sim” 13 deputados. Votaram “não” 45 deputados.  Está,

portanto, rejeitada a Emenda nº 1. Em votação, as Emendas nºs 6 a 9, 12 a 21, 23 a

27, 29 a 74 e 77 a 94.

- Registram "sim" os deputados:

Adalclever  Lopes -  André Quintão -  Cabo Júlio  -  Celinho do Sinttrocel  -  Durval

Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Gilberto  Abramo  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez  -

Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite.

- Registram "não" os deputados e as deputadas:

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

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

Bosco -  Carlos Mosconi  -  Carlos  Pimenta - Célio  Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -

Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa -

João  Leite  -  João  Vítor  Xavier  -  Juarez  Távora  -  Juninho  Araújo  -  Lafayette  de

Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -

Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O presidente - Votaram “sim” 12 deputados. Votaram “não” 46 deputados. Estão,

portanto, rejeitadas as Emendas nºs 6 a 9, 12 a 21, 23 a 27, 29 a 74 e 77 a 94. Em

votação, a Emenda nº 3.

- Registram "sim" os deputados:

Adalclever  Lopes -  André Quintão -  Cabo Júlio  -  Celinho do Sinttrocel  -  Durval

Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Gilberto  Abramo  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez  -

Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes.

- Registram "não" os deputados e as deputadas:

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

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

Bosco -  Carlos Mosconi  -  Carlos  Pimenta - Célio  Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -

Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa -
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Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa -

João  Leite  -  João  Vítor  Xavier  -  Juarez  Távora  -  Juninho  Araújo  -  Lafayette  de

Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -

Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O presidente -  Votaram “sim” 13 deputados. Votaram “não” 46 deputados.  Está,

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

- Registram "sim" os deputados:

Adalclever  Lopes -  André Quintão -  Cabo Júlio  -  Celinho do Sinttrocel  -  Durval

Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Gilberto  Abramo  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez  -

Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes.

- Registram "não" os deputados e as deputadas:

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

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

Bosco -  Carlos Mosconi  -  Carlos  Pimenta - Célio  Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -

Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa -

João  Leite  -  João  Vítor  Xavier  -  Juarez  Távora  -  Juninho  Araújo  -  Lafayette  de

Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -

Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O presidente -  Votaram “sim” 13 deputados. Votaram “não” 46 deputados.  Está,

portanto, rejeitada a Emenda nº 4. Em votação, a Emenda nº 5.

- Registram "sim" os deputados:

Adalclever  Lopes -  André Quintão -  Cabo Júlio  -  Celinho do Sinttrocel  -  Durval

Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Gilberto  Abramo  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez  -

Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes.

- Registram "não" os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio
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Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bosco -  Carlos Mosconi  -  Carlos  Pimenta - Célio  Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -

Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa -

João  Leite  -  João  Vítor  Xavier  -  Juarez  Távora  -  Juninho  Araújo  -  Lafayette  de

Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -

Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O presidente -  Votaram “sim” 13 deputados. Votaram “não” 46 deputados.  Está,

portanto, rejeitada a Emenda nº 5. Em votação, a Emenda nº 10.

- Registram "sim" os deputados:

Adalclever  Lopes -  André Quintão -  Cabo Júlio  -  Celinho do Sinttrocel  -  Durval

Ângelo - Elismar Prado - Gilberto Abramo - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes.

- Registram "não" os deputados e as deputadas:

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

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

Bosco -  Carlos Mosconi  -  Carlos  Pimenta - Célio  Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -

Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa -

João  Leite  -  João  Vítor  Xavier  -  Juarez  Távora  -  Juninho  Araújo  -  Lafayette  de

Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -

Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O presidente -  Votaram “sim” 12 deputados. Votaram “não” 46 deputados.  Está,

portanto, rejeitada a Emenda nº 10. Em votação, a Emenda nº 11.

- Registram "sim" os deputados:

Adalclever  Lopes -  André Quintão -  Cabo Júlio  -  Celinho do Sinttrocel  -  Durval

Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Gilberto  Abramo  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez  -
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Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes.

- Registram "não" os deputados e as deputadas:

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

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

Bosco -  Carlos Mosconi  -  Carlos  Pimenta - Célio  Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -

Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Valadares

- Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juarez

Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques

Abreu  -  Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Pinduca  Ferreira  -  Romel  Anízio  -

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

Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O deputado Gustavo Corrêa - Sr. Presidente, o meu voto não foi computado. Meu

voto é “não”.

O presidente -  Está computado. Votaram “sim” 13 deputados. Votaram “não”  45

deputados. Está, portanto, rejeitada a Emenda nº 11. Em votação, a Emenda nº 22.

- Registram "sim" os deputados:

Adalclever  Lopes -  André Quintão -  Cabo Júlio  -  Celinho do Sinttrocel  -  Durval

Ângelo - Elismar Prado - Gilberto Abramo - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Sávio

Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes.

- Registram "não" os deputados e as deputadas:

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

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

Bosco -  Carlos Mosconi  -  Carlos  Pimenta - Célio  Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -

Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa -

João  Leite  -  João  Vítor  Xavier  -  Juarez  Távora  -  Juninho  Araújo  -  Lafayette  de

Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia  Ferreira  -  Marques  Abreu  -  Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Pinduca

Ferreira -  Romel  Anízio  -  Rômulo Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.
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O presidente -  Votaram “sim” 12 deputados. Votaram “não” 45 deputados.  Está,

portanto, rejeitada a Emenda nº 22. Em votação, a Emenda nº 28.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - André Quintão - Celinho do Sinttrocel - Durval Ângelo - Elismar

Prado - Gilberto Abramo - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Sávio

Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes.

- Registram "não" os deputados e as deputadas:

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

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

Bosco -  Carlos Mosconi  -  Carlos  Pimenta - Célio  Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -

Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa -

João  Leite  -  João  Vítor  Xavier  -  Juarez  Távora  -  Juninho  Araújo  -  Lafayette  de

Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -

Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O presidente -  Votaram “sim” 12 deputados. Votaram “não” 46 deputados.  Está,

portanto, rejeitada a Emenda nº 28. Em votação, a Emenda nº 75.

- Registram "sim" os deputados:

Adalclever Lopes - André Quintão - Celinho do Sinttrocel - Durval Ângelo - Elismar

Prado - Gilberto Abramo - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Sávio

Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes.

- Registram "não" os deputados e as deputadas:

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

Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi -

Carlos  Pimenta  -  Célio  Moreira  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Duarte  Bechir  -  Fabiano

Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio

Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier

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

Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Mário Henrique



285
____________________________________________________________________________

Caixa -  Marques Abreu -  Neider  Moreira  -  Neilando Pimenta -  Pinduca Ferreira -

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

Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O presidente -  Votaram “sim” 12 deputados. Votaram “não” 45 deputados.  Está,

portanto, rejeitada a Emenda nº 75. Em votação, a Emenda nº 76.

- Registram "sim" os deputados:

Adalclever Lopes - André Quintão - Celinho do Sinttrocel - Durval Ângelo - Elismar

Prado - Gilberto Abramo - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Sávio Souza Cruz -

Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes.

- Registram "não" os deputados e as deputadas:

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

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

Bosco -  Carlos Mosconi  -  Carlos  Pimenta - Célio  Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -

Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa -

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

Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Mário

Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -  Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Pinduca

Ferreira -  Romel  Anízio  -  Rômulo Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O deputado Rogério Correia - Meu voto é “sim”.

O presidente -  Está computado. Votaram “sim” 12 deputados. Votaram “não”  45

deputados. Está, portanto, rejeitada a Emenda nº 76. Está, portanto, aprovado, em 1º

tuno, o Projeto de Lei Complementar nº 54/2013 na forma do Substitutivo nº 2. À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Encerramento

O presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião,

desconvocando a extraordinária de amanhã, dia 28, às 9 horas, e convocando as

deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 28, às 14 horas, com a

ordem do dia já anunciada, e para a especial também de amanhã, às 19h30min, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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* - Sem revisão do orador.

ATA DA 40ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/12/2013

Presidência do Deputado Inácio Franco

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

Fase: Questão de Ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos  Arantes  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -  Braulio  Braz  -  Cabo  Júlio  -  Carlos

Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir -

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

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

Vítor  Xavier  -  Juarez  Távora  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Luiz

Henrique - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez -

Rogério  Correia  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Sargento  Rodrigues  -

Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos.

Abertura

O presidente  (deputado Inácio  Franco)  -  Às 9h9min,  a  lista  de  comparecimento

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

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

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

1ª Parte

Ata

- O deputado Rômulo Viegas,  2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

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

O deputado Bosco - Sr. Presidente, pelo número de deputados presentes, verifica-

se que não há quórum suficiente para discutirmos e votarmos a matéria. Portanto, de

acordo com o Regimento Interno, solicito o encerramento desta reunião, de plano.

Encerramento

O presidente - A  presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os

deputados  para  a  ordinária  de  logo  mais,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já

publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/11/2013

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os

deputados Duarte Bechir e Lafayette de Andrada, membros da supracitada comissão.

Estão  presentes,  também,  os  deputados  Gustavo  Valadares  e  Leonardo  Moreira.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Duarte Bechir, declara aberta a

reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Lafayette  de

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

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

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência:  ofício  da  Sra.  Élida  de  Freitas  Rezende,  secretária-geral  da

Procuradoria-Geral de Justiça, publicado no Diário do Legislativo de 7/11/2013, e e-

mail do Sr. Luiz Barroso, encaminhado por meio do Fale com a Assembleia, em que

pede a realização de obras de saneamento nos Córregos Lareira e Marimbondo nos

Bairros Santa Mônica e São João Batista, em Belo Horizonte. O presidente acusa o

recebimento do Projeto de Lei nº 4.641/2013, em turno único, para o qual designou

como relator o deputado Rômulo Veneroso. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
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sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs

575/2011, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e

3.649/2012  com  as  Emendas  nºs  1  a  3,  da  Comissão  de  Constituição e  Justiça

(relator:  deputado Duarte  Bechir).  O Projeto  de  Lei  nº  2.686/2011,  no  1º  turno,  é

convertido  em  diligência  às  Secretarias  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento,  de  Saúde  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável

(relator: deputado Duarte Bechir). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação nominal, são aprovados, em turno

único,  cada  um  por  sua  vez,  os  Projetos  de  Lei  nºs  4.503  e  4.528/2013,  que

receberam parecer por sua aprovação, votando “sim” a deputada Luzia Ferreira e os

deputados Lafayette de Andrada e Duarte Bechir e não se registrando voto contrário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

6.031 a 6.033 e 6.109/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

compreende a  discussão e  a  votação de proposições  da comissão.  O presidente

recebe requerimentos do deputado Gustavo Valadares em que solicita seja realizada

reunião no Município de Confins para debater, em audiência pública, o assoreamento

e a poluição da Lagoa Central e da Lagoa Vargem Bonita, causados especialmente

pelas obras de ampliação do Aeroporto Tancredo Neves; e do deputado Fred Costa

(2) em que solicita seja realizada visita ao canil municipal de Manhuaçu e audiência

pública para debater as condições em que se encontram os animais mantidos nesse

local. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

Célio Moreira, presidente - Gustavo Corrêa - Rômulo Veneroso - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E

COMBATE AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/11/2013

Às 10h35min, comparece na Câmara Municipal de Ponte Nova o deputado Paulo
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Lamac, membro da supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente,

deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

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

destina a debater o avanço do consumo de  crack na região e as ações do poder

público e da iniciativa privada para seu enfrentamento e a discutir e votar proposições

da comissão. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

as  Sras. Patrícia Monteiro Castanheira,  vereadora,  representando o presidente da

Câmara Municipal de Ponte Nova; Fernanda de Sousa Saraiva Possato, defensora

pública da  Comarca de Ponte Nova;  Fernanda Souza Barral,  assistente social  do

Fórum de Viçosa; e Sheila Augusta Ferreira Fernandes Salomé, psicóloga da Equipe

Psicossocial do Fórum da Comarca de Ponte Nova; e os Srs. Paulo Augusto Malta

Moreira,  prefeito  Municipal  de Ponte Nova;  Sérgio de Castro  Moreira dos Santos,

promotor de justiça e diretor de Secretaria das Promotorias de Justiça da Comarca de

Ponte Nova; Cloves Eduardo Benevides, subsecretário de Estado de Políticas sobre

Drogas da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude; João Octacílio da Silva

Neto,  delegado  regional  de  Polícia  Civil  de  Ponte  Nova;  cap.  PM  Luiz  Faustino

Marinho  Junior,  comandante  da  21ª  Companhia  Independente  -  12º  Batalhão  de

Polícia Militar de Minas Gerais - Ponte Nova; cb. PM José Flávio de Oliveira, instrutor

do Proerd da 21ª Companhia Independente - 12º Batalhão de Polícia Militar de Minas

Gerais - Ponte Nova; Pastor Wellington Vieira, presidente da Federação Nacional das

Comunidades  Terapêuticas  Evangélicas,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à

mesa.  A presidência,  na  condição  de  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao

debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,

para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta nas notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários

da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de

todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2013.

Vanderlei Miranda, presidente - Glaycon Franco.
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ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/11/2013

Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,

Antônio  Carlos  Arantes,  Rogério  Correia  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da

supracitada comissão. Estão presentes, também, os deputados Carlos Pimenta, Luiz

Henrique e Tadeu Martins Leite. Com base no art. 120, inciso III, do regimento interno,

o presidente, deputado Gustavo Corrêa declara aberta a reunião dispensa a leitura da

ata da reunião anterior,  a qual  é dada por aprovada. A presidência informa que a

reunião se destina a debater em audiência pública, a transferência de competências

do  Instituto  de  Terras  de  Minas  Gerais  -  Iter  -  para  a  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana  -  Sedru  -  e  para  a  Fundação Rural

Mineira  -  Ruralminas  -  e  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A presidência

interrompe os trabalhos ordinários  da  reunião  para  ouvir  os Srs.  Wander  Borges,

secretário de Estado Extraordinário de Regularização Fundiária; Alencar Santos Viana

Filho, secretário adjunto de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana

da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana; Luiz Afonso

Vaz de Oliveira, presidente da Ruralminas; Alexandro Moks do Carmo, diretor-geral

do Instituto de Terras de Minas Gerais - Iter  -; Vilson Luiz da Silva, presidente da

Fetaemg;  Juseleno  Anacleto  da  Silva,  coordenador-geral  da  Federação  dos

Trabalhadores  e  Trabalhadoras  na  Agricultura  Familiar  de  Minas  Gerais  -  Espera

Feliz;  e  Valmisoney Moreira Jardim, gerente do Departamento Técnico da Emater,

que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra aos

deputado Luiz Henrique e Rogério Correia, autores do requerimento que deu origem

ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os

trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência

agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

Gustavo Corrêa, presidente - Inácio Franco - Leonardo Moreira - Rogério Correia -
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Tiago Ulisses.

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO CPI DA TELEFONIA, EM

20/11/2013

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Ulysses

Gomes, João Leite,  Sargento Rodrigues e Duarte Bechir  (substituindo o deputado

Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada

comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Zé  Maia,  declara

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

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

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

reunião se destina a ouvir o Sr. Carlos Renato Parreiras Quadros e a discutir e votar

proposições da comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência: da

Sra.  Alessandra  Cristina  Azevedo  Cardoso,  chefe  de  gabinete  do  Ministério  das

Comunicações, em resposta ao Ofício nº 011/2013, que solicita informações acerca

dos  Fundos  Fust,  Fistel  e  Funttel;  do  Sr.  Marcos  Antônio  Borges,  executivo  de

relações institucionais da Oi - Minas Gerais - , em resposta ao Ofício nº 059/2013,

que requer melhorias para o serviço Oi Velox para o Município de São José da Lapa;

e do Sr. Rodrigo Lucena, diretor de rádio e tv desta Casa, em resposta ao Ofício nº

062/2013, informando que, devido ao excesso de atividades e à necessidade de dar

tratamento  equânime  à  todas  as  comissões,  não  tem  condições  estruturais  para

garantir a gravação de todas as reuniões desta comissão. O presidente suspende os

trabalhos  para  que  os  membros  possam  comparecer  à  votação  de  matéria  em

Plenário. Às 10h45min é reaberta a reunião com a presença dos deputados Zé Maia,

Ulysses Gomes, João Leite e Sargento Rodrigues. O presidente, deputado Zé Maia,

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir o Sr. Carlos Renato Parreiras

Quadros, que é convidado a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra

ao deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem ao debate,

para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra ao convidado, para que

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

das notas taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  ao  convidado  pelas  importantes
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informações  prestadas,  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Zé Maia, presidente - João Leite - Ulysses Gomes - Romel Anízio.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 20/11/2013

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Rosângela Reis e o

deputado Lafayette de  Andrada (substituindo o deputado Bosco,  por  indicação do

BTR), membros da supracitada comissão. Está presente, também, o deputado Carlos

Pimenta. A presidente,  deputada Rosângela Reis,  declara aberta a reunião e,  nos

termos do art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da comissão

presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  o  possível

fechamento da unidade de Barbacena da Companhia Têxtil Ferreira Guimarães, em

decorrência  de  liquidação  judicial  e  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta.  A

presidente comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada no Diário

do Legislativo,  na data mencionada entre parênteses: ofício da Sra. Maria Juanita

Godinho  Pimenta,  presidente  do  Conselho  Estadual  de  Assistência  Social

(19/11/2013). A presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 4.605/2013, em

turno  único,  do  qual  designou  como  relator  o  deputado  Bosco.  A  presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Marilene de Almeida

Franco, vereadora do Município de Barbacena; Mariza de Fátima Miranda, advogada

do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem - Barbacena; e

os Srs. Hélio Rabelo, secretário adjunto de Estado de Trabalho e Emprego; Reynaldo

Humberto de Abreu Simões, presidente da 3ª Subseção da Ordem dos Advogados do

Brasil - OAB-MG - Barbacena; Messias Júlio de Abreu, presidente da Federação dos

Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem do Estado de Minas Gerais -

SIFT-MG;  José  Jorge  Emídio,  vereador  do  Município  de  Barbacena;  Luiz  Carlos

Condé,  presidente  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  na  Indústria  de  Fiação  e
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Tecelagem - Barbacena;  José Antônio Reis Ferreira,  gerente da Companhia Têxtil

Ferreira Guimarães -  Barbacena, que são convidados a tomar assento à mesa. A

presidência  concede  a  palavra  ao  deputado  Lafayette  de  Andrada,  autor  do

requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais, momento

em  que  se  faz  presente  o  deputado  Bosco.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  Ato  contínuo,  a  presidência

informa que a matéria constante na pauta deixa de ser apreciada por falta de quórum,

agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

Rosângela Reis, presidente

ATA DA 71ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

25/11/2013

Às  14h12min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Durval  Ângelo.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a

reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a

subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater violações de

direitos  humanos  no  Programa  Vila  Viva  em  sua  implementação  na  Vila  Cemig,

localizada em Belo Horizonte. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião  para  ouvir  as  Sras.  Patrícia  de  Castro  Batista,  diretora  de  Obras,

representando o Cel.  PM Genedempsey Bicalho Cruz,  diretor-presidente da Urbel;

Cleide  Aparecida  Nepomuceno,  defensora  pública,  representando  Flávia  Marcelle

Torres  Ferreira  de  Morais,  defensora  pública  e  coordenadora  da  Defensoria

Especializada  em  Direitos  Humanos,  Coletivos  e  Socioambientais  -  Defensoria

Pública de Minas Gerais; e os Srs. Frei Eustáquio Alves Goveia, pároco da Paróquia

Cristo Redentor;  Adão Caetano da Silva,  presidente da Associação do Bairro Vila

Cemig; Lúcio Ari Ribeiro, coordenador da Urbel; Adriano Ventura, Vereador à Câmara

Municipal  de  Belo  Horizonte,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O

presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
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suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta  nas  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência

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

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente

ATA DA 72ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

26/11/2013

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo,

Rogério Correia e Duarte Bechir, membros da supracitada comissão. Está presente

também o deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o presidente,

deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A presidência informa que a

reunião se destina a debater o Projeto de Lei nº 4.102/2013, de autoria do deputado

Durval Ângelo, que institui o sistema estadual de prevenção da tortura e de outros

tratamentos  cruéis,  desumanos  ou  degradantes.  A  presidência  interrompe  os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Ana Cláudia da Silva Alexandre,

representando a Sra. Flávia Marcelle Torres Ferreira de Morais, defensora pública e

coordenadora  da  Defensoria  Especializada  em  Direitos  Humanos,  Coletivos  e

Socioambientais  da  Defensoria  Pública  de  Minas  Gerais;  Maria  de  Lourdes  de

Oliveira  Silva,  coordenadora  da  Pastoral  Carcerária  da  Arquidiocese  de  Belo

Horizonte;  Egídia Maria de Almeida Aiexe,  membro do Fórum Mineiro  de  Direitos

Humanos;  Fernanda  Vieira  de  Oliveira,  representante  da  Frente  Antiprisional  de

Brigadas Populares; Maria da Conceição Novaes Caldas, conselheira do Conselho

Regional  de  Psicologia,  representando  o  Sr.  Roberto  Chateaubriand  Domingues,

presidente desse conselho; Genuína Natividade de Vargas Moraes, educadora social

e promotora comunitária legal em Porto Alegre (RS); Solange Irene Henrique de Melo,

corregedora do Sistema de Defesa Social da Secretaria de Estado de Defesa Social;

e os Srs. Cássio Gustavo de Castro, superintendente de Políticas de Proteção de

Direitos  da  Subsecretaria  de  Direitos  Humanos,  representando  a  Sra.  Carmen
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Piedade Rocha, subsecretária de Estado de Desenvolvimento Social; Rodrigo Xavier

da Silva, ouvidor de Polícia da Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais; Marcelo

José Gonçalves da Costa, ouvidor do Sistema Penitenciário da Ouvidoria-Geral do

Estado de Minas Gerais; Antônio de Pádova Marchi Júnior, procurador de justiça do

Estado,  representando  a  Sra.  Nívia  Mônica  da  Silva,  coordenadora  do  CAO-DH;

Gustavo  Henrique  Teixeira,  diretor  do  Conselho  Regional  de  Serviço  Social  do

Estado, representando s Sr. Leonardo David Rosa Reis, presidente desse conselho;

Nikolas Stefany Macedo Katopodis, coordenador do projeto Libertas da Defensoria

Pública  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Gregório  Antônio  Fernandes  de  Andrade,

representante da ONG Coletivo Peso; Fernando Tadeu David, coordenador do Fórum

Mineiro  de  Direitos  Humanos,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O

presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece

suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta  nas  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da

reunião.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a

discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os requerimentos dos deputados Durval Ângelo (6) em

que solicita sejam encaminhados ao prefeito do Município de Belo Horizonte as notas

taquigráficas da 71ª Reunião Extraordinária desta comissão e o documento Manifesto

dos Moradores da Vila Cemig em prol do Espaço BH Cidadania, acompanhados de

pedido de providências para a abertura de discussão e de entendimentos com os

moradores da Vila Cemig sobre o Projeto Vila Viva, especialmente no que se refere à

possível construção do equipamento BH Cidadania no Parque Roberto Burle Marx, e

não nessa vila,  conforme estava previsto inicialmente no Plano Global  Específico;

sejam encaminhados à Câmara Municipal de Belo Horizonte as notas taquigráficas da

71ª Reunião Extraordinária desta comissão e o documento Manifesto dos Moradores

da  Vila  Cemig  em  prol  do  Espaço  BH  Cidadania, acompanhados  de  pedido  de

providências para a realização de audiência pública a fim de ouvir os moradores da

Vila  Cemig  sobre o Projeto Vila  Viva,  especialmente  no que se refere  à  possível

construção do equipamento  BH Cidadania  no  Parque Roberto  Burle  Marx,  e  não
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nessa  vila;  sejam  encaminhados  à  Secretaria  Municipal  de  Políticas  Sociais  do

Município  de Belo Horizonte as  notas taquigráficas da  71ª  Reunião Extraordinária

desta comissão e o documento Manifesto dos Moradores da Vila Cemig em prol do

Espaço BH Cidadania, acompanhados de pedido de informações acerca dos motivos

que  levaram  à  mudança  do  local  destinado  à  construção  do  equipamento  BH

Cidadania, inicialmente previsto para a Vila Cemig; sejam encaminhados ao Centro

de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e

Apoio Comunitário e ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de

Defesa  do  Meio  Ambiente,  Patrimônio  Cultural,  Urbanismo  e  Habitação  as  notas

taquigráficas da 71ª Reunião Extraordinária desta comissão e o documento Manifesto

dos Moradores da Vila Cemig em prol do Espaço BH Cidadania, acompanhados de

pedido de providências para que sejam averiguadas as condições de construção do

equipamento BH Cidadania no Parque Roberto Burle Marx, e não na Vila  Cemig,

conforme estava previsto inicialmente no Plano Global Específico, e a análise das

medidas judiciais cabíveis para garantia dos direitos dos moradores da referida vila,

bem como da preservação ambiental do parque; sejam encaminhados à Sra. Cleide

Nepomuceno, defensora pública do Estado, as notas taquigráficas da 71ª Reunião

Extraordinária  desta  comissão  e  o  documento  Manifesto  dos  Moradores  da  Vila

Cemig em prol do Espaço BH Cidadania, acompanhados de pedido de providências

para analisar as medidas judiciais cabíveis em relação à construção do equipamento

BH  Cidadania  no  Parque  Roberto  Burle  Marx,  e  não  na  Vila  Cemig;  sejam

encaminhados à Secretaria-Geral  da  Presidência da República e ao Ministério  de

Desenvolvimento Social as notas taquigráficas da 71ª Reunião Extraordinária desta

comissão e o documento Manifesto dos Moradores da Vila Cemig em prol do Espaço

BH Cidadania, acompanhados de pedido de providências para analisar a viabilidade

de  condicionar  a  liberação  de  recursos  para  a  construção  do  equipamento  BH

Cidadania à sua localização na Vila Cemig, e não no Parque Roberto Burle Marx;

Rogério  Correia  em  que  solicita  seja  realizado  ciclo  de  debates  para  debater  a

liberdade de expressão, a democratização dos meios de comunicação e o direito à

informação pública na semana em que recair o dia 7 de abril, em comemoração aos

temas instituídos pela Lei nº 20.818, de 2013; Alencar da Silveira Jr. e Durval Ângelo
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em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  para  debater,  em  audiência  pública,  as

supostas  violações  de  direitos  humanos,  ameaças  de  morte  e  perseguições

praticadas pelo Sr. Antônio César Pires de Miranda Júnior, prefeito de Rio Acima, em

desfavor do vereador Rossoni Justino da Silva e de sua família. Cumprida a finalidade

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

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente - Rômulo Viegas - Sebastião Costa.

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/11/2013

Às  9h7min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Durval  Ângelo,

Rômulo  Viegas,  Rogério  Correia  e  Sebastião  Costa,  membros  da  supracitada

comissão. Estão presentes, também, a deputada Liza Prado e os deputados Cabo

Júlio, Sargento Rodrigues e Duarte Bechir. Havendo número regimental, o presidente,

deputado Durval  Ângelo,  declara aberta a reunião e dispensa a leitura  da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a debater os

motivos que,  supostamente,  levaram o Ten.-Cel.  PM Helbert  Figueiró de Lourdes,

comandante  do  1º  Batalhão  de  Polícia  Militar,  a  impor  prisão  domiciliar  a

subordinados em licença médica, violando seus direitos humanos mediante abuso de

poder, e comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra. Talita

Rafaela da Silva, encaminhando representação contendo denúncia; e do Sr. Henrique

Nogueira Macedo, promotor de justiça, justificando sua ausência em reunião desta

comissão  ocorrida  em  20/11/2013;  e  de  correspondência  publicada  no  Diário  do

Legislativo, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Francisco Alves

dos Reis Júnior, chefe da Seção de Segurança do Trabalho do Ministério do Trabalho

em  Minas  Gerais;  e  Clélio  Campolina  Diniz,  reitor  da  UFMG  (21/11/2013).  A

presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir o Ten.-Cel. PM

William  Soares  Sobrinho,  representando  o  Cel.  PM  Márcio  Martins  Sant'Ana,

comandante-geral  da  PMMG;  o  Ten.-Cel.  PM  Helbert  Figueiró  de  Lourdes,

comandante do 1º  Batalhão da PMMG; o Ten.-Cel  PM QOS Cleinis  de Alvarenga
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Mafra Júnior, presidente da Junta Central de Saúde; o Maj. PM Ailton Cirilo da Silva,

vice-presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros

Militar  de  Minas  Gerais,  representando  o  presidente  dessa  associação,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado

Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem ao debate,  para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os trabalhos  ordinários  da  reunião.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a

votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetidos  a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.316 a 6.319,

6.321, 6.322 e 6.335/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),  que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  requerimentos  dos  deputados

Durval Ângelo (7) em que solicita sejam encaminhadas ao governador do Estado as

notas  taquigráficas  da  72ª  Reunião  Extraordinária  desta  comissão,  para

conhecimento,  em  particular  no  tocante  às  críticas  ao  Poder  Executivo  ali  feitas

quanto à não adesão do Estado ao Plano de Ações Integradas para a Prevenção e o

Combate à Tortura no Brasil, criado em 2006; sejam encaminhadas aos convidados

ou representantes presentes à 72ª Reunião Extraordinária desta comissão as notas

taquigráficas da referida reunião; seja encaminhado à Secretaria de Estado de Casa

Civil e de Relações Institucionais e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

pedido  de providências  para que seja  agendada uma reunião a fim de discutir  a

criação, no Estado, de um mecanismo estadual de prevenção de tortura e de outros

tratamentos  ou  penas  cruéis,  desumanos  ou  degradantes,  conforme  previsto  no

Projeto de Lei nº 4.102/2013, para a qual sejam convidados os representantes do

Fórum Mineiro de Direitos Humanos, da Frente Antiprisional de Brigadas Populares,

da Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Belo Horizonte e da ONG Coletivo Peso;

sejam encaminhados ao governador do Estado, ao secretário de Estado de Defesa

Social  e  ao  Comando-Geral  da  PMMG  o  trecho  das  notas  taquigráficas  da  35ª

Reunião  Ordinária  desta  comissão  que  contém  o  relato  do  3º  Sgt.  PM  Jairo
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Raimundo, o laudo médico apresentado na comissão e pedido de providências para

que sejam sanadas as dificuldades administrativas enfrentadas por ele em razão de

sua  aposentadoria  por  invalidez;  sejam  encaminhados  ao  Centro  de  Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e Apoio

Comunitário o referido trecho das notas taquigráficas da 35ª Reunião Ordinária,  o

citado  laudo  médico  e  pedido  de  providências  para  que  sejam  sanadas  as

dificuldades administrativas enfrentadas por ele; sejam encaminhados ao Conselho

Estadual  de  Direitos  Humanos  o  referido  trecho  das  notas  taquigráficas  da  35ª

Reunião Ordinária, o citado laudo médico e pedido de providências para que sejam

sanadas as dificuldades administrativas enfrentadas por ele; sejam encaminhados à

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e ao Conselho Federal

de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana o referido trecho das notas taquigráficas

da 35ª Reunião Ordinária, o citado laudo médico e pedido de providências para que

entidades intervenham em favor desse militar; Sargento Rodrigues (2) em que solicita

seja encaminhado aos Comandos-Gerais da PMMG e do Corpo de Bombeiros Militar

pedido  de  providências  para  que  seja  revogado  o  parágrafo  12  do  art.  32  da

Resolução Conjunta nº 4.872, de 2013, da Polícia Militar, por ser inconstitucional, por

violar direitos fundamentais de policiais em licença médica e por ofender princípios

constitucionais da reserva legal e da hierarquia das leis; seja realizada reunião para

debater, em audiência pública, a grave violação de direitos humanos e os atos de

abuso de autoridade praticados contra o Sd.  PM Elton Rodrigues Marques,  da 2ª

Companhia do Batalhão de Polícia de Trânsito da PMMG. Cumprida a finalidade da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 27/11/2013

Às 14h4min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Jayro
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Lessa,  Adalclever  Lopes,  Lafayette  de  Andrada  e  Sebastião  Costa,  membros  da

supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Zé Maia,

declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por  aprovada e é subscrita  pelos  membros da comissão presentes.  A presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e  votar  proposições  da  comissão  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência  publicada no  Diário  do  Legislativo nas  datas  mencionadas  entre

parênteses: ofícios dos Srs. Rômulo Martins de Freitas, superintendente regional da

Caixa  Econômica  Federal  (5/7/2013),  e  José Eden  de  Medeiros,  coordenador  de

controle de convênios e empréstimos da Embrapa (21/11/2013). O presidente acusa o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

deputados  mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Resolução  nºs  4.710/2013

(Jayro Lessa); 4.716/2013 (Romel Anízio) e 4.717/2013 (Lafayette de Andrada), em

turno único; e Projetos de Lei nºs 3.318/2012 e 4.239/2013 (Romel Anízio); 4.180,

4.299 e 4.387/2013 (Lafayette de Andrada); e 4.378/2013 (Jayro Lessa), no 1º turno.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a

votação  de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  São

retirados da pauta os Projetos de Lei Complementar nºs 53 e 54/2013 e o Projeto de

Lei nº 4.189/2013, por determinação do presidente da comissão por não cumprirem

pressupostos  regimentais,  e  o  Projeto  de  Lei  nº  4.454/2013,  atendendo-se  a

requerimento  do  deputado  Ulysses  Gomes  aprovado  pela  comissão.  O  deputado

Adalclever  Lopes retira-se da reunião.  Após discussão e votação,  são aprovados,

cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei

nºs  4.309/2013  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça;  e

4.331/2013 ( relator: deputado Jayro Lessa, em virtude de redistribuição); 4.442/2013

na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça; 4.443/2013 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas

nºs 1 e 2, da Comissão de Administração Pública, e com a Emenda nº 3 (relator:

deputado Zé Maia); e 4.628/2013 com a Emenda nº 1 (relator: deputado Lafayette de

Andrada, em virtude de redistribuição). O Projeto de Lei nº 2.983/2012 é convertido

em  diligência  à  Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico  e  à  Secretaria  da
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Fazenda.  Registra-se  a  presença da deputada  Maria  Tereza  Lara  (substituindo  o

deputado Ulysses Gomes, por indicação da liderança do Bloco Minas sem Censura).

Na fase de discussão do parecer  do relator,  deputado Zé Maia,  que conclui  pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.648/2013 com as Emendas nºs 1 a 3 ao

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, o presidente defere o pedido

de vista da deputada Maria Tereza Lara. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.

Submetido  a  votação  é  aprovado  o  requerimento  do  deputado  Zé  Maia  em  que

solicita seja realizada reunião para debater a implantação de simuladores de direção

nos  centros  de  formação  de  condutores.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a

reunião extraordinária do dia 28/11/2013, às 14 horas, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Adalclever Lopes - Jayro Lessa - Sebastião Costa - Rogério

Correia - Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 44ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 28/11/2013

Às  14h7min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Zé  Maia,

Adalclever Lopes, Gustavo Corrêa, João Leite, Sebastião Costa, Celinho do Sinttrocel

(substituindo o deputado Romel Anízio, por indicação da liderança do BAM) e Rogério

Correia (substituindo o deputado Ulysses Gomes, por indicação da liderança do Bloco

Minas  sem  Censura),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número

regimental, o presidente, deputado Zé Maia, declara aberta a reunião e dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a

votação  de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  São

retirados de pauta o Projeto de Lei Complementar nº 53/2013 e o Projeto de Lei nº
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4.189/2013  por  determinação  do  presidente  da  comissão,  por  não  cumprirem

pressupostos  regimentais,  e  o  Projeto  de  Lei  nº  4.454/2013,  atendendo-se  a

requerimento do deputado Sebastião Costa, aprovado pela comissão. Após discussão

e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.648/2013 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,

com as Emendas nºs 1 a 4 (relator: deputado Zé Maia). Na fase de discussão do

parecer do relator, deputado Zé Maia, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº

4.696/2013 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, no 1º turno,

o presidente defere o pedido de vista do deputado Rogério Correia. Passa-se à 2ª

Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e a  votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Os Projetos de Resolução nºs

4.694, 4.710 e 4,716/2013 que receberam parecer por sua aprovação, têm, cada um

por sua vez, a discussão adiada, atendendo-se a requerimento do deputado Rogério

Correia, aprovado pela comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

que compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetido a

votação  é  aprovado  requerimento  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja

realizada audiência pública para debater a Emenda à Constituição nº 62/2009 e sua

aplicação  no  Estado  de  Minas  Gerais  referente  ao  pagamento  de  precatórios.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca  os  membros  da  comissão  para  as  reuniões  extraordinárias  dos  dias

2/12/2013, às 14 horas; 3/12/2013, às 14 e às 20 horas; e 4/12/2013, às 9 e 20 horas,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2013.

Lafayette  de  Andrada,  presidente  -  Sebastião  Costa  -  Tiago  Ulisses  -  Rogério

Correia - Duarte Bechir - Pompílio Canavez.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

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

anexação  da  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.983/2013  à  Proposta  de  Ação

Legislativa nº 1.873/2013, por guardarem semelhança entre si.
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Mesa da Assembleia, 3 de dezembro de 2013.

Ivair Nogueira, presidente.

“MENSAGEM Nº 581/2013*

Belo Horizonte, 27 de novembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  exame  e  deliberação  dessa  Egrégia

Assembleia  Legislativa,  emenda ao Projeto  de  Lei  nº  4.671/2013,  que  autoriza  a

abertura de crédito suplementar até o limite de R$21.500.000,00 (vinte e um milhões

e  quinhentos  mil  reais)  em  favor  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas

Gerais.

A referida emenda visa adequar a natureza da despesa que fundamenta a abertura

de  crédito,  alterando-a  para  o  atendimento  de  despesas  de  Pessoal  Inativo,

diversamente do que constou do projeto original, onde se lê a expressão “pessoal

ativo”.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA Nº AO PROJETO DE LEI Nº 4.671/2013

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

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

Orçamento Fiscal do Estado em favor da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais - ALMG -, até o limite de R$21.500.000,00 (vinte e um milhões e quinhentos

mil reais), para atender a despesas de Pessoal Inativo e Encargos Sociais.”.”

- À Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art.  205 do Regimento

Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 582/2013*

Belo Horizonte, 27 de novembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho  a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  egrégia

Assembleia Legislativa, emendas ao Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 4.440, de

2013, que altera as Leis Delegadas nº 179, de 1º de janeiro de 2011, que dispõe
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sobre  a  organização  básica  e  a  estrutura  da  Administração  Pública  do  Poder

Executivo do Estado, e nº 180, de 20 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a estrutura

orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, e

dá outras providências.

As emendas objetivam promover ajustes no projeto de lei com o fim de aprimorar o

texto original enviado a essa Assembleia.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor as emendas ao

Projeto de Lei nº 4.440, de 2013.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA Nº ... AO SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 4.440, DE 2013

Suprima-se o art. 71 e o inciso II do art. 72 do Substitutivo nº 1 ao Projeto de lei nº

4.440, de 2013.

“Art. 71 - O inciso VII do art. 3º da Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de 2005, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

VII - parcela da cota destinada ao Estado a título de compensação financeira por

áreas inundadas por reservatórios para a geração de energia elétrica, conforme o

disposto nas Leis Federais nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e nº 8.001, de 13

de março de 1990;”.”

“Art. 72 - Ficam revogados:

(...)

II - o art. 18 da Lei nº 12.581, de 17 de julho de 1997;””

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 4.440/2013. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

- Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 583/2013*

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

substitutivo  ao  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  54,  de  2013,  que  altera  a  Lei
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Complementar  nº  64,  de 25  de março de 2002,  que institui  o  Regime Próprio de

Previdência e Assistência Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais e

dá outras providências.

As emendas objetivam promover  ajustes  destinados ao  aprimoramento  do  texto

original enviado a essa Assembleia.

Reitero  a  Vossa  Excelência  e  a  esse  Parlamento  o  compromisso  do  Poder

Executivo com o necessário equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de previdência

social do Estado, bem como com a transparência de sua gestão.

Na oportunidade, manifesto a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 54, DE 2013

Altera a Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, que institui o Regime

Próprio de Previdência e Assistência Social  dos servidores públicos do Estado de

Minas Gerais, cria o Fundo Previdenciário de Minas Gerais - FUNPREV MG - e dá

outras providências.

Art. 1º - O regime de previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais será

financiado nos termos previstos por esta lei complementar.

Parágrafo único - Os benefícios previdenciários dos servidores públicos estaduais e

seus dependentes, previstos na Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, e

assegurados pelo regime de que trata o  caput,  serão financiados pelos  seguintes

fundos:

I - Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP, no regime de repartição simples;

II  -  Fundo  Previdenciário  de  Minas  Gerais  -  FUNPREV-MG,  no  regime  de

capitalização.

Art.  2º  -  Fica  extinto  o  Fundo  de  Previdência  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

FUNPEMG, instituído pela Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.

§ 1º - O total de recursos existentes no FUNPEMG, apurado na data de publicação

desta lei complementar, reverterá ao FUNFIP, instituído pela Lei Complementar nº 77,

de 13 de janeiro de 2004.

§ 2º - Consideram-se como total dos recursos existentes na forma do § 1º todos os

valores, recursos financeiros, títulos e direitos de crédito e bens disponíveis, incluídos
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os créditos  que o FUNPEMG possui  junto ao Estado de Minas Gerais  e às suas

autarquias  e  fundações,  considerados  até  a  data  de  publicação  desta  lei

complementar.

§ 3º - A aplicação dos recursos de que trata o § 1º deste artigo observará o disposto

no inciso XI do art. 167 da Constituição da República e no inciso III do art. 1º da Lei

Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998.

§  4º  -  O  saldo  do  FUNPEMG  será  destinado  ao  pagamento  de  benefícios

previdenciários do Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores

públicos do Estado de Minas Gerais.

§ 5º - O FUNFIP sucederá o FUNPEMG para todos os fins de direito.

Art. 3º - A estrutura superior do FUNFIP tem a seguinte composição:

I - Grupo Coordenador, a que se refere o § 2º DO art.1º da Lei Complementar nº 77,

de 2004;

II  -  Conselho  Consultivo,  conforme  o  disposto  nos  arts.  6º  e  7º  desta  lei

complementar;

III - Agente Financeiro, a Secretaria de Estado de Fazenda, conforme previsto no §

3º do art.1º da Lei Complementar nº 77, de 2004.

Art. 4º - Compõem o Grupo Coordenador do FUNFIP:

I - o Secretário de Estado de Fazenda, que o presidirá;

II - o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão;

III - o Presidente do IPSEMG.

§ 1º - As autoridades mencionadas nos incisos I  a III indicarão em ato conjunto

técnicos das áreas específicas para exercer as atividades operacionais relacionadas

às atribuições do Grupo Coordenador.

§  2º  -  O  Grupo  Coordenador  reunir-se-á  a  critério  de  seu  Presidente  ou  por

solicitação de qualquer de seus membros.

§ 3º - Os membros do Grupo Coordenador não serão remunerados por sua atuação

no Grupo, a qual será considerada prestação de relevante serviço público.

Art.  5º  -  O Conselho Consultivo  é integrado por  catorze  conselheiros  efetivos e

catorze suplentes, escolhidos dentre pessoas com nível superior de escolaridade, de

reputação  ilibada  e  com  comprovada  capacidade  e  experiência  em  previdência,
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administração, economia, finanças, contabilidade, atuária ou direito.

§ 1º - Compõem o Conselho Consultivo do FUNFIP:

I - o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, que o presidirá;

II - um representante da Secretaria de Estado de Fazenda;

III - um representante da Assembleia Legislativa;

IV - um representante do Poder Judiciário;

V - um representante do Ministério Público;

VI - um representante do Tribunal de Contas;

VII - um representante dos servidores ativos do Poder Executivo;

VIII - um representante dos servidores inativos do Poder Executivo;

IX - um representante dos servidores da Assembleia Legislativa;

X - um representante dos servidores do Poder Judiciário;

XI - um representante dos servidores do Ministério Público;

XII - um representante dos servidores do Tribunal de Contas;

XIII - um representante da Defensoria Pública;

XIV - um representante dos servidores da Defensoria Pública.

§ 2º - Os membros efetivos e suplentes do Conselho Consultivo são nomeados pelo

Governador por indicação dos titulares dos órgãos e entidades cujos representantes o

integram, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§ 3º - Os membros a que se referem os incisos VII, VIII, XI, XII e XIV do § 1º deste

artigo serão escolhidos pelo Governador do Estado a partir de lista tríplice elaborada

pelas entidades representativas dos servidores públicos estaduais.

§ 4º - O Conselho Consultivo reunir-se-á, trimestralmente, em reuniões ordinárias e,

extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou a requerimento de um

terço de seus membros.

§  5º  -  A  participação  no  Conselho  Consultivo  será  remunerada,  conforme

estabelecido em regulamento próprio, sendo devida a cada sessão a que comparecer

o  representante,  não  podendo  seu  valor  exceder  a  15%  (quinze  por  cento)  da

remuneração mensal atribuída ao cargo de Presidente do IPSEMG.

Art. 6º - Compete ao Conselho Consultivo do FUNFIP:

I  -  manifestar-se previamente quanto  às  matérias  que envolvam a operação do
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FUNFIP, antes do devido encaminhamento ao Conselho Estadual de Previdência -

CEPREV, nos termos do disposto no art. 4º da Lei Complementar nº 100, de 5 de

novembro de 2007, se for o caso;

II  -  conhecer  previamente  a  proposta  orçamentária  do  FUNFIP,  bem  como

acompanhar a projeção da despesa a ele relativa;

III  -  solicitar  ao  Grupo  Coordenador  as  informações  relativas  à  gestão

previdenciária,  orçamentária,  financeira e patrimonial  do FUNFIP,  garantindo pleno

acesso dos segurados às mesmas;

IV - aprovar, por maioria absoluta, proposta de seu regulamento;

V - eleger entre seus membros um representante que terá assento no CEPREV

como representante dos segurados do FUNFIP.

Art. 7º - O FUNFIP, com o objetivo de promover o necessário equilíbrio financeiro e

atuarial  do  sistema de  previdência  social  no  âmbito  do  Estado  de  Minas  Gerais,

poderá contar com as seguintes fontes de receitas garantidoras dos pagamentos dos

benefícios previdenciários, em adição aos recursos já existentes e previstos em lei:

I -  títulos e direitos de crédito, recebíveis e demais títulos de qualquer natureza,

ativos, dividendos e juros sobre o capital próprio de empresas e participações em

fundos de que seja titular o Estado de Minas Gerais;

II  -  participações  societárias  de  propriedade  do  Estado,  de  suas  autarquias  e

fundações,  bem  como  de  empresas  públicas  e  sociedades  de  economia  mista

estaduais, mediante prévia autorização legislativa específica;

III  -  contribuições patronais suplementares necessárias à cobertura de eventuais

déficits financeiros e atuarial;

IV - outras receitas a serem estabelecidas em lei específica.

Art. 8º - Fica instituído o Fundo Previdenciário de Minas Gerais - FUNPREV-MG,

com o objetivo de prover  os recursos necessários para garantir  o pagamento dos

benefícios  previdenciários  aos  servidores  que  ingressarem  no  serviço  público  do

Estado de Minas Gerais a partir da data da autorização de funcionamento da entidade

fechada de previdência complementar do Estado.

Art. 9º - Lei complementar específica a ser encaminhada à Assembleia Legislativa,

no prazo de até trezentos e sessenta dias contados da data de publicação desta lei
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complementar, estabelecerá as normas e estrutura do FUNPREV-MG, bem como a

revisão do plano de custeio do FUNFIP, assegurando a este a destinação de ativos ou

créditos que correspondam, no mínimo, ao total de recursos previstos no § 1º do art.

2º.

Art. 10 - O inciso I do § 1º do art. 28 da Lei Complementar nº 64, de 2002, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 28 - (…)

§ 1º - (…)

I  -  para  os  segurados  de  que  tratam  os  incisos  I,  II  e  III  do  caput  do  art.  3º,

equivalente ao dobro da alíquota de contribuição prevista no caput deste artigo;”.

Art. 11 - O art. 36 da Lei Complementar nº 64, de 2002, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 36 - Os recursos das contribuições a que se referem os arts. 29 e 30 serão

destinados ao Fundo Financeiro de Previdência - FUNFIP, observado o disposto no

art. 50 desta Lei Complementar.”.

Art.  12  -  A alínea  “a”  do  inciso  I  e  a  alínea  “a”  do  inciso  II  do  art.  39  da  Lei

Complementar nº 64, de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 39 - (…)

I - (…)

a) ao segurado de que trata o art. 3º;

(…)

II - (…)

a) aos dependentes do segurado de que trata o art. 3º;”.

Art. 13 - O caput, os incisos I, VII, X e XI e o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº

64, de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação, passando o art. 50 a vigorar

acrescido do seguinte inciso XII e do § 3º:

“Art. 50 - Constituem recursos a serem depositados no FUNFIP:

I - as contribuições previdenciárias do servidor público titular de cargo efetivo da

administração direta, autárquica e fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e

Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas, do

membro  da  magistratura  e  do  Ministério  Público,  do  Conselheiro  do  Tribunal  de
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Contas e aposentados;

(...)

VII  -  as  dotações  orçamentárias  previstas  para  pagamento  de  despesas  com

pessoal  ativo  e  inativo  e  com  pensionistas  da  administração  direta,  autárquica  e

fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público, da

Defensoria  Pública  e  do  Tribunal  de  Contas,  necessárias  à  complementação  do

pagamento  dos  benefícios  assegurados  pelo  Tesouro  do  Estado,  por  meio  do

FUNFIP;

(…)

X  -  receitas  provenientes  da  União  destinadas  ao  pagamento  de  benefícios

previdenciários;

XI - créditos relativos à compensação financeira prevista no § 9º do art.  201 da

Constituição da República;

XII - contribuições patronais suplementares necessárias à cobertura de eventuais

déficits financeiros do FUNFIP.

(…)

§ 2º - Excetuam-se do disposto no inciso VII deste artigo as dotações orçamentárias

previstas  para  pagamento  de  despesas  com  pessoal  inativo  do  Instituto  de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG, cujo custo será de

responsabilidade do Estado,  por  intermédio  do  FUNFIP,  observado o disposto no

inciso I do art. 39 desta Lei Complementar.

§  3º  -  As  contribuições  patronais  devidas  pelo  Poder  Executivo,  bem  como as

dotações a que se refere  o inciso VII,  poderão ser  originadas pela  utilização dos

direitos relacionados às receitas pertencentes ao Estado de Minas Gerais a que faz

jus por força do disposto no § 1º do art. 20 da Constituição da República.”.

Art. 14 - O art. 51 da Lei Complementar nº 64, de 2002, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 51 - Com vistas a garantir o custeio dos benefícios concedidos pelo FUNFIP,

compete à Secretaria de Estado de Fazenda:

I  -  reter  na  fonte  as  quantias  referentes  aos  valores  consignados  a  título  de

contribuição previdenciária mencionada no inciso I do art. 50, quando do repasse das
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disponibilidades  financeiras  para  custeio  das  despesas  de  pessoal  das

administrações direta, autárquica e fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e

Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas;

II  -  recolher  para o FUNFIP as quantias  referentes às  respectivas contribuições

previdenciárias patronais,  quando do repasse das disponibilidades financeiras para

custeio das despesas de pessoal da administração direta, autárquica e fundacional

dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria

Pública e do Tribunal de Contas;

III  -  repassar aos Poderes do Estado, suas autarquias e fundações públicas, ao

Ministério  Público,  à  Defensoria  Pública  e  ao  Tribunal  de  Contas  os  recursos

financeiros do FUNFIP, previstos nos incisos I, IV e VII a XI do art. 50, relativos aos

valores  necessários  ao  pagamento  dos  benefícios  previdenciários  líquidos  dos

respectivos membros e servidores;

IV - repassar ao IPSEMG os recursos financeiros do FUNFIP relativos aos valores

necessários ao pagamento dos benefícios previdenciários líquidos a que fizerem jus

os dependentes dos servidores.”.

Art. 15 - O caput do art. 57 da Lei Complementar nº 64, de 2002, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  57  -  Cabe  à  fonte  responsável  pelo  pagamento  da  remuneração  e  dos

proventos dos segurados de que trata o art. 3º o recolhimento das contribuições a que

se referem os arts. 29 e 30 e o respectivo repasse ao FUNFIP.”.

Art.  16  -  A  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  a  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão e o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de

Minas Gerais adotarão as medidas necessárias à extinção do FUNPEMG, observado

o disposto no art. 1º desta lei complementar.

§ 1º - Entre as medidas complementares à extinção do FUNPEMG e sem prejuízo

de outras obrigações legais, é obrigatória a prestação de contas específica dos atos

de gestão praticados desde a criação do fundo até a data de transferência dos seus

recursos na forma estabelecida pelos §§ 1º e 2º do art. 1º desta lei complementar.

§ 2º - A estrutura administrativa superior do FUNPEMG, a que se refere o art. 60 da

Lei Complementar nº 64, de 2002, será extinta quando da finalização dos trabalhos
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previstos no § 1º deste artigo.

Art. 17 - Fica acrescentado ao art. 23 da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro

de 2006, o seguinte inciso III:

“Art. 23 - (…)

III - não se aplica ao Fundo Previdenciário de Minas Gerais - FUNPREV-MG.”.

Art. 18 - Ficam revogados:

I - os seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 64, de 2002:

a) o inciso II do § 1º do art. 28;

b) o art. 37 e o Anexo a que ele se refere;

c) a alínea “b” do inciso I e a alínea “b”do inciso II do art. 39;

d) o art. 40;

e) os incisos II, III, V e VI do art. 50;

f) os arts. 53 a 56;

g) os §§ 2º e 3º do art. 57;

h) os arts. 58 a 63;

II - o § 5º do art. 1º da Lei Complementar nº 77, de 13 de janeiro de 2004.

Art. 19 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.”

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 584/2013*

Belo Horizonte, 2 de dezembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia,  projeto  de  lei  que incorpora a Gratificação Complementar  ao

vencimento  básico  dos  servidores  das  carreiras  que  menciona  e  cria  cargos  de

provimento efetivo da carreira de Analista de Hematologia e Hemoterapia, a que se

refere a Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005.

O  projeto  de  lei  decorre  do  acordo  entre  o  Governo  com  entidades  sindicais

representativas dos servidores públicos estaduais que atuam na área da saúde e

prevê  a  incorporação  da  Gratificação  Complementar  ao  vencimento  básico  dos

servidores das carreiras da FHEMIG, da HEMOMINAS, da FUNED e da ESP-MG,

mediante reajuste das tabelas de vencimento básico, a ser implementado em etapas,
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conforme especificado no projeto.

O  pagamento  da  Gratificação  Complementar  será  estendido  aos  contratos

administrativos vigentes na Secretaria  de  Estado de  Saúde,  na  HEMOMINAS,  na

FHEMIG,  na  FUNED,  da  ESP-MG  e  no  Hospital  Universitário  da  UNIMONTES,

observadas as regras de incorporação da referida vantagem previstas no art. 1º deste

projeto de lei.

O  projeto  prevê,  ainda,  que  a  Gratificação  Complementar  passa  a  compor  a

remuneração de contribuição de que trata o art. 26 da Lei Complementar nº 64, de

2002, para efeito de cálculo dos proventos de aposentadoria e pensão. Ressalto, que,

no âmbito da FHEMIG, da HEMOMINAS, da FUNED e da ESP-MG, essa regra será

aplicada  até  que  ocorra  a  incorporação  total  da  Gratificação  Complementar  ao

vencimento básico do servidor.

Solicito,  também, a instituição de Gratificação Complementar  para os servidores

ocupantes de cargo de provimento efetivo da carreira de Especialista em Políticas e

Gestão da Saúde - EPGS, em efetivo exercício na Secretaria de Estado de Saúde. O

valor da gratificação será equivalente a trinta por cento do vencimento básico, com

efeitos retroativos a 1º de julho de 2013, passando a corresponder a quarenta por

cento do vencimento básico em 1º de julho de 2014 e cinquenta por cento em 1º de

julho de 2015.

Proponho, por fim, a criação de cinquenta e um cargos de provimento efetivo da

carreira  de  Analista  de  Hematologia  e  Hemoterapia  destinados  à  substituição  de

contratos por servidores efetivos.

Esclareço que, com as medidas apresentadas, o Governo cumpre os termos de

acordo pactuado com as entidades representativas dos servidores e demonstra, mais

uma vez, a relevância atribuída às categorias que atuam no campo da assistência à

saúde.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
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PROJETO DE LEI Nº 4.745/2013

Incorpora a Gratificação Complementar ao vencimento básico dos servidores das

carreiras que menciona e cria cargos de provimento efetivo da carreira de Analista de

Hematologia e Hemoterapia, a que se refere a Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de

2005.

Art. 1º - A Gratificação Complementar, a que se referem o art. 1° da Lei Delegada n°

44, de 12 de julho de 2000, os arts. 3º, 5º e 6º da Lei nº 20.518, de 6 de dezembro de

2012 e o art.  48 da Lei  nº  20.748,  de 25 de junho de 2013,  fica incorporada ao

vencimento  básico  dos  servidores  das  seguintes  carreiras  instituídas  pela  Lei  nº

15.462, de 13 de janeiro de 2005:

I - Auxiliar de Apoio da Saúde, Técnico Operacional da Saúde, Analista de Gestão e

Assistência  à  Saúde  e  Profissional  de  Enfermagem,  pertencentes  ao  quadro  de

pessoal da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG;

II  - Auxiliar  de Saúde e Tecnologia, Técnico de Saúde e Tecnologia e Analista e

Pesquisador  de  Saúde  e  Tecnologia,  pertencentes  ao  quadro  de  pessoal  da

Fundação Ezequiel Dias - FUNED;

III  -  Técnico  em  Educação  e  Pesquisa  em  Saúde  e  Analista  em  Educação  e

Pesquisa em Saúde, pertencentes ao quadro de pessoal da Escola de Saúde Pública

do Estado de Minas Gerais- ESP- MG;

IV - Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia, Assistente Técnico de Hematologia e

Hemoterapia e Analista de Hematologia e Hemoterapia, pertencentes ao quadro de

pessoal  da  Fundação  Centro  de  Hematologia  e  Hemoterapia  de  Minas  Gerais  -

HEMOMINAS.

§ 1º -  A incorporação de que trata o  caput será implementada em duas etapas,

mediante reajuste das tabelas de vencimento básico das carreiras a que se refere o

caput.

§ 2º - Na primeira etapa da incorporação a que se refere o  caput, as tabelas de

vencimento básico constantes nos itens I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4 I.3.1, I.3.2, I.3.3, I.4.1,

I.4.2,  I.4.3,  I.5.1 e I.5.2 do Anexo I  da Lei  nº 15.786,  de 27 de outubro de 2005,

passam a vigorar na forma no Anexo desta lei, a partir das seguintes datas:

I - 1º de janeiro de 2014, para as carreiras de Auxiliar de Apoio da Saúde, Auxiliar
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de Saúde e Tecnologia e Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia;

II - 1º de fevereiro de 2014, para as carreiras de Técnico Operacional da Saúde,

Analista de Gestão e Assistência à Saúde, Profissional de Enfermagem, Técnico de

Saúde e  Tecnologia,  Analista  e  Pesquisador  de  Saúde  e  Tecnologia,  Técnico  em

Educação  e  Pesquisa  em  Saúde,  Analista  em  Educação  e  Pesquisa  em  Saúde,

Analista  de  Hematologia  e  Hemoterapia  e  Assistente  Técnico  de  Hematologia  e

Hemoterapia.

§ 3º - Na segunda etapa da incorporação a que se refere o  caput, as tabelas de

vencimento básico constantes nos itens I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4, I.3.1, I.3.2, I.3.3, I.4.1,

I.4.2, I.4.3, I.5.1 e I.5.2 do Anexo I da Lei nº 15.786, de 2005, serão reajustadas em

20% (vinte por cento), a partir de 1º de fevereiro de 2015.

§  4º  -  Para  as  duas  etapas  de  incorporação  a  que  se  refere  o  caput,  será

considerado o valor da Gratificação Complementar a que fizer jus o servidor em 31 de

dezembro de 2013, na hipótese do inciso I do § 2º, e em 31 de janeiro de 2014, na

hipótese do inciso II do § 2º.

§ 5º - Em decorrência da incorporação de que trata o § 1º, serão deduzidos da

Gratificação Complementar os valores acrescidos ao vencimento básico do servidor

nas etapas previstas nos §§ 2º e 3º e a referida gratificação será extinta integralmente

em 1º de fevereiro de 2015.

§ 6º - Os reajustes das tabelas de vencimento das carreiras de que trata este artigo

não incidirão sobre a parcela da Gratificação Complementar remanescente à primeira

etapa da incorporação.

§ 7º - O disposto neste artigo aplica-se aos servidores inativos e aos pensionistas

que fazem jus à paridade, nos termos da Constituição da República, e aos contratos

administrativos regidos pela Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009, vigentes, na data

de  publicação  desta  lei,  no  âmbito  da  FHEMIG,  da  FUNED,  da  Fundação

HEMOMINAS e da ESP-MG, cujas funções tenham equivalência com os cargos das

carreiras de que trata o caput.

§ 8º - Em virtude do disposto no § 2º do art. 1º da Lei nº 15.790, de 3 de novembro

de 2005,  aplica-se aos valores da  Bolsa  de Atividades Especiais  assegurada aos

bolsistas da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, reajuste nos
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mesmos percentuais e datas de vigência previstos nos §§ 2º e 3º para a carreira de

Profissional de Enfermagem.

§ 9º - O Poder Executivo republicará as tabelas de vencimento básico das carreiras

a que se refere o caput, constantes nos itens I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4, I.3.1, I.3.2, I.3.3,

I.4.1, I.4.2, I.4.3, I.5.1 e I.5.2 do Anexo I da Lei nº 15.786, de 2005, com os valores

decorrentes da segunda etapa da incorporação de que trata este artigo.

Art. 2º - A Gratificação Complementar a que se referem o art. 1° da Lei Delegada n°

44, de 12 de julho de 2000, os arts. 3º, 4º e 6º da Lei nº 20.518, de 6 de dezembro de

2012, e o art. 48 da Lei nº 20.748, de 25 de junho de 2013, passa a compor, a partir

do  primeiro  dia  do  mês  subsequente  à  publicação  desta  lei,  a  remuneração  dos

contratos administrativos regidos pela Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009, vigentes,

na data de publicação desta lei, no âmbito da Fundação HEMOMINAS, da FHEMIG,

da FUNED,  da  ESP-MG e do Hospital  Universitário  da  Universidade Estadual  de

Montes Claros - Unimontes, observadas as regras de incorporação estabelecidas no

art. 1º.

Art. 3º - Até sua efetiva incorporação ao vencimento básico e consequente extinção,

a Gratificação Complementar a que se referem o art. 1° da Lei Delegada n° 44, de 12

de julho de 2000, os arts. 3º, 4º e 6º da Lei nº 20.518, de 6 de dezembro de 2012, e o

art.  48  da  Lei  nº  20.748,  de  25  de  junho  de  2013,  integra  a  remuneração  de

contribuição de que trata o art. 26 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de

2002, para efeito de cálculo dos proventos de aposentadoria e pensão.

§ 1º - Para fins do disposto no caput, será observado o prazo mínimo de percepção

estabelecido no parágrafo único do art. 7º da Lei Complementar nº 64, de 2002.

§ 2º - As contribuições previdenciárias recolhidas até a data de publicação desta lei

e que tiverem sua base de cálculo composta pela gratificação a que se refere o caput

serão consideradas para efeito de cálculo dos proventos de aposentadoria e pensão.

Art.  4º  -  Fica instituída a  Gratificação Complementar  -  GC -  para os  servidores

ocupantes de cargo de provimento efetivo da carreira de Especialista em Políticas e

Gestão de Saúde - EPGS, em efetivo exercício na Secretaria de Estado de Saúde -

SES.

§ 1º - O valor da gratificação de que trata o  caput corresponderá aos seguintes
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percentuais do vencimento básico do cargo efetivo do servidor:

I - 30% (trinta por cento) no período de 1º de julho de 2013 a 30 de junho de 2014;

II - 40% (quarenta por cento) no período de 1º de julho de 2014 a 30 de junho de

2015;

III - 50% (cinquenta por cento) a partir de 1º de julho de 2015.

§ 2º - A gratificação de que trata o caput integra a remuneração de contribuição de

que trata o art. 26 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, para efeito

de cálculo dos proventos de aposentadoria e pensão, observado o prazo mínimo de

percepção estabelecido no parágrafo único do art. 7º da referida lei complementar.

Art. 5º - Ficam criados 51 (cinquenta e um) cargos de provimento efetivo da carreira

de Analista de Hematologia e Hemoterapia, a que se refere a Lei nº 15.462, de 13 de

janeiro de 2005, com lotação na Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de

Minas Gerais - HEMOMINAS.

Parágrafo  único  -  Em  virtude  da  criação  de  cargos  de  que  trata  o  caput,  o

quantitativo de cargos de provimento efetivo da carreira de Analista de Hematologia e

Hemoterapia, constante no item I.3.3 do Anexo I da Lei nº 15.462, de 2005, passa a

ser de 290 (duzentos e noventa).

ANEXO

(a que se refere o § 2º do art. 1º da Lei nº ...........................de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 15.786, de 27 de outubro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE

I.3 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Fhemig

I.2.1 - Auxiliar de Apoio da Saúde

Carga horária: 30 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar de Apoio da Saúde foi

publicada no Diário do Legislativo, de 4.12.2013.

I.2.2. Carreira de Técnico Operacional da Saúde

Carga horária: 16 horas

(Técnico de Patologia Clínica e Técnico de Radiologia)
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* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico Operacional da Saúde

(Técnico de Patologia Clínica e Técnico de Radiologia), carga horária 16 horas, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 4.12.2013.

Carga horária: 30 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico Operacional da Saúde

(Técnico de Patologia Clínica e Técnico de Radiologia), carga horária 30 horas, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 4.12.2013.

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico Operacional da Saúde

(Técnico de Patologia Clínica e Técnico de Radiologia), carga horária 40 horas, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 4.12.2013.

I.2.3. Analista de Gestão e Assistência à Saúde

Carga horária: 12 horas (Odontólogo)

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Gestão e Assistência

à Saúde (Odontólogo), carga horária 12 horas, foi publicada no Diário do Legislativo,

de 4.12.2013.

Carga horária: 20 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Gestão e Assistência

à Saúde (Odontólogo), carga horária 20 horas, foi publicada no Diário do Legislativo,

de 4.12.2013.

Carga horária: 30 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Gestão e Assistência

à Saúde (Odontólogo), carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo,

de 4.12.2013.

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Gestão e Assistência

à Saúde (Odontólogo), carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo,

de 4.12.2013.

I.2.4. Profissional de Enfermagem

Carga horária: 20 horas

* -  A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Profissional  de Enfermagem,
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carga horária 20 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 4.12.2013.

Carga horária: 30 horas

* -  A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Profissional  de Enfermagem,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 4.12.2013.

Carga horária: 40 horas

* -  A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Profissional  de Enfermagem,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 4.12.2013.

................................................................

I.3 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Hemominas

I.3.1 - Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária: 30 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Hematologia  e

Hemoterapia,  carga  horária  30  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

4.12.2013.

Carga horária: 40 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Hematologia  e

Hemoterapia,  carga  horária  40  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

4.12.2013.

I.3.2 - Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária: 24 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Assistente  Técnico  de

Hematologia  e  Hemoterapia,  carga  horária  24  horas,  foi  publicada  no  Diário  do

Legislativo, de 4.12.2013.

Carga horária: 30 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Assistente  Técnico  de

Hematologia  e  Hemoterapia,  carga  horária  30  horas,  foi  publicada  no  Diário  do

Legislativo, de 4.12.2013.

Carga horária: 40 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Assistente  Técnico  de

Hematologia  e  Hemoterapia,  carga  horária  40  horas,  foi  publicada  no  Diário  do

Legislativo, de 4.12.2013.
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I.3.3 - Analista de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária: 30 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Analista  de  Hematologia  e

Hemoterapia,  carga  horária  30  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

4.12.2013.

Carga horária: 40 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Analista  de  Hematologia  e

Hemoterapia,  carga  horária  40  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

4.12.2013.

I.4. Tabelas de Vencimento das Carreiras da Funed

I.4.1 - Auxiliar de Saúde e Tecnologia

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar de Saúde e Tecnologia,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 4.12.2013.

I.4.2. Técnico de Saúde e Tecnologia

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico de Saúde e Tecnologia,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 4.12.2013.

1.4.3. Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista e Pesquisador de Saúde

e  Tecnologia,  carga  horária  40  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

4.12.2013.

I.5. Tabelas de Vencimento das Carreiras da Escola de Saúde Pública do Estado de

Minas Gerais - ESP-MG

I.5.1. Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico em Educação e Pesquisa

em  Saúde,  carga  horária  40  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

4.12.2013.

I.5.2. Analista em Educação e Pesquisa em Saúde
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Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista em Educação e Pesquisa

em  Saúde,  carga  horária  40  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

4.12.2013.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira  para  parecer,  nos termos do art.  188,  c/c   o  art.  102,  do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original. 

“MENSAGEM Nº 585/2013*

Belo Horizonte, 2 de dezembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho  a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  egrégia

Assembleia Legislativa, emenda ao Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei nº 4.440, de

2013, que altera as Leis Delegadas nº 179, de 1º de janeiro de 2011, que dispõe

sobre  a  organização  básica  e  a  estrutura  da  Administração  Pública  do  Poder

Executivo do Estado, e nº 180, de 20 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a estrutura

orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, e

dá outras providências.

A emenda objetiva suprimir o artigo que altera o inciso II do § 1º e o § 2º do art. 1º

da Lei Delegada nº 176, de 26 de janeiro de 2007, tendo em vista ajustar o texto do

projeto de lei.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor a emenda ao

Substitutivo nº 1 do Projeto de Lei nº 4.440, de 2013.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA Nº AO SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 4.440, DE 2013

Suprima-se o art. 62 do Substitutivo nº 1 ao Projeto de lei nº 4.440, de 2013.”

- Anexe-se cópia ao Projeto do Lei nº 4.440/2013. Publicada, fica a mensagem em

poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.671/2012

Comissão de Participação Popular

Relatório

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.671/2012,  de  autoria  do  Sindicato  dos

Trabalhadores e Empregados Rurais de Barbacena e Região - Sinter - , sugere a

criação do Programa Estadual de Fortalecimento da Agricultura Familiar e Apoio aos

Assalariados Rurais, no Estado.

Publicada no Diário do Legislativo de 15/11/2012 , vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O agricultor familiar é aquele cuja renda predominante é proveniente de atividades

rurais que exerce com sua família em sua pequena propriedade, conforme os critérios

definidos pela Lei Federal nº 11.326, de 2006, que estabelece as diretrizes para a

formulação  da  Política  Nacional  da  Agricultura  Familiar  e  Empreendimentos

Familiares  Rurais,  e seus regulamentos.  O público da  agricultura familiar  também

inclui comunidades tradicionais, pescadores artesanais, agroextrativistas, indígenas,

aquicultores e silvicultores que se enquadrem nesses critérios.

Segundo o Censo Agropecuário de 2006 (primeira apuração),  Minas ocupa o 2º

lugar em número de estabelecimentos de agricultura familiar - a Bahia ocupa o 1º -, o

que sugere a necessidade de políticas públicas específicas para esse segmento, que

detém área média de 20ha e ocupa 15% do território do Estado. Em Minas Gerais, a

agricultura familiar conta com 437.415 estabelecimentos, o equivalente a 79% do total

de estabelecimentos rurais do Estado.

Segundo a mesma fonte, em termos de produção, em Minas Gerais a agricultura

familiar representa 38% do volume produzido de vegetais (grãos e mandioca), o que

equivale a 36% do valor da produção. Em relação aos produtos de origem animal

básicos (leite, ovos e suínos), produz 44% do total, o equivalente a 38% do valor.

Quanto ao rebanho bovino, a agricultura familiar detinha, naquele momento, 34% das

cabeças.

As ações programáticas do governo estadual  com foco específico na agricultura

familiar surgiram a partir das revisões do Plano Plurianual de Ação Governamental -
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PPAG - 2004-2007, quando propostas populares acatadas pela ALMG como emendas

resultaram na inclusão do termo no planejamento público estadual. Desde então, a

agenda social e produtiva desse segmento se impôs paulatinamente, culminando na

criação, em 2011, da Subsecretaria de Agricultura Familiar na estrutura da Secretaria

de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  -  Seapa  -,  por  meio  da  Lei

Delegada nº 180, publicada naquele ano.

Destacam-se no PPAG 2012-2015, execício 2013, entre outros, ações e programas

que  visam  à  organização  do  segmento  produtivo  familiar,  aqui  incluídos  a

formalização  fiscal,  a  regularidade  sanitária  e  ambiental,  o  associativismo,  o

cooperativismo e a atualização documental.

O financiamento da agricultura familiar tem como eixo central o Programa Nacional

de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf. Suas linhas de crédito envolvem

custeio  da  safra,  investimento  em  equipamentos  e  infraestrutura,  além  de

agroindustrialização.  O  empréstimo,  vinculado  a  um  projeto  técnico,  inclui  a

assistência técnica e o seguro agrícola (Garantia-Safra) -, o qual pode ser contratado

isoladamente, sem o financiamento do Pronaf. Para os agricultores familiares de mais

baixa  renda,  o  Microcrédito  Rural  (Pronaf-B)  apresenta  condições  especiais  de

amortização.

Ainda no âmbito federal, destaca-se o Programa de Aquisição Direta da Agricultura

Familiar - PAA -, que busca assegurar renda para esse segmento garantindo a venda

da  produção  por  um  “preço  mínimo”,  normalmente  superior  ao  que  é  pago  por

atravessadores do mercado atacadista. Vale comentar que a implementação do PAA

por  meio  da  Companhia  Nacional  de  Abastecimento  -  Conab  -  ainda  encontra

dificuldades operacionais que têm sido continuamente debatidas e acompanhadas

pela ALMG. No entanto, as novas modalidades de execução, com base na adesão de

estados e municípios, lançadas pelo governo federal, buscam simplificar e ampliar o

programa.  Em  2012,  o  Poder  Executivo  estadual  aderiu,  como  executor,  a  esse

programa em Minas.

Paralelamente,  por  meio  de  lei  estadual,  foi  instituída  a  Política  Estadual  de

Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - PAAFamiliar -, por meio da Lei nº

20.608, de 2013. Com base na experiência e prática do PAA e do Programa Nacional
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de Alimentação Escolar - PNAE -, o PAAFamiliar estabelece que, no mínimo, 30% dos

recursos do  Estado “destinados à compra institucional  de  gêneros alimentícios  in

natura ou  manufaturados”  serão  aplicados  na  aquisição  direta  de  produtos  de

agricultores familiares ou de organizações de agricultores familiares.

Somando-se aos esforços e  políticas  já  implementadas com foco na agricultura

familiar  e  no  desenvolvimento  rural  sustentável,  encontra-se  em  tramitação nesta

Casa o Projeto de Lei nº 177, de 2011, de autoria do Deputado Rogério Correia, que

institui a Política Estadual de Desenvolvimento do Brasil Rural - PEDBR - e dá outras

providências.  Esse  projeto  de  lei,  que  aguarda  parecer  da  Comissão  de  Política

Agropecuária e Agroindustrial, tem por finalidade alavancar um conjunto de medidas

que produzam um reposicionamento estratégico do meio rural, colocando-o num novo

patamar histórico que dê prioridade a um processo de desenvolvimento econômico

articulado à ampliação da justiça e da inclusão social, à garantia da soberania e da

segurança  alimentar  e  nutricional,  ao  respeito  às  condições  ambientais,  à

preservação do patrimônio cultural e à democratização política.

Entendemos, portanto, que a matéria em tela, apresentada a esta comissão pelo

Sinter na forma de minuta de projeto de lei, coaduna-se com a linha de ação contida

no  Projeto  de  Lei  nº  177/2011,  motivo  pelo  qual  apresentamos,  por  meio  deste

parecer, o Substitutivo nº 2 ao referido projeto, no âmbito da Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial.

Dessa forma, esperamos que o relator do Projeto de Lei nº 177/2011, na citada

comissão, dê o aproveitamento possível às propostas encaminhadas.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.671/2012 na forma do Substitutivo nº 2 ao Projeto de Lei nº 177/2011, no âmbito da

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial.

SUBSTITUTIVO Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 177/2011

Institui  a  Política  Estadual  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável  da  Agricultura

Familiar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e
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da Agricultura Familiar - Pedraf -, que deverá nortear a elaboração e a implementação

do Plano Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar  -

Pledraf.

§ 1º  -  A Pedraf  tem por  objetivo orientar  as  ações de governo voltadas para o

desenvolvimento rural, sustentável e solidário e para o fortalecimento da agricultura

familiar no Estado, garantida a participação da sociedade civil organizada.

§  2º  -  A  Pedraf  se  articulará,  no  que  couber,  com  a  Política  Estadual  de

Desenvolvimento Agrícola, contida na Lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994, bem

como com as políticas públicas, órgãos e conselhos de representação da agricultura

familiar no âmbito federal.

Art. 2º - Ficam acrescentados ao art. 2° da Lei nº 11.405, de 1994, os seguintes

incisos:

“Art. 2º - (...)

XV - universalização do acesso às políticas públicas estaduais e federais com foco

no atendimento da agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais;

XVI - adoção da sustentabilidade socioeconômica e ambiental como paradigma na

redução das desigualdades sociais e regionais, e na promoção de agroecossistemas

viáveis;

XVII  -  reconhecimento  da  importância  do  patrimônio  ambiental,  sociocultural  e

econômico relacionados às atividades agropecuárias;

XVIII - valorização da responsabilidade coletiva e compartilhada tendo por base os

princípios da autogestão e da cooperação;

XIX - participação social na formulação, execução e monitoramento das políticas e

dos planos de desenvolvimento rural sustentável e solidário;

XX - transparência dos programas, das ações e da aplicação de recursos públicos

no âmbito da Pedraf;

XXI  -  dinamização  econômica  com  base  nas  inovações  tecnológicas  para  o

estabelecimento  de  modelo  sustentável  de  produção  agropecuária,  extrativista,

florestal e pesqueira;

XXII - fortalecimento dos mecanismos de controle e gestão social, tendo como base

o protagonismo das organizações da sociedade civil.”.
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Art. 3º - Ficam acrescentados ao art. 3° da Lei nº 11.405, de 1994, os seguintes

incisos:

“Art. 3º - (...)

XI - garantir o papel estratégico dos espaços rurais na construção de um modelo de

desenvolvimento rural sustentável e solidário com base na agrobiodiversidade;

XII - fortalecer processos de dinamização econômica, social, cultural e política dos

espaços rurais;

XIII - priorizar o fortalecimento da agricultura familiar e dos povos e comunidades

tradicionais, definidos em lei federal, visando à garantia da soberania e da segurança

alimentar e nutricional e à democratização do acesso à terra;

XIV - garantir o acesso universal a água de qualidade e em quantidade suficiente,

com  prioridade  para  as  famílias  em  situação  de  insegurança  hídrica  e  para  a

produção de alimentos da agricultura familiar;

XV - formular e implementar programas e ações que assegurem a preservação da

biodiversidade, a reprodução do patrimônio cultural e a permanência das populações

rurais com dignidade nas áreas rurais, observando-se a diversidade social,  étnico-

racial e a equidade de gênero e geração;

XVI  -  garantir  a  integração e  a  ampliação do  acesso aos  serviços,  pesquisa  e

equipamentos públicos como:

a) infraestrutura de produção e logística de qualidade no campo;

b)  assistência  técnica  e  extensão  rural  pública,  gratuita  e  de  qualidade,

exclusivamente  para  a  agricultura  familiar  e  para  os  povos  e  comunidades

tradicionais;

c) assistência social;

d) pesquisa agropecuária, prioritariamente com enfoque agroecológico;

e) equipamentos e sistemas de comercialização e abastecimento alimentar;

f) educação contextualizada de qualidade, capacitação e profissionalização;

g) agroindústria rural de pequeno porte;

h) cooperativismo e associativismo;

i) saúde;

j) eletrificação rural;
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k) habitação rural;

l) saneamento básico;

m) esporte;

n) lazer;

o) cultura e comunicação (telefone, internet, TV, rádio, etc.);

XVII - promover a aplicação dos direitos do trabalho nas áreas rurais;

XVIII  -  garantir  apoio  à  regularização ambiental  dos  estabelecimentos  rurais  da

agricultura familiar,  em especial  à  inclusão no Cadastro Ambiental  Rural  -  CAR -,

criado pela Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012;

XIX - garantir apoio à regularização sanitária dos estabelecimentos agroindustriais

rurais de pequeno porte, regulados pela Lei nº 19.476, de 11 de janeiro de 2011;

XX - consolidar mecanismos e instrumentos de gestão social no planejamento, na

elaboração, na integração, no controle e no monitoramento das políticas públicas.”.

Art.  4º  -  A formulação  e  implementação  do  Pledraf  será  realizada  pelo  Poder

Executivo, sob coordenação do Cedraf, garantida a participação da sociedade civil

organizada, tendo como base as seguintes diretrizes:

I - potencialização da diversidade ambiental, social, cultural e econômica, além da

valorização das múltiplas funções desempenhadas pela agricultura familiar  e pelos

povos e comunidades tradicionais;

II - dinamização da pluriatividade econômica, por meio das inovações tecnológicas

e da democratização do acesso às tecnologias relacionadas a sistemas de produção

sustentáveis, sobretudo de base agroecológica;

III  -  fortalecimento  dos  fatores  de  atratividade  geradores  de  qualidade  de  vida,

inclusão social e igualdade de oportunidades nos espaços rurais;

IV  -  fortalecimento  de  arranjo  institucional  articulado  de  forma  intersetorial  que

estimule a integração das ações do Estado no âmbito da Pedraf;

V  -  consolidação  dos  mecanismos  de  controle  e  gestão  social,  a  partir  do

protagonismo das organizações da sociedade civil.

§  1º  -  A elaboração  do  Pledraf,  a  que  se  refere  o  caput,  observará  ainda  as

prioridades  emanadas  da  Conferência  Estadual  de  Desenvolvimento  Rural

Sustentável.
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§ 2º - Para a execução do Pledraf, além das dotações orçamentárias consignadas

no planejamento público do Estado, os órgãos públicos envolvidos poderão firmar

convênios, acordos de cooperação, ajustes ou outros instrumentos congêneres com

órgãos  e  entidades  da  administração  pública  federal  e  com  consórcios  públicos,

entidades de direito público e privado sem fins lucrativos, nacionais ou estrangeiras,

observada a legislação vigente.

Art. 5º - Constituem público-alvo dos planos e ações derivados da política estadual

de desenvolvimento sustentável da agricultura familiar:

I - o agricultor familiar que atenda aos requisitos previstos no art. 3º da Lei Federal

nº 11.326, de 24 de julho de 2006:

a) residente no meio rural, que atenda aos requisitos previstos no art.  3º da Lei

Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006;

b) residente em área urbana e periurbana, que atenda aos critérios a que se refere

o art. 9º-A da Lei nº 15.973, de 12 de janeiro de 2006;

II - o trabalhador assalariado em atividade agropecuária, conforme regulamento;

III - o beneficiário de programas estaduais ou federais de crédito fundiário;

IV  -  a  mulher  que  tenha  sua  renda  predominantemente  originada  na  atividade

agropecuária;

V - o jovem filho de agricultor familiar ou trabalhador assalariado a que se refere o

inciso II deste artigo;

VI - o quilombola formalmente reconhecido;

VII - o indígena.

Art. 6º - São instâncias de formulação, planejamento, execução, acompanhamento

e monitoramento da política estadual de desenvolvimento sustentável da agricultura

familiar no meio rural, urbano e periurbano:

I  -  a  Conferência  Estadual  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável,  instância

responsável pela formulação das diretrizes e prioridades da política criada por esta

lei;

II - o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - Cedraf -, que terá

sua composição e atribuições estabelecidos no regulamento, garantida a participação

de  representantes  de  órgãos  governamentais  e  de  entidades  e  organizações  da
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sociedade civil;

III - os conselhos municipais de desenvolvimento rural sustentável e congêneres, no

âmbito de suas atribuições;

IV - O Comitê Intersetorial, composto pelas secretarias de estado e órgãos públicos

que  desenvolvem  ações,  programas  e  projetos  com  foco  na  agricultura  familiar,

conforme dispuser o regulamento;

V - as instâncias, os fóruns, os colegiados e as instituições privadas dos espaços

rurais alinhadas com o objetivo da política de que trata esta lei e reconhecidos pelo

Cedraf.

Art.  8º  -  Constituem  fontes  de  recursos  para  a  implementação  da  Pedraf  as

dotações  orçamentárias  consignadas  no  orçamento  anual  do  Estado,  além  de

recursos  oriundos  de  convênios,  acordos  de  cooperação,  doações,  entre  outros,

observada a legislação vigente.

§ 1º - Os órgãos públicos e entidades da sociedade civil participantes da Pedraf

poderão  receber  recursos  do  Fundo  de  Erradicação  da  Miséria  -  FEM  -,  para

aplicação em programas e ações que atendam à finalidade disposta no art. 4º da Lei

Estadual nº 19.990, de 29 de dezembro de 2011, e de outros fundos nacionais  e

internacionais que apoiam ações de desenvolvimento rural sustentável solidário.

§ 2º - Os programas e projetos oriundos da União, vinculados à agricultura familiar

e  aos  povos  e  comunidades  tradicionais,  poderão  ter  sua  execução  viabilizada

através  de  convênios,  contratos  e  parcerias  com  os  órgãos  públicos  estaduais  e

entidades da sociedade civil reconhecidas pelo Cedraf.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - João Leite - Maria Tereza Lara.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.898/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Transformar de Assistência Social,  com

sede no Município de Belo Horizonte. .
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.898/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Transformar de Assistência Social, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem por

escopo a promoção da assistência social prioritariamente a crianças e adolescentes.

Com esse propósito, a instituição desenvolve atividades nas áreas de educação,

saúde, cultura, meio ambiente, segurança alimentar e combate à pobreza.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação com a

comunidade onde atua, no Município de Belo Horizonte, consideramos meritória a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.898/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.642/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores dos Bairros Santo

Antônio e Novo Santo Antônio, com sede no Município de Formiga.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.642/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação
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dos  Moradores  dos  Bairros  Santo  Antônio  e  Novo  Santo  Antônio,  com  sede  no

Município  de  Formiga,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de

caráter  beneficente,  que tem como escopo buscar uma maior integração entre os

moradores da comunidade em que atua.

Com esse propósito, a instituição promove melhorias de interesse da comunidade,

além de prestar assistência social aos menos favorecidos.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela referida associação

com a comunidade dos Bairros Santo Antônio e Novo Santo Antônio, no Município de

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

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.642/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.756/2013

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Hely  Tarqüínio,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação a escola estadual de ensino fundamental situada no Município de Patos

de Minas. A este foi anexado o Projeto de Lei nº 4.124/2013, que visa denominar a

mesma unidade de ensino.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.756/2013 pretende dar a denominação de Escola Estadual

Professor Ricardo Rodrigues Marques à escola estadual de ensino médio situada na

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

A proposição foi baixada em diligência à Secretaria de Estado de Educação, que,

em 21/5/2013, manifestou-se contrariamente à proposta, uma vez que esta feria a

alínea “f” do inciso III do art. 66 da Constituição Estadual, que confere ao chefe do

Poder Executivo a prerrogativa exclusiva de dispor sobre a organização dos órgãos

desse poder.

Em 20/5/2013 o governador do Estado encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei nº

4.124/2013,  que  dava  à  mesma instituição  de  ensino  a  denominação  de  Escola

Estadual Professora Paulina de Melo Porto. A proposição foi anexada ao Projeto de

Lei nº 3.756/2013 e, mediante anuência do autor deste projeto, a instituição de ensino

adotaria  a  denominação  dada  pelo  Projeto  de  Lei  nº  4.124/2013,  o  que  ocorreu

mediante  a  apresentação  do  Substitutivo  nº  1  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça.

Com relação ao mérito da matéria, Paulina de Melo Porto foi uma das precursoras

da educação no Município de Patos de Minas, tendo atuado na área de alimentação

escolar e nos ensinos público e privado da região. Os relevantes serviços prestados

pela homenageada contribuíram para o desenvolvimento escolar na localidade.

Cumpre salientar que a proposição em análise resulta de pedido formulado pelo

Colegiado dessa unidade de ensino, que homologou, pela unanimidade dos votos, a

indicação do nome da homenageada para denominar a referida escola. Desse modo,

entendemos justa e meritória a atribuição do nome da professora Paulina de Melo

Porto para designar a unidade escolar objeto do projeto de lei em análise.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.756/2013, em

turno  único,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Duarte Bechir, relator.
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PARECER  PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.951/2013

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas

Relatório

De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a ONG Casa do Oleiro Luz das Nações - Coluna

-, com sede no Município de Ouro Fino.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.951/2013 pretende declarar de utilidade pública a ONG Casa

do Oleiro Luz das Nações - Coluna -, com sede no Município de Ouro Fino. Trata-se

de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que

tem  como  escopo  recuperar  pessoas  adictas  de  drogas,  bebidas  alcoólicas  ou

substâncias tóxicas de qualquer natureza.

A instituição promove, por meio de ajuda voluntária, a reabilitação moral, material e

espiritual  de  pessoas  necessitadas;  fomenta  o  ensino  e  a  educação  de  pessoas

excluídas socialmente e desenvolve ações para a integração de jovens e carentes ao

mercado de trabalho.

Tendo em vista o relevante trabalho social e humanitário desenvolvido pela entidade

junto  à  comunidade  menos  favorecida  de  Ouro  Fino,  consideramos  meritória  a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.951/2013 em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Célio Moreira, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.463/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  da  deputada  Rosângela  Reis,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos do Bairro

Cidade Nova - Amabacin - , com sede no Município de Santana do Paraíso. .

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.463/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Moradores e Amigos do Bairro Cidade Nova - Amabacin -, com sede no Município

de Santana do Paraíso, pessoa jurídica de direito  privado, sem fins lucrativos, de

caráter beneficente, que tem por escopo a melhoria das condições de vida do bairro

em que atua.

Com esse propósito, a instituição promove a união e a integração dos moradores;

canaliza forças em busca da solução dos conflitos existentes; estimula, promove e

ajuda na criação de órgãos de divulgação, centros de estudo e recreação; realiza

levantamentos de interesse local; representa os moradores em suas reivindicações

perante órgãos públicos; e colabora para a solução dos problemas relacionados ao

bairro.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  associação  em

Santana  do  Paraíso,  com  a  comunidade  do  Bairro  Cidade  Nova,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.463/2013 , em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Bosco, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.479/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Grupo de Formação Cultural e Socialização - Focus -,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.479/2013 pretende declarar de utilidade pública o Grupo de

Formação  Cultural  e  Socialização  -  Focus  -,  com  sede  no  Município  de  Belo

Horizonte,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

beneficente,  que tem como escopo a melhoria da qualidade de vida de crianças,

jovens e famílias de comunidades excluídas socialmente.

Com  esse  propósito,  a  instituição  desenvolve  ações,  projetos,  programas  e

pesquisas  de  prevenção  à  criminalidade  e  ao  uso  de  drogas  e  entorpecentes;

promove a assistência social; oferece educação gratuita; fomenta o desenvolvimento

econômico e social; combate a fome e a pobreza.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Focus em defesa da

melhoria de vida das comunidades socialmente excluídas, consideramos meritória a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.479/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Celinho do Sinttrocel, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.593/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Manoel Antônio

Puig, com sede no Município de Alvinópolis.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.593/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Bairro Manoel Antônio Puig, com sede no Município de Alvinópolis,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem

como  escopo  o  levantamento  das  reais  necessidades  daquela  comunidade  e  a

conscientização de seus membros sobre seus direitos e deveres.

Com  esse  propósito,  a  instituição  mantém  contato  e  sela  acordos  com  outras

entidades e faz promoções sociais e recreativas visando recursos financeiros para

serem aplicados na melhoria das condições de vida do local em que atua.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade de adequar o nome da entidade ao consubstanciado no

art. 1º de seu estatuto.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela referida associação

com  a  comunidade  do  Bairro  Manoel  Antônio  Puig,  no  Município  de  Alvinópolis,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.593/2013, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Bosco, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.605/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Santa  Isabel  de

Proteção ao Idoso e Portadores de Deficiência Física,  com sede no Município de

Heliodora.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.605/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária Santa Isabel de Proteção ao Idoso e Portadores de Deficiência Física,

com sede no Município de  Heliodora,  pessoa jurídica de direito  privado,  sem fins

lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo a prática da caridade cristã

no campo da assistência social e da promoção humana.

Com  esse  propósito,  a  instituição  abriga  pessoas  idosas  e  deficientes  físicos,

proporcionando-lhes assistência material, moral, intelectual, espiritual e social. Tendo

em vista o relevante trabalho social  desenvolvido pela referida associação com a

comunidade menos favorecida do Município de Heliodora, consideramos meritória a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.605/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.631/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  deputado Duílio  de  Castro,  o projeto  de  lei  em epígrafe  tem por
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objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do  Distrito  de

Cachoeira do Manteiga, com sede no Município de Buritizeiro.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.631/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do  Distrito  de Cachoeira do Manteiga,  com sede no Município de

Buritizeiro,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

beneficente, que tem como escopo a promoção da melhoria de vida dos moradores

da comunidade em que atua.

Com esse propósito,  a instituição busca realizar obras,  com recursos próprios e

obtidos por  doações ou empréstimos;  além de representar  a comunidade perante

órgãos  públicos  e  privados  no atendimento  de  suas reivindicações,  objetivando o

progresso e o bem-estar da comunidade.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação com a

comunidade  do  Distrito  de  Cachoeira  do  Manteiga,  Município  de  Buritizeiro,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4631/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.639/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  Idade  Maravilha  de

Delfinópolis, com sede no Município de Delfinópolis.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.639/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente Idade Maravilha de Delfinópolis, com sede no Município de Delfinópolis,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem

como escopo a promoção da melhoria da qualidade de vida das pessoas da terceira

idade.

Com esse propósito, a instituição procura proporcionar a melhoria da saúde dessas

pessoas;  favorecer-lhe  o  desenvolvimento  de  atividades  econômicas,  culturais  e

desportivas, promovendo sua inserção na comunidade; representar seus interesses,

buscando o atendimento de suas reivindicações perante órgãos públicos e privados.

Tendo em vista o relevante trabalho social  desenvolvido pela referia  associação

com  a  comunidade  de  terceira  idade  do  Município  de  Delfinópolis,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°4.639/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.642/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Fabiano Tolentino,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Nova

Esperança, com sede no Município de Piumhi.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

O Projeto de Lei nº 4.642/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Bairro Nova Esperança, com sede no Município de Piumhi, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como

escopo executar programas e campanhas para melhorar a qualidade de vida de seus

associados.

Com esse propósito,  a  instituição busca defender  e  organizar  seus  associados,

desenvolvendo  trabalhos  sociais  com  idosos,  adultos,  jovens,  crianças  e

adolescentes do bairro.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela referida associação

com a comunidade do Bairro Nova Esperança, no Município de Piumhi, consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.642/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.649/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Assistência Social - Asas -, com sede no

Município de Timóteo.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.649/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Assistência Social - Asas -, com sede no Município de Timóteo, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo o
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combate à fome e à miséria e o apoio à saúde.

Com esse  propósito,  a  instituição  promove  campanhas  e  coletas  de  donativos;

recebe e repassa medicamentos aos mais necessitados; e oferece assistência na

locomoção de doentes.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Asas  com  a

comunidade menos favorecida de Timóteo, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.649/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.658/2013

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação a escola estadual de ensino médio situada no Município de Governador

Valadares.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

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

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

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

Fundamentação

O projeto  de  lei  em  questão  pretende  dar  a  denominação  de  Escola  Estadual

Cecília Meireles à escola estadual de ensino médio situada na Rua Escumilha, 95,

Bairro Turmalina, no Município de Governador Valadares.

A  denominação  proposta  resulta  de  pedido  formulado  pelo  Colegiado  dessa

unidade  de ensino,  que  homologou,  pela  unanimidade  dos  votos,  a  indicação do

nome da homenageada para denominar a referida escola.

Com relação ao mérito da matéria, Cecília Benevides de Carvalho Meireles foi uma

consagrada escritora de renome nacional e internacional, sendo ainda hoje referência



342
____________________________________________________________________________

expressiva na literatura nacional. Assim, entendemos justa e meritória a atribuição de

seu nome para designar a unidade escolar objeto do projeto de lei em análise.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.658/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Maria Tereza Lara, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.671/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

Encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 564/2013, o projeto de lei em

epígrafe, do governador do Estado, autoriza a abertura de crédito suplementar ao

Orçamento Fiscal do Estado em favor da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais - ALMG.

Publicado no  Diário do Legislativo em 9/11/2013, o projeto foi  distribuído a esta

comissão para receber parecer, nos termos do art. 160 da Constituição do Estado e

do art. 204 do Regimento Interno.

No prazo de 20 dias estabelecido pelo § 2º do referido art. 204, foi apresentada

uma emenda à proposição por meio da Mensagem nº 607/2013, do governador do

Estado.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais - ALMG -, até o valor de R$21.500.000,00, que se destinam a

atender a despesas com pessoal inativo e encargos sociais.

A Constituição da República estabelece, em seu art. 167, inciso V, que é vedada a

abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem

indicação dos recursos correspondentes.

A Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro,

estabelece  que  os  créditos  suplementares  se  destinam  ao  reforço  de  dotação

orçamentária insuficientemente prevista na lei do orçamento. Dispõe ainda a referida
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norma,  em  seu  art.  42,  que  os  créditos  serão  autorizados  por  lei  e  abertos  por

decreto. A abertura dos créditos depende da existência de recursos disponíveis para

ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa, podendo ser utilizados,

entre  outros,  os  recursos  resultantes  de  anulação  parcial  ou  total  de  dotações

orçamentárias e os provenientes de excesso de arrecadação.

Em consonância com o disposto na referida norma, o projeto em tela especifica, em

seu art.  2º,  que será utilizado para a abertura  do crédito  solicitado o excesso de

arrecadação da receita de Recursos para Cobertura do Déficit  Atuarial do Regime

Próprio de Previdência Social - RPPS - da ALMG, até o valor de R$21.500.000,00.

Por meio da Mensagem nº 607/2013, do governador do Estado, foi encaminhada

emenda ao projeto com o objetivo de alterar o elemento de despesa do grupo de

Pessoal e Encargos Sociais, razão pela qual apresentamos a Emenda nº 1.

Com o propósito de adequar o projeto às normas de orçamento e aos preceitos de

técnica legislativa, apresentamos a Emenda nº 2.

Por  fim,  ressalte-se  que  o  projeto  em  tela  atende  aos  requisitos  legais  que

disciplinam a matéria, não havendo, assim, óbice à sua aprovação por esta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.671/2013 em

turno único, com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

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

Orçamento Fiscal do Estado em favor da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais - ALMG -, até o valor de R$21.500.000,00 (vinte e um milhões e quinhentos

mil reais), para atender a despesas de Pessoal Inativo e Encargos Sociais.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:

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

do excesso de arrecadação da receita de Recursos para Cobertura do Déficit Atuarial

do  Regime  Próprio  de  Previdência  Social  -  RPPS  -  da  ALMG,  até  o  valor  de

R$21.500.000,00 (vinte e um milhões e quinhentos mil reais).”.
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Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Romel Anízio - João Leite.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.675/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Duílio de Castro, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a entidade Conhecer, Educação e Cultura - CEC -, com sede no

Município de Leopoldina.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  9/11/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.675/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade  Conhecer,  Educação  e  Cultura  -  CEC  -,  com  sede  no  Município  de

Leopoldina.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 16

veda a remuneração de seus diretores e conselheiros; e o art. 35 determina que, na

hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade

qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip -, nos

termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, que tenha, preferencialmente, o mesmo

objetivo social da instituição dissolvida.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.675/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão - Adalclever Lopes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.676/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Duílio de Castro, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural Melodia, com sede no Município de

Caratinga.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  9/11/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.676/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação Educativa e Cultural Melodia, com sede no Município de Caratinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  22,  que as

atividades de seus dirigentes e conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 27,

parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade assistencial congênere, com personalidade jurídica e registro

nos órgãos públicos afins.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.676/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Adalclever Lopes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.681/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  dos  Servidores  Municipais  -  Asso  -,  com sede  no

Município de Santo Antônio do Monte.

A matéria  foi  publicada no  Diário  do  Legislativo de  14/11/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.681/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Servidores Municipais -  Asso -,  com sede no Município de Santo

Antônio do Monte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  27,  que,  na

hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  em  favor  de

entidade  congênere;  e,  no  art.  32,  que  seus  diretores  e  conselheiros  não  serão
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remunerados.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.681/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Adalclever Lopes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.685/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Célio  Moreira, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Artesãos e Arte da Terra, com sede no Município

de Diamantina.

A matéria  foi  publicada no  Diário  do  Legislativo de  14/11/2013  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.685/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Artesãos e Arte da Terra, com sede no Município de Diamantina.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  21,  que as

atividades de seus diretores, conselheiros,  associados,  benfeitores  ou instituidores
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não  serão  remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  quaisquer

gratificações,  bonificações  ou  vantagens;  e,  no  art.  48,  que,  na  hipótese  de  sua

dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere

legalmente constituída, ou a entidade pública.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova redação ao art. 1º da proposição, a fim de para adequar o nome da entidade ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.685/2013 com a Emenda nº 1, redigida a seguir:

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Artesãos e Arte da

Terra de Diamantina - Assart -, com sede no Município de Diamantina.”.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Adalclever Lopes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.691/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Beneficente de Socorro aos Carentes e Viciados de

Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada no  Diário  do  Legislativo de  14/11/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Prevenção e Combate ao uso de Crack e

outras Drogas.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.691/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação Beneficente de Socorro aos Carentes e Viciados de Minas Gerais, com

sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  23,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  27,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.691/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Adalclever Lopes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.693/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe ratifica regime especial de tributação concedido ao setor da

indústria de reciclagem, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro

de 1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 14/11/2013, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinada com o art. 103, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O regime especial de tributação em matéria do ICMS concedido ao contribuinte

mineiro  do  segmento  econômico  da  indústria  de  reciclagem  foi  comunicado  pelo

governador do Estado por meio da Mensagem nº 545/2013, publicada no “Diário do

Legislativo” em 25/10/2013, que encaminhou exposição de motivos, elaborada pela

Secretaria de Estado de Fazenda - SEF. A referida exposição justifica a adoção de

medidas de proteção do setor contra benefícios fiscais irregularmente concedidos, em

especial crédito presumido, pelo Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei nº 5.636,

de 2010.

Conforme ressalta ainda a exposição de motivos, de acordo com o pacto federativo

definido pela Constituição Federal e com o sistema tributário vigente, os benefícios

fiscais em matéria de ICMS dependem de prévia aprovação do Conselho Nacional de

Política  Fazendária  -  Confaz  -  para  que  sejam considerados  legítimos.  Conforme

ressalta ainda o documento, a concessão acima mencionada não está prevista em lei

complementar ou em convênio do ICMS, afrontando o disposto no art. 155, §2º, XII,

“g”, da Constituição da República, e na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de

1975.

Segundo a exposição, a concessão unilateral de benefícios fiscais em matéria do

ICMS por determinada unidade federativa favorece os contribuintes lá  situados. O

benefício ilegal,  com o  qual  o contribuinte deixa  de desembolsar  recursos com o

recolhimento  do  imposto  para  utilizá-los  como  capital  de  giro  e  em  novos

investimentos,  permite  a  prática  de  preços  menores  que  o  de  contribuintes

localizados em outras unidades da Federação, tornando desigual a competição. Com

isso, as empresas beneficiadas passam a vender mais tanto em seu território quanto

no do nosso Estado, dificultando as vendas dos produtos mineiros.

O governo estadual reagiu rapidamente para neutralizar os efeitos econômicos e

sociais  negativos  da  competição  desleal,  fortalecendo  o  mercado  interno  e

preservando  a  capacidade  de  ocupação  de  mão  de  obra  e  da  produção  e,

consequentemente,  a  arrecadação  do  ICMS  pelo  Estado.  Concedeu  crédito

presumido a empresas do setor, de forma que a carga tributária efetiva seja de 3%, e

defende suas ações na exposição de motivos.
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Destaque-se que o art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, faculta ao Poder Executivo a

adoção  de  medidas  necessárias  à  proteção  da  economia  do  Estado,  caso  outra

unidade da Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não

previsto  em  lei  complementar  ou  convênio  celebrado  nos  termos  da  legislação

específica.  O  §  1º  desse  artigo  determina  que  o  expediente  com  exposição  de

motivos para adoção de medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à

Assembleia  Legislativa  pela  SEF.  Essa  medida,  conforme  o  disposto  no  §  2º  do

referido artigo, deve ser ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de

resolução. Nos termos do § 6º do mesmo dispositivo, cabe à SEF, ainda, o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram. Ressalte-se o cumprimento desse dispositivo, tendo em vista

que o regime especial concedido às empresas do setor consta da relação trimestral

das  medidas  de  proteção  da  economia  (relatório  do  terceiro  trimestre  de  2012),

enviada pela SEF a esta comissão.

Consideramos necessária  a  concessão do regime especial  de tributação para a

proteção do setor da indústria de reciclagem no Estado.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 4693/2013, em

turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Lafayette de Andrada, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.744/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Gustavo Corrêa, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Instituto Ativa Brasil, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada no  Diário  do  Legislativo de  29/11/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.744/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Ativa Brasil, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 31 determina que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade sem fins

lucrativos  e  econômicos,  com  o  mesmo  objetivo  social  da  entidade  dissolvida  e

qualificada como Organização da Sociedade Civil de interesse Público - Oscip -, nos

termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999; e o art. 36 veda a remuneração de seus

diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.744/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  André  Quintão  -

Adalclever Lopes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.744/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  deputado  Gustavo  Corrêa,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Ativa Brasil, com sede no Município de

Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,
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conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.744/2013 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Ativa Brasil, com sede no Município de Belo Horizonte. Trata-se de pessoa jurídica de

direito  privado,  sem fins  lucrativos,  de caráter  beneficente,  que tem como escopo

planejar, desenvolver e realizar a gestão de projetos sociais nas áreas de cultura,

esporte,  saúde,  turismo  e  educação,  voltados  para  comunidades  com  maior

vulnerabilidade  social,  mobilizando  estudantes  e  professores  universitários,

profissionais  liberais,  lideranças  comunitárias,  autoridades  civis,  órgãos

governamentais e grupos empresariais.

A instituição realiza e divulga projetos e atividades de inclusão social em regiões de

baixo IDH, capacitando agentes multiplicadores e oferecendo oportunidades para o

cadastramento  de  voluntários.  Além  disso,  divulga  atividades  e  políticas  sociais

voltadas para o desenvolvimento sustentável nessas localidades.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  Instituto,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.744/2013 em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 69/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a

utilização de telha ecológica nas obras públicas do Estado”.

Distribuída  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável  e  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  a

proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma

do Substitutivo nº 1, que propôs.
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Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexada à

proposição, por tratar de tema semelhante, o Projeto de Lei nº 4.608/2013, de autoria

do deputado Luiz Henrique.

Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito,

nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob exame dispõe sobre a utilização de telha ecológica nas novas

obras públicas do Estado, especificamente em reformas em que haja aumento da

área construída da edificação. Essa medida seria implementada obedecendo a um

cronograma, pelo qual, a partir do sétimo ano seguinte à publicação da lei, o uso das

telhas de cimento-amianto seria totalmente substituído pelo uso de telhas ecológicas.

Há a ressalva de dispensa da medida nos casos em que se comprove, por meio de

laudo técnico, que o uso desse tipo de telha é inviável técnica ou economicamente.

Por  força  das  disposições  regimentais,  foi  recentemente  anexado  à  matéria  o

Projeto  de  Lei  nº  4.068/2013,  que  dispõe sobre  a  obrigatoriedade  da  adoção  de

práticas  e  métodos  sustentáveis  na  construção  civil  e  dá  outras  providências.  O

projeto  anexado  não  chegou  a  ser  analisado  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça.  Com propósitos  semelhantes  aos  do projeto  em  análise,  ele  traz  para  a

esfera da administração pública diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental,

eficiência energética e padrões de qualidade e procedência de materiais no emprego

de técnicas sustentáveis de construção civil nas obras executadas pelo Estado.

No escopo da proposição anexada, são propostas diretrizes como: uso de materiais

e técnicas ambientalmente corretas; economia e reutilização de água, inclusive de

água  de  chuva  para  fins  não  potáveis,  como  rega  de  jardim  e  descargas  dos

sanitários;  eficiência  energética,  instalações  de  aparelhos  de  ar-condicionado

ecológicos ou de eficiência energética comprovada e uso de energia solar através de

placas fotovoltaicas ou outros meios, inclusive para o aquecimento da água; gestão

dos  resíduos  sólidos;  integração  de  transportes  coletivos  ou  alternativos  com  o

contexto do projeto e as características do entorno de sua localização.

São  relacionados  também  requisitos  a  serem  atendidos  para  os  materiais

empregados  nas  construções  sustentáveis,  entre  os  quais  as  telhas  ecológicas,
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definidas como telhas "fabricadas a partir de placas prensadas de fibras naturais ou

de materiais reciclados que possuem características melhores do que as telhas de

fibra, vidro ou de amianto, além de serem mais leves e preferencialmente de cores

claras".

Sem  dúvida,  essas  questões  se  relacionam  à  tendência  de  que  se  priorize  a

construção sustentável na implantação de medidas que favoreçam a sustentabilidade

urbana, com o intuito de diminuir  ou minimizar as agressões ao meio ambiente e

considerando o processo de vida útil dos materiais, sua origem, modo de reutilização

e reciclagem, bem como a eficiência energética e os critérios de uso da água. Na

justificação do projeto anexado, informa-se que, no Brasil, aproximadamente 40% da

extração dos recursos naturais tem como destino a indústria da construção; 50% da

energia gerada no País é destinada ao funcionamento das edificações; e 50% dos

resíduos gerados são provenientes de obras e demolições. As medidas propostas

têm, portanto, como base diretrizes modernamente preconizadas para as edificações

sustentáveis ou "ecológicas".

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer acerca do Projeto de Lei

69/2011, fez algumas ponderações que a motivaram a acatar a matéria na forma do

Substitutivo nº 1, propondo um melhor equacionamento para a proposição, que, em

sua  forma  original,  importaria  excessiva  restrição  à  necessária  margem  de

discricionariedade  da  administração  pública.  Conforme  esclarece  o  parecer,  "a

dificuldade  seria  afastada,  sem  prejuízo  para  a  intenção  do  autor,  mediante

reformulação  do  texto,  que  limitar-se-ia  a  estabelecer  que,  nas  obras  públicas

estaduais,  devem  ser  usadas  preferencialmente  telhas  ecológicas,  sob  pena  de

responsabilidade".  Assim,  a  utilização  de  outra  espécie  de  telha  dependeria  de

adequada  motivação  da  autoridade  competente,  fundada  em  argumentos  de

segurança,  de  custo-benefício  ou  mesmo  de  viabilidade  do  cumprimento  da

obrigação.

Pelo  que  se  depreende,  os  objetivos  do  Projeto  de  Lei  nº  69/2011  podem  ser

complementados com diretrizes propostas na proposição anexada.

Nesse sentido, estamos propondo, na conclusão deste parecer, o Substitutivo nº 2.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 69/2011 na forma

do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado, e pela rejeição do Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção de práticas e métodos sustentáveis em

obras públicas de construção civil de responsabilidade do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Todas as obras públicas de construção civil de responsabilidade do Estado

deverão  empregar  critérios  de  sustentabilidade  ambiental,  eficiência  energética,

qualidade e procedência de materiais, conforme as seguintes diretrizes.

I - uso de materiais e técnicas ambientalmente corretas;

II - economia e reutilização de água;

III - eficiência energética;

IV - gestão dos resíduos sólidos;

V - permeabilidade do solo;

VI - conforto e qualidade interna dos ambientes;

VII - integração de transportes coletivos ou alternativos com o contexto do projeto;

VIII  -  integração  entre  os  projetos  e  as  características  do  entorno  de  sua

localização;

IX - automação dos equipamentos utilizados;

X - uso de energia solar através de placas fotovoltaicas ou outros meios, inclusive

para o aquecimento da água;

XI - emprego da energia eólica, quando viável;

XII  -  instalações  de  aparelhos  de  ar-condicionado  ecológicos  ou  de  eficiência

energética comprovada;

XIII - solução de coberturas ou de telhados verdes, ecologicamente apropriados;

XIV - tubulação independente dos sanitários para utilização de água não potável;

XV - reutilização de água de chuva para fins não potáveis, como rega de jardim e

descargas dos sanitários.

Art. 2° - A aquisição dos materiais empregados nas obras públicas de construção

civil sustentável deverá atender os seguintes requisitos:



357
____________________________________________________________________________

I - dar preferência a insumos que tenham origem nas proximidades da obra;

II - priorizar materiais sintéticos ou transformados e, no caso dos produtos naturais,

optar por aqueles que possam ser renovados;

III - utilizar produtos reusados, reciclados ou renovados ou que possam passar por

esses processos;

IV - dar preferência a materiais compostos de substâncias não tóxicas, não nocivas,

que sejam de fácil decomposição;

V - utilizar produtos que comprovadamente não tenham agredido o meio ambiente

em seu processo produtivo;

VI - criar padrões sustentáveis novos e eficientes para o consumo;

VII - não utilizar insumos que possam poluir o meio ambiente ou cuja produção seja

ecologicamente imprópria.

Art.  3°  -  Os  projetos  de  obras  públicas  de  construção  civil  sustentável  que

empregarem  madeira  ou  qualquer  outro  insumo  de  origem  controlada  somente

poderão ser aprovados mediante a comprovação de sua procedência.

Art. 4º - Nas obras públicas de construção civil sustentável executadas direta ou

indiretamente por órgão ou entidade da administração pública estadual, será utilizada,

preferencialmente, telha ecológica.

§  1º  -  Para  fins  do  disposto  nesta  lei,  entende-se  por  telha  ecológica  aquela

fabricada a partir de materiais reciclados.

§ 2º - Nos convênios celebrados pelo Estado cujo objeto envolva a execução de

obras, será estabelecida a utilização preferencial de telha ecológica a que se refere o

caput.

§ 3º - A utilização de outro tipo de telha nas obras a que se referem o caput e o § 2º

será  admitida  apenas  mediante  justificação  baseada  em  critérios  técnicos  ou

econômicos.

§ 4º - A implementação do disposto no caput será realizada conforme cronograma

elaborado pela autoridade competente, no prazo de seis anos.

Art. 5º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará a autoridade responsável

às sanções administrativas, civis e penais pertinentes.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Duarte Bechir, presidente - Rômulo Veneroso, relator - Gustavo Corrêa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Comissão de Prevenção e Combate ao uso de Crack e outras Drogas

Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da

Mensagem nº 516/2013, o projeto de lei em epígrafe altera as Leis Delegadas nº 179,

de 1º de janeiro de 2011, que dispõe sobre a organização básica e a estrutura da

administração pública do Poder Executivo, e nº 180, de 20 de janeiro de 2011, que

dispõe sobre a estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo, e dá

outras providências.

A proposição foi distribuída inicialmente às Comissões de Constituição e Justiça, de

Administração  Pública  e  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária.  Por

requerimento  parlamentar  aprovado em Plenário  em 23/10/2013,  a proposição foi

distribuída também à Comissão de Prevenção e Combate ao Uso do Crack e outras

Drogas.

Durante a tramitação da proposição, o governador do Estado encaminhou a esta

Casa  emendas  ao  projeto  por  meio  das  Mensagens  nºs  524  e  566/2013  com  o

objetivo de aprimorar o texto originalmente encaminhado.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em seu exame preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou.

Após a análise da matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, o governador

do Estado encaminhou a Mensagem nº 570/2013, publicada no Diário do Legislativo

de 28/11/2013, com duas propostas de emenda ao Substitutivo nº 1, apresentado por

aquela comissão.

Vem, agora, o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito, na

forma do art. 188, combinado com o art. 102, XXI, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa alterar as Leis Delegadas nº 179, de 1º/1/2011, que

dispõe sobre a organização básica e a estrutura da administração pública do Poder
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Executivo,  e  nº  180,  de  20/1/2011,  que  dispõe  sobre  a  estrutura  orgânica  da

administração pública do Poder Executivo e dá outras providências. O objetivo do

projeto é promover uma reestruturação administrativa, com a extinção e a fusão de

secretarias e outros órgãos públicos, a fim de adaptar o Estado à nova conjuntura

econômico-social.

Propõe-se a fusão dos seguintes órgãos:

• Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego - Sete - e Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Social - Sedese -, resultando na Secretaria

de Estado de Trabalho e Promoção Social;

• Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - Seej -, Secretaria

de Estado de Turismo - Setur - e Gabinete do Secretário de Estado

Extraordinário da Copa do Mundo, resultando na Secretaria de Estado

de Turismo e Esportes;

• Gabinete do Secretário de Estado Extraordinário de Regularização

Fundiária e da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento - Seapa -, mantendo a denominação da secretaria;

• Gabinete do Secretário de Estado Extraordinário de Gestão

Metropolitana e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e

Política Urbana - Sedru -, alterando a sua denominação para

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e

Gestão Metropolitana;

• Transformação do Gabinete do Secretário de Estado Extraordinário de

Coordenação de Investimentos Estratégicos em Assessoria Especial

da Governadoria.

Em síntese,  de  acordo  com as  alterações  propostas,  as  Secretarias  de  Estado

Extraordinárias (Segem, Secopa, Secoi e Seerf) serão extintas; a Sete retornará para

o âmbito da Sedese,  de onde havia se desvinculado em 2011;  as  Secretarias  de

Turismo e de Esporte se unem na concepção de que haverá uma pasta encarregada

das atribuições relativas ao fomento do lazer, incluindo o projeto da Copa do Mundo.

Com a reestruturação delineada no projeto originalmente proposto, a Subsecretaria

de Políticas sobre Drogas, atualmente vinculada à Secretaria de Estado de Esporte e
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da Juventude, conforme dispõe o art.  5º,  inciso XI, da Lei Delegada nº 179, seria

transferida para a Secretaria de Estado de Saúde.

Durante a tramitação da matéria, o governador do Estado encaminhou a esta Casa

a  Mensagem  nº  566/2013  com  emendas  ao  projeto  em  análise.  Entre  elas,

destacamos  uma  proposta  de  emenda,  que  visa  transferir  a  Subsecretaria  de

Juventude para a Secretaria de Estado de Governo - Segov -; a Subsecretaria de

Políticas sobre Drogas para a Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds -; e criar

o  Centro  de  Serviços  Compartilhados  na  estrutura  da  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento  e  Gestão  -  Seplag.  Como  consequência  dessa  reestruturação,  o

quantitativo  de  cargos  de  provimento  em  comissão,  funções  gratificadas  e

gratificações temporárias estratégicas seriam extintos ou transferidos.

A Subsecretaria de Políticas sobre Drogas foi criada em 2003 pela Lei Delegada nº

58, de 29/1/2003. Em seu início, a subsecretaria foi vinculada à Seej e, a partir de

2010,  foi  inserida  na  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social.  Em  2013,  a

subsecretaria, composta pelas Superintendências de Articulação e Descentralização

de Políticas sobre Drogas; Prevenção, Tratamento e Reinserção Social, bem como o

Centro de Referência Estadual em Álcool e Drogas, retornou para a Seej.

O principal programa desenvolvido pela Subsecretaria de Políticas sobre Drogas, o

Programa Aliança  pela  Vida,  foi  lançado  pelo  governo  do  Estado  em 2/8/2011  e

integra a Rede de Defesa e Segurança do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG  -  2012-2015.  Fruto  de  parceria  do  governo  estadual  com  municípios  e

entidades da sociedade civil  para implementar ações e medidas de enfrentamento

aos problemas relacionados ao consumo e ao tráfico de drogas, sobretudo o crack, o

programa presta atendimento a usuários, dependentes de drogas e seus familiares e

promove a capacitação de profissionais de saúde, de assistência social e do sistema

de defesa social.

A Comissão de Constituição e Justiça, na análise preliminar da matéria, apresentou

o  Substitutivo  nº  1,  que  corrigiu  alguns  equívocos  de  ordem  técnica.  Entre  as

alterações propostas no texto apresentado, incorporou-se o conteúdo da proposta de

emenda  enviada  pela  Mensagem  nº  566/2013,  do  Governador  do  Estado,  que

transfere a Subsecretaria de Políticas sobre Drogas para a Secretaria de Estado de
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Defesa Social.

Como o Programa Aliança pela Vida,  executado pela Subsecretaria  de Políticas

sobre  Drogas,  integra  a  Rede  de  Defesa  e  Segurança  do  PPAG  2012-2015,

consideramos  conveniente  que  o  órgão  volte  a  ser  vinculado  à  Seds,  conforme

propõe  o  texto  do  substitutivo  apresentado.  Estamos,  portanto,  de  acordo com o

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Há  que  se  ressalvar,  entretanto,  que  foram  incorporadas  ao  substitutivo  outras

propostas de emendas encaminhadas pelo governador na mesma mensagem. Uma

delas, transcrita  no art.  71 do substitutivo,  altera o inciso VII  do art.  3º  da Lei  nº

15.910,  de  21/12/2005,  que  dispõe  sobre  o  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais -

Fhidro -, criado pela Lei nº 13.194, de 29 de janeiro de 1999. Essa alteração modifica

o  percentual  da  parcela  da  cota  destinada  ao  Estado  a  título  de  compensação

financeira por áreas inundadas por reservatórios para a geração de energia elétrica.

Outra proposta de emenda, transcrita no inciso II do art. 72 do substitutivo, sugere a

revogação do art. 18 da Lei nº 12.581, de 17/7/1997, que dispõe sobre a organização

da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad.

Esse artigo estabelece que recursos provenientes da compensação financeira pela

utilização de recursos hídricos atribuídos ao Estado, de acordo com a Lei Federal nº

7.990, de 28/12/1989, serão consignados no orçamento da Semad e de entidades

vinculadas e aplicados conforme dispuser a Lei do Orçamento do Estado.

Essas duas propostas de emendas, acatadas no substitutivo, poderão reduzir  os

recursos do Fhidro e da Semad,  prejudicando, assim, o desenvolvimento de suas

atividades, motivo pelo qual apresentamos, ao final deste parecer, duas emendas ao

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Após análise da proposição pela Comissão de Constituição e Justiça, o governador

do Estado encaminhou a Mensagem nº 570/2013, que contém duas propostas de

emendas  ao  Substitutivo  nº  1.  As  emendas  encaminhadas  por  meio  da  referida

mensagem  têm  por  objetivo  definir  os  órgãos  responsáveis  pelas  atividades  de

regulação, monitoramento e gestão dos contratos, acordos e outras modalidades de

ajustes relativos às obras do Complexo Mineirão-Mineirinho para realização da Copa
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do  Mundo  de  2014,  bem  como  pelas  atividades  de  regulação,  monitoramento  e

gestão  do  contrato  de  cessão  de  uso  para  reforma  e  operação  do  Estádio

Independência. Como não dizem respeito aos assuntos tratados por esta comissão

de mérito, deixamos sua análise para a Comissão de Administração Pública.

Conclusão

Diante do exposto opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.440/2013, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com a com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 71 do Substitutivo nº 1.

EMENDA Nº 2

Suprima-se o inciso II do art. 72 do Substitutivo nº 1.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Vanderlei Miranda, Presidente e relator - Tadeu Martins Leite - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.544/2013

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria  do  deputado Ivair  Nogueira,  o  Projeto  de Lei  nº  4.544/2013 objetiva

alterar  a  Lei  nº  16.197,  de  26  de  junho  de  2006,  que  cria  a  Área  de  Proteção

Ambiental de Vargem das Flores, situada nos Municípios de Betim e Contagem, e dá

outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma original.

Vem, agora, a proposição a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito,

nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.544/2013 visa alterar o art. 3º e o art. 4º da Lei nº 16.197, de

2006,  que cria a Área de Proteção Ambiental  -  APA -  de Vargem das Flores,  nos

Municípios  de  Betim  e  Contagem, objetivando,  respectivamente,  instituir  conselho

consultivo à APA bem como averbar a competência da Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável quanto ao exercício da fiscalização dessa
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unidade de conservação.

A ocupação irregular do solo e a degradação ambiental na represa da Várzea das

Flores, em Betim, foram temas debatidos no dia 30/4/2013, durante a visita desta

comissão ao local. A visita foi realizada por solicitação do deputado Ivair Nogueira,

autor  do  projeto  de  lei  em comento,  e  contou com a  participação de moradores,

representantes da Copasa, do Instituto Estadual de Florestas - IEF - e das prefeituras

de Betim e Contagem

A represa foi criada em 1972 para abastecimento público de água, tendo área de

aproximadamente 5,5km2 e profundidade máxima de 21m, abrangendo os Municípios

de Contagem e Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH.

A comissão visitou a Estação de Tratamento de Água - ETA - Vargem das Flores, de

responsabilidade da Copasa, que produz 1.000 litros/s de água, abastecendo parte

das cidades de Belo Horizonte, Contagem e Betim. Devido a contaminação da água

da represa por  algas tóxicas,  a operação da ETA ficou comprometida, tendo sido

necessárias adequações técnicas que consistiram na implantação de unidades de

floculação mecanizada, seguida de flotação com ar dissolvido, a montante da filtração

direta  existente.  Desse  modo,  atualmente  as  algas  estão  sendo  retiradas  sem

liberação das toxinas e sem provocar danos aos usuários.

A área de domínio da Copasa é definida pelo espelho d'água até a cota 842. Acima

dessa cota, os terrenos são de propriedade particular.

A despeito  de  sua primordial  importância,  relativa  ao  abastecimento  público  de

água, a represa de Vargem das Flores vem sendo seriamente degradada ao longo do

tempo, devido ao uso e à ocupação inadequados do solo no entorno da lagoa, bem

como  ao  lançamento  de  esgoto  e  lixo.  Também  foram  mencionados  problemas

relativos à fiscalização da área, que não vem sendo feita de forma efetiva.

A APA Vargem das Flores foi instituída pela Lei 16.197, de 2006, e tem por objetivo

proteger  e  conservar  os  recursos  ambientais,  em  especial  os  recursos  hídricos.

Entretanto,  conforme  foi  relatado  durante  a  visita,  ela  ainda  não  conta  com  os

instrumentos  necessários  para  o  seu  efetivo  funcionamento,  como  a  edição  de

regulamento  dispondo  sobre  a  constituição  e  a  competência  do  seu  sistema  de

gestão e do seu zoneamento ecológico-econômico. A regulamentação da lei também



364
____________________________________________________________________________

foi  defendida  pelo  diretor-geral  do  IEF,  que,  para  ele,  possibilitará  a  criação,  já

prevista na lei, de um conselho formado por representantes de órgãos públicos, de

organizações  da  sociedade  civil  e  da  população  para  debater  e  resolver  os

problemas. O diretor-geral também apontou a importância da criação de um plano de

manejo, que irá definir as normas e restrições para o uso da APA.

Nesse sentido, a principal alteração pretendida no projeto de lei ora em análise -- a

substituição do conselho deliberativo por um conselho consultivo - tem o objetivo de

permitir  ao  gestor  da  unidade,  o  IEF,  maior  flexibilidade  na  administração  dessa

unidade de conservação, de modo a viabilizar um formato de gerenciamento mais

participativo e integrado, valorizando, inclusive, a autonomia dos municípios de sua

área de abrangência na tomada de decisões em harmonia com o órgão estadual

competente.

Em relação à alteração do art. 4º da Lei nº 16.197, de 2006, essa tem o fulcro de,

conforme  se  manisfestou  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  “transferir  a

competência pela fiscalização da APA Vargem das Flores à Secretaria de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, consoante já previsto no art. 199 da

Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011”. Portanto, é meramente um ajuste em

relação à legislação superveniente.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.544/2013, no 1º

turno, na forma original.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Duarte Bechir, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Rômulo Veneroso.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2013

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 5.446, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2013

Ratifica o Convênio ICMS n° 41, de 27 de maio de 2013, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificado o Convênio ICMS n° 41, de 27 de maio de 2013, celebrado

no âmbito do  Conselho Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz -,  que altera  o

Convênio ICMS n° 54, de 25 de maio de 2012, que concede isenção do ICMS nas

saídas  interestaduais  de  rações  para  animais  e  dos  insumos  utilizados  em  sua

fabricação, cujos destinatários estejam domiciliados em municípios com situação de

emergência  ou  de  calamidade  pública  declarada  em  decreto  governamental,  em

decorrência da estiagem que atinge o semiárido brasileiro.

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

Palácio  da  Inconfidência,  em Belo Horizonte,  4 de  dezembro de 2013;  225º  da

Inconfidência Mineira e 192º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.447, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2013

Ratifica o Convênio ICMS n° 44, de 12 de junho de 2013, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificado o Convênio ICMS n° 44, de 12 de junho de 2013, celebrado

no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, que dispõe sobre

a adesão dos Estados da Bahia e de Minas Gerais ao Convênio ICMS n° 125, de 16

de dezembro de 2011, que autoriza a exclusão da gorjeta da base de cálculo do ICMS

incidente  no  fornecimento  de  alimentação  e  bebidas  promovido  por  bares,
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restaurantes, hotéis e estabelecimentos similares.

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

Palácio  da  Inconfidência,  em Belo Horizonte,  4 de  dezembro de 2013;  225º  da

Inconfidência Mineira e 192º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO N° 5.448, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2013

Ratifica o Convênio ICMS n° 49, de 24 de junho de 2013, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificado o Convênio ICMS n° 49, de 24 de junho de 2013, celebrado

no âmbito do  Conselho Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz -,  que altera  o

Convênio ICMS n° 54, de 25 de maio de 2012, que concede isenção do ICMS nas

saídas  interestaduais  de  rações  para  animais  e  dos  insumos  utilizados  em  sua

fabricação, cujos destinatários estejam domiciliados em municípios com situação de

emergência  ou  de  calamidade  pública  declarada  em  decreto  governamental,  em

decorrência da estiagem que atinge o semiárido brasileiro.

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

Palácio  da  Inconfidência,  em Belo Horizonte,  4 de  dezembro de 2013;  225º  da

Inconfidência Mineira e 192º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.449, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2013

Ratifica o Convênio ICMS n° 40, de 27 de maio de 2013, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificado o Convênio ICMS n° 40, de 27 de maio de 2013, celebrado
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no âmbito do  Conselho Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz -,  que altera  o

Convênio  ICMS  n°  142,  de  16  de  dezembro  de  2011,  que  concede  isenção  e

suspensão  do  ICMS nas  operações  e  prestações  relacionadas  com  a  Copa  das

Confederações FIFA 2013 e a Copa do Mundo FIFA 2014, e dá outras providências.

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

Palácio  da  Inconfidência,  em Belo Horizonte,  4 de  dezembro de 2013;  225º  da

Inconfidência Mineira e 192º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.450, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2013

Ratifica o Convênio ICMS n° 38, de 22 de maio de 2013, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificado o Convênio ICMS n° 38, de 22 de maio de 2013, celebrado

no âmbito do Conselho Nacional  de Política Fazendária - Confaz -, o qual dispõe

sobre  procedimentos  a  serem  observados  na  aplicação  da  tributação  pelo  ICMS

prevista na Resolução do Senado Federal n° 13, de 25 de abril de 2012, e autoriza a

remissão de crédito tributário na hipótese que especifica.

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

Palácio  da  Inconfidência,  em Belo Horizonte,  4 de  dezembro de 2013;  225º  da

Inconfidência Mineira e 192º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ATAS

ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 3/12/2013

Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -
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Correspondência:  Mensagens  nºs  581,  582,  583,  584 e  585/2013 (encaminhando

emenda ao Projeto de Lei nº 4.671/2013, emenda ao Substitutivo nº 1 ao Projeto de

Lei nº 4.440/2013, substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 54/2013, o Projeto

de Lei nº 4.745/2013 e emenda ao Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 4.440/2013,

respectivamente), do governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  4.746  a  4.766/2013  -

Requerimentos  nºs  6.499  a  6.571/2013  -  Requerimentos  dos  deputados  Bosco,

Duarte  Bechir,  Anselmo  José  Domingos  (2),  Zé  Maia  e  Gustavo  Valadares,  da

deputada Liza Prado (2) e das Comissões de Assuntos Municipais (4), da Pessoa

com  Deficiência  (3),  de  Segurança  Pública  (2),  de  Direitos  Humanos  (7),  de

Transporte  (3)  e  de  Política  Agropecuária  -  Comunicações:  Comunicações  das

Comissões  de  Educação,  de  Transporte,  de  Meio  Ambiente,  de  Fiscalização

Financeira e de Segurança Pública e do deputado Sávio Souza Cruz - Questões de

Ordem  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  deputados  Gustavo  Corrêa,  Juninho

Araújo, Duarte Bechir, André Quintão e Pompílio Canavez - 2ª Parte (Ordem do Dia):

1ª  Fase:  Abertura  de Inscrições -  Decisões da Presidência  (3)  -  Comunicação da

Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento

do deputado  Gustavo Valadares; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres:

Parecer  de  Redação  Final  do  Projeto  de  Resolução  nº  4.412/2013;  aprovação;

Questão de Ordem;  Pareceres de  Redação Final  dos  Projetos  de  Resolução nºs

4.413, 4.414, 4.456 e 4.457/2013 e dos Projetos de Lei nºs 777, 1.259 e 2.748/2011;

aprovação -  Votação de Requerimentos:  Requerimentos das  Comissões de Política

Agropecuária,  de  Assuntos  Municipais  (4),  da  Pessoa  com  Deficiência  (3),  de

Transporte (3),  de Segurança Pública (2)  e de Direitos Humanos (7), da deputada

Liza Prado (2) e dos deputados Anselmo José Domingos (2) e Zé Maia; aprovação -

2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do deputado Rogério

Correia;  discurso  do  deputado  Rogério  Correia;  questão  de  ordem;  aprovação  -

Questão  de  Ordem;  suspensão  e  reabertura  da  reunião  -  Questão  de  ordem;

chamada  para  recomposição  do  número  regimental;  existência  de  quórum  para

votação  - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.647/2013; requerimento do

deputado Duarte  Bechir;  aprovação do requerimento;  votação nominal  do  projeto;
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aprovação na forma do vencido em 1º turno; prejudicialidade do Substitutivo nº 1  -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 615/2011; aprovação com a Emenda nº 1 -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 690/2011; aprovação na forma do vencido

em 1º turno  - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 732/2011; aprovação na

forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto

de Lei nº 1.651/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 1.968/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno -

Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.176/2011;  aprovação  na  forma  do

Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.504/2011;  aprovação  na  forma do  vencido  em  1º  turno  com  a  Emenda  nº  1  -

Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.580/2011;  aprovação  na  forma  do

vencido  em  1º  turno  - Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.704/2013;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 3.841/2013; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do

Projeto  de  Lei  nº  3.900/2013;  aprovação  na  forma  do  vencido  em  1º  turno  -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Ivair Nogueira - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da

Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José

Domingos -  Antônio Carlos  Arantes -  Antônio Genaro -  Arlen Santiago -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista -

Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -  Fábio Cherem - Fred Costa -

Gilberto Abramo -  Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa -  Gustavo Valadares -  Hélio

Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora

- Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza

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

Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pinduca

Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -

Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu
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Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé

Maia.

Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h10min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O deputado Carlos Pimenta, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O deputado Juninho Araújo, 1º-secretário ad hoc, lê a seguinte correspondência:

MENSAGEM Nº 581/2013

-  A Mensagem  nº  581/2013  e  emenda  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.671/2013  foram

publicadas na edição anterior.

MENSAGEM Nº 582/2013

- A Mensagem nº 582/2013 e emenda ao Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº

4.440/2013 foram publicadas na edição anterior.

MENSAGEM Nº 583/2013

-  A Mensagem  nº  583/2013  e  substitutivo  ao  Projeto  de  Lei  Complementar  nº

54/2013 foram publicados na edição anterior.

MENSAGEM Nº 584/2013

- A Mensagem nº 584/2013 e o Projeto de Lei nº 4.745/2013 foram publicados na

edição anterior.

MENSAGEM Nº 585/2013

- A Mensagem nº 585/2013 e emenda ao Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº

4.440/2013 foram publicadas na edição anterior.

OFÍCIOS

Do Sr. Alexandre Pires de Lima, diretor da Secretaria-Geral do Tribunal de Contas,
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encaminhando cópia das notas taquigráficas, do acórdão e do relatório de auditoria

operacional  relativos  à  Auditoria  nº  839481.  (-  À  Comissão  de  Fiscalização

Financeira.)

Da Sra. Beatriz da Silva Cerqueira, coordenadora-geral do Sind-UTE-MG, e outros

representantes de entidades sindicais manifestando seu repúdio à atitude do governo

de Minas de se furtar  ao diálogo com essas entidades, especialmente na reunião

marcada para o dia 27/11/2013, que teria como pauta a discussão do Projeto de Lei

Complementar nº 54/2013. (- Anexe-se ao referido projeto de lei complementar.)

Do FNDE (312)  informando a  liberação dos recursos financeiros  que menciona,

destinados  a  garantir  a  execução  de  programas  desse  fundo.  (-  À  Comissão  de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Júlio César dos Santos Esteves, secretário adjunto de Casa Civil, prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.406/2013,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente - A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra

aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.746/2013

Declara de utilidade pública o Monte Azul Esporte Clube, com sede no Município de

Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Monte Azul Esporte Clube, com sede

no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2013.

João Vítor Xavier

Justificação: A instituição Monte Azul Esporte Clube, com sede no Município de Belo

Horizonte,  é  uma sociedade civil  sem fins  lucrativos,  fundada em 1º/1/1949.  Tem
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como finalidades precípuas a promoção recreativa e de lazer a seus associados e

dependentes,  através  da  difusão  do  civismo,  da  cultura  física  em  suas  diversas

modalidades e categorias, principalmente o futebol, e da realização de promoções na

área social e cultural.

Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas idôneas e não são

remunerados pelo exercício de suas funções. Desde sua fundação, vem cumprindo

fielmente suas finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços à comunidade.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.747/2013

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  do

Gorutuba - Aspergo - , com sede no Município de Jaíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais do Gorutuba - Aspergo - , com sede no Município de Jaíba.

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

Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2013.

Paulo Guedes

Justificação:  A  proposição  em  tela  visa  a  declarar  como  utilidade  pública  a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Gorutuba - Aspergo - , com sede no

Município de Jaíba.

Em pleno funcionamento desde sua fundação, a entidade é uma sociedade civil

sem  fins  lucrativos,  com  duração  indeterminada.  Tem  como  algumas  de  suas

finalidades  promover  a  busca  de  recursos  materiais,  humanos  e  financeiros  na

comunidade  ou  fora  dela  para  execução  de  programas  de  proteção  à  saúde  da

família,  à maternidade, à infância e à velhice e de combate à fome e à pobreza;

prestigiar e estimular as iniciativas de integração dos seus beneficiários no mercado

de trabalho e as habilidades e a reabilitação das pessoas com deficiência; promover,
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juntamente  com  o  poder  público,  eventos  sociais,  recreativos  e  a  divulgação  da

cultura  e  do  esporte;  promover  eventos  e  palestras  sobre  a  proteção  do  meio

ambiente;  reivindicar,  nos órgãos municipais,  estaduais e federais,  melhoramentos

para  a  comunidade,  como  eletrificação,  água  encanada,  saneamento  básico,

calçamento, lazer, etc.

A  documentação  apresentada  confirma  que  a  sua  diretoria  é  constituída  por

pessoas  idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento

regular, preenchendo, dessa forma, os requisitos legais.

Pretende-se, então, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições

para  o  desenvolvimento  das  suas  atividades,  tendo  em  vista  que  ela  atende  os

requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.748/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Ruais de São Matias, com sede no Município de Luislândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Pequenos Produtores Ruais de São Matias, com sede no Município de Luislândia.

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

Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2013.

Paulo Guedes

Justificativa: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Pequenos Produtores Ruais de São Matias, com sede no Município

de Luislândia.

Em pleno funcionamento desde sua fundação, a entidade é uma sociedade civil

sem fins lucrativos, com duração indeterminada. Tem como finalidade trabalhar pelo

desenvolvimento da agricultura, pela melhoria das condições de vida e pelo bem-

estar da população da região.
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A  documentação  apresentada  confirma  que  a  sua  diretoria  é  constituída  por

pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções, e que a entidade

está em funcionamento regular, atendendo, dessa forma, aos requisitos constantes

na Lei n° 12.972, de 27/7/1998. Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição

melhores condições para o desenvolvimento das suas atividades.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.749/2013

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário dos Moradores e Amigos de

Botumirim , com sede no Município de Botumirim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Conselho Comunitário dos Moradores

e Amigos de Botumirim , com sede no Município de Botumirim.

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

Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2013.

Paulo Guedes

Justificação:  A proposição em tela visa declarar  de utilidade pública o Conselho

Comunitário  dos  Moradores  e  Amigos  de  Botumirim,  situado  no  Município  de

Botumirim.

Em pleno funcionamento desde sua fundação, a entidade é uma sociedade civil

sem fins lucrativos, com duração indeterminada. Tem como finalidades, entre outras:

congregar  órgãos  e  pessoas  interessadas  em  melhorar  as  condições

socioeconômicas  da  comunidade;  reunir  recursos  através  da  união  de  esforços;

trabalhar pelo desenvolvimento da agricultura, pela melhoria do nível de vida e do

bem-estar em sua área de atuação; prestigiar, estimular e apoiar as iniciativas que

beneficiem  a  comunidade;  servir  de  ligação  entre  a  comunidade  e  a  população

urbana, aumentando o seu intercâmbio.

A documentação apresentada confirma que sua diretoria é constituída por pessoas

idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento  regular,
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atendendo, dessa forma, aos requisitos legais. Pretende-se , então, com este projeto,

assegurar  à  instituição  melhores  condições  para  o  desenvolvimento  das  suas

atividades, tendo em vista que ela atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972,

de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.750/2013

Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede no Município

de Janaúba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede

no Município de Janaúba.

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

Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2013.

Paulo Guedes

Justificação:  Esta  proposição  visa  a  declarar  de  utilidade  pública  o  Asilo  São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Janaúba.

Em pleno funcionamento desde sua fundação, a entidade é uma sociedade civil

sem fins lucrativos, com duração indeterminada. Tem como finalidades, entre outras,

praticar a caridade cristã no campo da assistência social e da promoção humana,

visando especificamente manter estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas

de ambos os sexos, em condições de saúde física e mental,  proporcionando-lhes

assistência material, moral, intelectual, social e espiritual, em condições de liberdade

e dignidade; e prestar assistência gratuita aos reconhecidamente pobres.

A documentação apresentada confirma que sua diretoria é constituída por pessoas

idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento  regular.

Pretende-se,  então,  com este projeto,  assegurar  à  instituição melhores  condições

para  o  desenvolvimento  de  suas  atividades,  tendo  em  vista  que  ela  atende  os

requisitos constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/1998.
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Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.751/2013

Declara de utilidade pública a entidade Agência para o Desenvolvimento Integrado

e Sustentável da Serra Geral, situado no Município de Serranópolis de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  Agência  para  o

Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Serra Geral, situado no Município de

Serranópolis de Minas.

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

Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2013.

Paulo Guedes

Justificação: A proposição em tela visa declarar de utilidade pública a Agência para

o Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Serra Geral , situada no Município de

Serranópolis de Minas.

Em pleno funcionamento desde sua fundação, a entidade é uma sociedade civil

sem fins lucrativos, com duração indeterminada. Tem como finalidades, entre outras,

promover  a  assistência  social,  a  educação  e  a  saúde;  o  voluntariado,  o

desenvolvimento econômico e social e o combate à pobreza; a cultura, a defesa e a

onservação do patrimônio histórico e artístico; a segurança alimentar e nutricional; a

ética,  a paz,  a cidadania,  os  direitos  humanos,  a democracia e de outros valores

universais;  desenvolver projetos com o setor público,  o privado e o terceiro setor,

visando  beneficiar  a  comunidade  local;  estabelecer  convênios  com  órgãos

governamentais e não governamentais para desenvolver projetos de interesse dos

municípios que compõem a Serra Geral; contratar, formar e capacitar os técnicos da

entidade e a equipe gestora local,  bem como acompanhar, orientar e avaliar  suas

atuações.

A  documentação  apresentada  confirma  que  a  sua  diretoria  é  constituída  por

pessoas  idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento
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regular,  atendendo,  dessa  forma,  aos  requisitos  legais  para  sua  declaração  de

utilidade  pública.  Pretende-se  ,  então,  com  este  projeto,  assegurar  à  instituição

melhores condições para o desenvolvimento das suas atividades.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.752/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Produtores  Rurais  de  Traíras

Sabonete, com sede no Município de São João das Missões.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de

Traíras Sabonete, com sede no Município de São João das Missões.

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

Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2013.

Paulo Guedes

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

dos Produtores Rurais de Traíras Sabonete, com sede no Município de São João das

Missões.

Em pleno funcionamento desde sua fundação, a entidade é uma sociedade civil

sem  fins  lucrativos,  com  duração  indeterminada.  Tem  como  algumas  de  suas

finalidades  promover  a  busca  de  recursos  materiais,  humanos  e  financeiros  na

comunidade;  prestigiar,  estimular  e  ajudar  as  iniciativas  de  integração  dos  seus

beneficiários  no  mercado de  trabalho,  de  reabilitação das  pessoas  portadoras  de

deficiências,  de  combate  ao  trabalho  infantil  e  exploração  sexual  de  crianças;

promover,  juntamente  com os  poderes  públicos,  eventos  sociais  recreativos  e  de

divulgação da cultura e do esporte; promover eventos e palestras sobre a proteção do

meio  ambiente;  reivindicar  aos  órgãos  municipais,  estaduais  e  federais

melhoramentos  para  a  comunidade,  tais  como:  eletrificação,  água  encanada,

saneamento básico, calçamento, lazer e outros.

A  documentação  apresentada  confirma  que  a  sua  diretoria  é  constituída  por
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pessoas  idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento

regular, atendendo, dessa forma, aos requisitos legais. Pretende-se, com este projeto,

assegurar  à  instituição  melhores  condições  para  o  desenvolvimento  das  suas

atividades, tendo em vista que ela atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972,

de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.753/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Irrigantes da Área A, com

sede no Município de Jaíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Irrigantes

da Área A, com sede no Município de Jaíba.

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

Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2013.

Paulo Guedes

Justificação: A proposição em tela visa declarar de utilidade pública a Associação

dos Pequenos Irrigantes da Área A, com sede no Município de Jaíba.

Em pleno funcionamento desde sua fundação, a entidade é uma sociedade civil

sem fins lucrativos, com duração indeterminada. Tem como finalidades, entre outras,

concorrer  para  o  fortalecimento  econômico,  social  e  político  dos  trabalhadores  e

produtores rurais associados; promover a busca de recursos materiais, humanos e

financeiros na comunidade ou fora dela; prestigiar, estimular e ajudar nas iniciativas

de  integração dos  seus  beneficiários  no  mercado de  trabalho;  promover  ações  e

prestar  serviço  gratuitamente  de  atenção  às  necessidades  dos  sócios  e  de  suas

famílias;  contribuir  para  o  esclarecimento  de  políticas  públicas  e  programas

intersetoriais nos níveis federal, estadual e municipal; promover o estabelecimento de

intercâmbios,  bem  como  a  realização  de  eventos,  reuniões,  ciclos  de  estudos,

conferências, debates, cursos, entre outros; prestar serviços gratuitos, permanentes e
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sem qualquer discriminação da clientela.

A  documentação  apresentada  confirma  que  a  sua  diretoria  é  constituída  por

pessoas  idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento

regular, atendendo, dessa forma, aos requisitos legais. Pretende-se , então, com este

projeto, assegurar à instituição melhores condições para o desenvolvimento das suas

atividades, tendo em vista que ela atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972,

de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.754/2013

Institui no Estado a política de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer bucal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída no Estado a política de prevenção, diagnóstico e tratamento

do câncer bucal.

Art. 2º - A política prevista no art. 1º tem como diretrizes:

I  -  o  desenvolvimento  de  ações  fundamentais  na  prevenção  e  no  diagnóstico

contínuo do câncer bucal para todas as faixas etárias, direcionadas ao controle dos

fatores e condições de risco;

II  -  a  assistência  à  pessoa acometida  pelo  câncer  bucal,  com  amparo  médico,

psicológico e social;

III  -  o  evidenciamento,  por  meio  de  campanhas  anuais,  da  necessidade  do

autoexame,  conforme  orientação  do  Instituto  Nacional  de  Câncer  -  Inca  -  e  do

Conselho Federal de Medicina - CFM -, e dos exames especializados na detecção do

câncer bucal;

IV -  a promoção de debates sobre a doença,  com a participação de entidades

ligadas à área da saúde, voltados para o controle da incidência do câncer bucal;

V - a viabilização do atendimento e do tratamento odontológico regionalizado;

VI - a promoção da conscientização do cirurgião-dentista e dos demais profissionais

de saúde quanto à importância do seu papel na prevenção e no diagnóstico precoce
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do câncer bucal;

VII - a capacitação anual dos cirurgiões-dentistas da rede básica de saúde, visando

aprimorar seus conhecimentos sobre o câncer bucal; e

VIII - o encaminhamento do paciente a um centro especializado para realização de

biópsia,  quando  detectada  lesão  suspeita,  ou  a  um  centro  de  referência  no

atendimento  de  pacientes  oncológicos,  preferencialmente  os  bucais,  quando

confirmado o diagnóstico.

Art.  3º  -  As  iniciativas  voltadas  à  prevenção  e  ao  diagnóstico  do  câncer  bucal

poderão ser organizadas em parceria com entidades ligadas à área da saúde e com o

apoio das entidades de classe odontológicas.

Art. 4º - O disposto nesta lei acompanhará e fomentará as políticas já realizadas

pelo  Ministério  da  Saúde no  combate  ao  câncer  bucal  e  as  implementadas  pela

sociedade civil organizada.

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

Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2013.

João Leite

Justificação:  Segundo  estatística  apresentada  pelo  Inca  -  Instituto  Nacional  do

Câncer -, em 2012 foram detectados 14.170 casos de câncer de boca no Brasil.

O  câncer  de  boca  é  uma  denominação  que  inclui  os  cânceres  de  lábio  e  de

cavidade oral (mucosa bucal, gengivas, palato duro, língua e assoalho da boca). O

câncer de lábio é mais frequente em pessoas brancas e registra maior ocorrência no

lábio inferior, em relação ao superior. O câncer em outras regiões da boca acomete

principalmente  tabagistas  e  os  riscos  aumentam  quando  o  tabagista  é  também

alcoólatra.

Segundo  matéria  jornalística  da  lavra  de  Estevão  Mendes,  publicada  no  jornal

Edição do Brasil de 24 a 30 de novembro de 2013, o fumo é responsável por 42% das

causas do câncer de boca. A matéria informa, ainda, que em 2010 foram registradas

4.891 mortes, sendo a maioria das vítimas do sexo masculino.

Os  fatores  de  risco  apontados  são  idade  superior  a  40  anos,  vício  de  fumar

cachimbos  e  cigarros,  consumo  de  álcool,  má  higiene  bucal  e  uso  de  próteses

dentárias mal-ajustadas. A doença tem como principal  sintoma o aparecimento de
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feridas na boca que não cicatrizam em uma semana. Outros sintomas são ulcerações

superficiais, com menos de 2cm de diâmetro, indolores (podendo sangrar ou não) e

manchas  esbranquiçadas  ou avermelhadas  nos  lábios  ou  na  mucosa  bucal,  bem

como dificuldade para falar, mastigar e engolir, além de emagrecimento acentuado,

dor e presença de linfadenomegalia cervical (caroço no pescoço).

A prevenção e o diagnóstico precoce do câncer deve ser feito em homens com mais

de 40 anos de idade,  dentes fraturados,  fumantes e portadores de próteses mal-

ajustadas. Esses pacientes devem evitar o fumo e o álcool, promover a higiene bucal,

ter os dentes tratados e fazer uma consulta odontológica de controle a cada ano.

Outra recomendação é a manutenção de uma dieta saudável,  rica em vegetais e

frutas.

Para  a  prevenção  do  câncer  de  lábio,  deve-se  evitar  a  exposição  ao  sol  sem

proteção (filtro solar e chapéu de aba longa) e o tabagismo.

A  reportagem  traz,  ainda,  a  informação  da  presidente  do  Departamento  de

Oncologia da Associação Médica de Minas Gerais e oncologista Nedda Vasconcelos,

que  explica  que  o  diagnóstico  é  feito  através  de  exames  clínicos,  anatômicos  e

patológicos. Segundo ela, os principais objetivos desse diagnóstico são erradicar a

doença e aumentar a sobrevida dos pacientes. Ela afirma que o ideal é que se possa

proporcionar  a  preservação  anatômica  e  fisiológica,  minimizando  sequelas  e

proporcionando  boa  qualidade  de  vida.  O  tratamento  tem  grandes  variações,

dependendo do estágio da doença. Pode ir desde uma pequena intervenção cirúrgica

até a radioterapia. A oncologista explica que as formas de tratamento são baseadas

na localização, na extensão e na histologia, bem como nas condições clínicas do

paciente,  estabelecendo-se  as  modalidades  do  tratamento.  A  prevenção,  ainda

segundo a oncologista, passa por ter hábitos saudáveis, evitando-se os fatores de

risco mais importantes, que são o tabaco e o álcool.

Não  há,  em  Minas  Gerais,  política  específica  para  a  prevenção  desse  tipo  de

câncer, sendo fundamental a formulação de política pública que vise à prevenção e

ao tratamento precoce da doença, razão pela qual apresentamos este projeto de lei,

contando com os nobres pares para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos
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termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.755/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Irrigantes Renato Azeredo,

com sede no Município de Jaíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Irrigantes

Renato Azeredo, com sede no Município de Jaíba.

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

Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2013.

Paulo Guedes

Justificativa: A proposição em tela visa declarar de utilidade pública a Associação

dos Pequenos Irrigantes Renato Azeredo, com sede no Município de Jaíba.

Em pleno funcionamento desde sua fundação, a entidade é uma sociedade civil

sem fins lucrativos, com duração indeterminada. Tem como uma de suas finalidades

trabalhar pelos pequenos irrigantes associados.

A documentação apresentada confirma que sua diretoria é constituída por pessoas

idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento  regular,

atendendo, dessa forma, aos requisitos legais. Pretende-se , então, com este projeto,

assegurar  à  instituição  melhores  condições  para  o  desenvolvimento  das  suas

atividades, tendo em vista que ela atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972,

de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.756/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Remanescente  dos  Quilombos  de

Bebedouro, com sede no Município de Manga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Quilombos de Bebedouro, com sede no Município de Manga.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2013.

Paulo Guedes

Justificativa: A proposição em tela visa declarar de utilidade pública a Associação

Remanescente dos Quilombos de Bebedouro, situada na Comunidade Bebedouro, no

Município de Manga.

Em pleno funcionamento desde sua fundação, a entidade é uma sociedade civil

sem fins lucrativos, com duração indeterminada. Tem como finalidades, entre outras,

exigir  do  poder  público  a  titulação  da  área  ocupada  pelos  remanescentes  de

quilombos,  conforme  estabelecido  no  art.  68  dos  Atos  das  Disposições

Constitucionais  Provisórias  da  Constituição  Federal;  proteger  e  recuperar  o  meio

ambiente, assim como preservar os recursos naturais e a convivência harmoniosa

com a natureza; promover o desenvolvimento econômico e social de caráter coletivo,

através  da  criação  de  animais  e  das  atividades  agrícolas;  defender  o  território

ocupado pela comunidade originária de quilombo em cujo espaço físico exercer o seu

modo de viver, fazer e criar; recuperar o calendário de celebrações e comemorações

de datas históricas das  lutas  quilombolas;  preservar  e  respeitar  as  manifestações

religiosas e outras manifestações de fé e religiosidade.

A  documentação  apresentada  confirma  que  a  sua  diretoria  é  constituída  por

pessoas  idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento

regular, atendendo, dessa forma, aos requisitos legais. Pretende-se , então, com este

projeto, assegurar à instituição melhores condições para o desenvolvimento das suas

atividades, tendo em vista que ela atende os requisitos constantes na Lei n° 12.972,

de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJTETO DE LEI Nº 4.757/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  dos Moradores do Bairro

Nossa Senhora Aparecida - ACMBNSA -, com sede no Município de Capelinha.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Moradores do Bairro Nossa Senhora Aparecida - ACMBNSA -, com sede no Município

de Capelinha.

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

Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2013.

Rosângela Reis

Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Nossa Senhora

Aparecida - ACMBNSA -, com sede no Município de Capelinha, é uma entidade civil,

sem fins lucrativos, que tem como objetivo promover a proteção e o amparo à saúde

da família, através do incentivo do aleitamento materno, de campanhas informativas

sobre  doenças  infectocontagiosas,  assistência  médica,  odontológica,  assistência

jurídica  e  educacional,  divulgação  da  cultura  e  do  esporte  para  as  famílias  dos

associados e da comunidade onde atua.

A documentação apresentada comprova que a entidade atende os requisitos legais

para sua declaração de utilidade pública.

Pelo importante trabalho desenvolvido pela associação, contamos com o apoio de

nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.758/2013

Dispõe sobre a a venda e o consumo de cerveja em estádios e arenas esportivos

no Estado de Minas Gerais nos termos que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - A venda e o consumo de cerveja em estádios e arenas desportivos no

Estado de Minas Gerais é permitida nos seguintes termos:

I  -  o  fornecedor  deverá  ser  habilitado,  mediante  obtenção  de  alvará  municipal

específico, para realizar a venda de bebidas alcoólicas;

II  -  a venda e o consumo em bares,  lanchonetes e congêneres destinados aos

torcedores, bem como nos camarotes e espaços VIP dos estádios e arenas, devendo
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a venda iniciar uma hora e meia antes de começar a partida e terminar no final do

intervalo entre os primeiro e segundo tempo da respectiva partida;

III - a bebida exposta à venda, embora seja apresentada em recipientes metálicos

ou de vidro, somente poderá ser vendida e entregue ao consumidor em copo plástico,

cujo recipiente não tenha capacidade superior a 500 ml (quinhentos mililitros);

IV - é proibida a venda e a entrega de cerveja a menores de dezoito anos, podendo

o  fornecedor  ou  pessoa  física  responsável  por  tal  conduta,  responder  civil  e

criminalmente, nos termos da legislação vigente.

V - não será permitido o acesso ao assento durante o consumo de bebida alcoólica;

VI - os estádios e as arenas esportivas oferecerão ao público assentos em área

reservada a não consumidores de álcool;

Art. 2º - O fornecedor, em caso de descumprimento do artigo anterior, estará sujeito

às seguintes punições:

I  -  multa  no  valor  de  3.000  (três  mil)  a  30.000 (trinta  mil)  Unidades  Fiscais  de

Referência -Ufirs;

II - suspensão de trinta a trezentos e sessenta dias da venda e do consumo de

cerveja em bares, lanchonetes e congêneres, bem como nas áreas de camarote e

VIP dos estádios e arenas desportivos;

III  -  proibição  da  venda  e  do  consumo  de  cerveja  em  bares,  lanchonetes  e

congêneres, bem como nas áreas de camarote e VIP dos estádios e das arenas

desportivos.

 Art. 4º - O torcedor que participar de ato de violência ou de vandalismo três horas

antes  e  durante  a  realização  do  evento  esportivo  será  imposta  a  proibição  de

comparecer a evento esportivo, para prestação de serviços gratuitos à comunidade

durante a realização do evento, sob supervisão da Polícia Militar do Estado de Minas

Gerais, podendo ausentar-se do local após um hora do término do respectivo evento .

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

Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2013.

Fred Costa

Justificação: A venda e o consumo de bebidas em estádios e arenas desportivos

são tema ainda polêmico para a sociedade brasileira. Desde sempre o torcedor se
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acostumou a frequentá-los e consumir bebidas alcoólicas.

Há alguns anos, atribuiu-se ao consumo de bebidas alcoólicas a raiz da violência no

âmbito esportivo, especialmente no que concerne às torcidas de equipes de futebol.

Tal pecha se impôs sem que fosse, efetivamente, confeccionado ou produzido estudo

sério, pautado em critérios acadêmicos e científicos. Criou-se um discurso, e levou-se

à grande mídia para sua convalidação.

Este episódio ganhou maior relevo quando a Confederação Brasileira de Futebol

firmou  termo de  cooperação  com  o  Colégio  dos  Procuradores-Gerais  de  Justiça,

sendo, por conseguinte, editada a RDP nº 1/2008, que proibia a venda e o consumo

de  bebidas  alcoólicas  nas  competições  organizadas  pela  mencionada  federação

esportiva.

Como efeito cascata, órgãos do Ministério Público impulsionaram a celebração de

termos de ajuste de conduta perante as federações estaduais de futebol, para evitar

que  nos  certames  regionais  se  pudesse  vender  bebida.  Cite-se,  ainda,  que  em

algumas  unidades  da  federação  se  instituiu  lei  proibindo  a  venda  de  bebidas

alcoólicas em estádios e arenas desportivos. 

Decorridos  mais  de  cinco  anos  desde  que  este  tema  foi  alçado  às  páginas

principais dos jornais, após um exame mais detido e cauteloso, observa-se que em

quase nada contribui a vedação para o exercício constitucional do livre comércio.

Maior  exemplo  de  que  a  venda  de  bebidas  alcoólicas  não  implicam,

necessariamente, acréscimos da violência dentro e fora dos estádios e das arenas

desportivos, foi a realização da Copa das Confederações 2013. Em todas as sedes,

ressalte-se, grandes cidades do Brasil, entre elas Salvador, foram vendidas em bares,

lanchonetes e congêneres bebidas alcoólicas, sem que fossem registrados incidentes

nem prática de delitos em virtude do consumo.

Nessa perspectiva, este projeto de lei, revestido de plena constitucionalidade, uma

vez que a Carta Magna autoriza ao Estado legislar sobre consumo e desporto (art.

24, incisos V e IX), objetiva, de forma cristalina e induvidosa, autorizar a venda e o

consume de bebidas alcoólicas nos estádios e nas arenas desportivos.

Propomos algo inédito no País: a criação de regras a fim de regulamentar  com

maior clareza os critérios para exercício dos direitos acima mencionados.
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Mais que simplesmente autorizar ou proibir, busca-se aqui disciplinar a venda desse

tipo  de  bebida  nas  arenas  e  nos  estádios  mineiros,  estabelecendo  parâmetros

essenciais  para  a  preservação  da  ordem  e  da  paz  pública  nesses  ambientes,

diferenciando-se o nível alcoólico das bebidas a serem vendidas nos camarotes e nas

áreas VIP, bem como ao público em geral, isso em virtude da quantidade de pessoas

que utilizam esses espaços.

Destarte, não se pode punir o bom torcedor, cidadão cumpridor dos seus deveres,

que se vê tolhido e prejudicado por um fantasma que assombra a todos: a violência.

É preciso, pois, observar e escutar os cidadãos, e não privá-los de direitos, como

até então tem sido a opção mais simplista; todavia, é preciso disciplinar tal gozo e

fruição de direitos, para que se torne possível melhor convivência entre os cidadãos.

E, ao final, possam esses cidadãos comemorar um triunfo do seu time do coração,

nos estádios e nas arenas desportivos, brindando com os amigos, o que, saliente-se,

não deve ser visto como algo de errado, criminoso ou pecaminoso.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 483/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.759/2013

Estabelece  a  obrigatoriedade  de  as  farmácias  incluírem  bula  magistral  em

medicamentos manipulados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  estabelecida  a  obrigatoriedade  de  as  farmácias  incluírem  bula

magistral em medicamentos manipulados.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, considera-se bula magistral o conjunto de

orientações farmacêuticas impressas, de forma separada, que devem acompanhar o

medicamento manipulado, observado o disposto no parágrafo único do artigo 2º.

Art.  2º  -  Atendidas as especificações impostas pela legislação federal,  além das

informações contidas na rotulagem do medicamento, a bula magistral de que trata o

artigo  anterior  deverá  conter,  ainda,  as  seguintes  informações  ao  paciente

consumidor, que devem ser apresentadas de maneira clara, precisa, ostensiva e em

língua portuguesa:
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I - Como devo usar este medicamento?;

II - Cuidados na gravidez;

III - Cuidados na amamentação;

IV - Esqueci de usar o medicamento, o que devo fazer?;

V - O que fazer se for usada uma grande quantidade deste medicamento de uma só

vez?;

VI - Reações indesejáveis;

VII - Onde, como e por quanto tempo posso guardar este medicamento?;

VIII - O que mais devo saber sobre este medicamento?

Parágrafo único - Cabe à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, no prazo

de cento e oitenta dias, definir a forma e o conteúdo das bulas magistrais nos limites

do que dispõe esta lei.

Art.  3º  -  Além das especificações constantes do artigo anterior,  a bula magistral

deverá conter as seguintes frases de alerta:

I - Manter o medicamento em embalagem original, fechado e guardado longe da

luz, do calor e da umidade excessivos;

II  -  Não  guardar  o  medicamento  em  armários  de  banheiro  ou  perto  de  pias  e

lavatórios, ou próximo a material de limpeza;

III  -  Manter  este  medicamento  sempre  fora  do  alcance  de  crianças  e  animais

domésticos;

IV - Não usar medicamentos sem orientação profissional;

V - Em caso de reações indesejáveis, suspender o uso do medicamento e procurar

orientação profissional;

VI - Não utilizar o medicamento com data de validade vencida;

VII - Não é recomendado o uso de medicamentos durante a gravidez e lactação,

sem orientação profissional;

VIII - Não ingerir bebida alcoólica durante o tratamento;

IX  -  Em  caso  de  alteração  da  cor,  cheiro,  consistência  ou  sabor,  procure  seu

farmacêutico para esclarecimentos;

X - Nunca dê seu medicamento para outra pessoa e vice-versa, apesar de alguns

sintomas  serem  parecidos,  o  tipo  de  medicamento  e  a  dose  que  cada  pessoa
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necessita podem ser diferentes;

XI - Use seu medicamento corretamente, conforme a indicação; a falha no uso do

medicamento poderá acarretar problemas e pôr em risco a sua saúde;

XII - O uso deste medicamento com outros medicamentos e alimentos deve seguir

orientação profissional.

Art.  4º  -  Todo  o  medicamento  manipulado  deve  ser  rotulado  com  nome  do

profissional que indicou o medicamento, nome do paciente, número de registro da

formulação  no  livro  de  receituário,  data  da  manipulação,  prazo  de  validade,

componente da formulação com as respectivas quantidades, número de unidades,

peso ou volume contido, posologia, nome e endereço completo do estabelecimento,

registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ -, nome do farmacêutico

responsável  técnico  da  farmácia  com  o  respectivo  número  de  inscrição  junto  ao

Conselho Regional de Farmácia, observada, ainda, a legislação federal sobre o tema.

Art. 5º - Para os efeitos desta lei considera-se que toda a farmácia deva estar sob a

responsabilidade  técnica  direta  de  um  profissional  farmacêutico,  legalmente

habilitado, com responsabilidade pelas informações contidas nas bulas magistrais, no

que lhe couber.

Art. 6º - As farmácias de manipulação terão o prazo de cento e oitenta dias a contar

da data da publicação da regulamentação, prevista no parágrafo único do art. 2º, para

se adequarem às disposições desta lei.

Art. 7º - O descumprimento desta lei sujeita o infrator às sanções previstas nas Leis

Federais nºs 8.078, de 1990, e 6.437, de 1977, bem como na Lei nº 13.317, de 1999.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação:  Este projeto  de  lei  procura  obrigar  as  farmácias  de  manipulação a

incluírem bula magistral em medicamentos manipulados como forma de garantir ao

consumidor  não só o direito a uma saúde de qualidade,  mas também o direito  à

informação.

Os medicamentos industrializados, produzidos em grande escala, devem possuir

bula com a finalidade de esclarecer aos pacientes as reações, indicações e demais
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informações importantes para o conhecimento do medicamento. Os medicamentos

manipulados, por sua vez, embora possam causar os mesmos danos à saúde quando

utilizados  de  forma  incorreta,  não  são  obrigados  a  possuir  bula  como  os

medicamentos industrializados.

Ora,  é  questionável  o  motivo  de  os medicamentos  manipulados não possuírem

bula.  Acreditamos que se devem prestar informações de interesse ao consumidor,

ainda mais no que se refere a um produto que poderá causar danos à sua saúde se

ministrado de forma incorreta. Sendo assim, apresentamos este projeto de lei como

forma de corrigir esse problema e garantir ao consumidor seu direito à informação.

Quanto ao aspecto legal, entendemos que este projeto de lei está amparado pela

Carta Mineira, que em seu art. 10, inciso XV, alínea “h”, assim prevê:

"Art. 10 - Compete ao Estado:

(...)

XV - legislar privativamente nas matérias de sua competência e, concorrentemente

com a União, sobre:

(...)

h) responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos

de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;".

Quanto à competência concorrente, a União já editou a Lei Federal n° 8.078, de 11

de setembro de 1990, que institui o Código de Defesa do Consumidor, e esclarece em

seu art. 6º, inciso III:

"Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço,

bem como sobre os riscos que apresentam;".

Desta forma, acreditamos que não há qualquer óbice legal para a aprovação deste

projeto de lei. Temos que destacar que no Estado do Paraná já está em vigor a Lei nº

17.051,  de  2012,  que  prevê  as  mesmas  obrigações  que  aqui  propomos  para  os

fabricantes  de  medicamentos  manipulados.  Essa  lei  vem  sendo  bastante

parabenizada por trazer uma iniciativa pioneira em todo o território nacional.
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A regulamentação proposta tem caráter preventivo e informativo, e visa garantir os

direitos à saúde e à informação ao povo mineiro. Sendo assim, convoco todos os

Parlamentares desta Casa a apoiarem a presente proposição.

Nestes termos, conto com a aprovação do presente projeto do lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  deputado  Doutor

Wilson Batista. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.810/2012, nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.760/2013

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário Rural da Taquara, com sede

no Município de Itapecerica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  Rural  da

Taquara, com sede no Município de Itapecerica.

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

Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2013.

Fabiano Tolentino

Justificação: O Conselho Comunitário Rural da Taquara, com sede no Município de

Itapecerica,  é  uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos.  Tem  entre  suas  finalidades

precípuas  congregar  órgãos  e  pessoas  interessadas  em  melhorar  as  condições

socioeconômicas da comunidade; reunir recursos disponíveis, materiais, humanos e

assistenciais,  e  colocá-los  à  disposição  da  comunidade  para  a  execução  de

programas de desenvolvimento; trabalhar pelo desenvolvimento da agricultura e pela

melhoria do nível de vida e do bem-estar dos trabalhadores desse setor; prestigiar,

estimular  e  ajudar  as  iniciativas  que  beneficiam  a  comunidade  e  promover  a

participação de todos os moradores e grupos na realização de projetos de melhorias

nas áreas de saúde, educação, habitação, economia, transporte e lazer.

O conselho está em pleno funcionamento há mais de um ano, e sua diretoria é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social,  é  justa a declaração de sua

utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta
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proposição.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.761/2013

Declara de utilidade pública a Associação Nossa Senhora da Salette de Pompéu -

Comunidade Casas Populares e Quati, com sede no Município de Pompéu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Nossa Senhora da Salette

de  Pompéu -  Comunidade Casas  Populares  e  Quati,  com sede no  Município  de

Pompéu.

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

Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2013.

Ivair Nogueira

Justificação: A Associação Nossa Senhora da Salette de Pompéu -  Comunidade

Casas Populares e Quati, com sede no Município de Pompéu, está constituída sob a

forma  de  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos  e  com  duração

indeterminada.

A associação objetiva acolher as famílias de baixa renda por meio de programas

que  desenvolve  destinados  à  inclusão  social.  Propõe-se  ainda  a  representar  a

população junto ao poder público em busca de melhorias para a comunidade.

No desenvolvimento  das  atividades  assistenciais,  beneficentes  e  filantrópicas,  a

entidade não faz qualquer  tipo  de discriminação,  destinando a totalidade de suas

rendas aos fins estatutários.

Em regular funcionamento há mais de um ano, a associação atende a todos os

requisitos legais para a outorga do título declaratório, razão pela qual contamos com

a anuência de todos os pares a este projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.762/2013

Declara  de  utilidade pública  a  Associação Comunitária  do  Bairro  Londrina,  com

sede no Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Londrina, com sede no Município de Santa Luzia.

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

Sala de Reuniões, 3 de dezembro de 2013.

Luzia Ferreira

Justificação:  O projeto de lei  em epígrafe tem por  objetivo declarar  de utilidade

pública  a Associação Comunitária  do  Bairro  Londrina,  com sede  no  Município  de

Santa Luzia, entidade sem fins lucrativos e com duração por tempo indeterminado,

que não remunera seus diretores.

A referida  entidade  tem  por  finalidades  desenvolver  ações  de  natureza  social,

educacional,  econômica,  esportiva,  cultural,  folclórica  e  recreativa,  estimulando

manifestações artísticas como dança, música e teatro, promovendo oficinas, mostras,

palestras, certames, seminários, fóruns e eventos e incentivando toda modalidade de

esporte amador;  promover  a formação e a capacitação profissionais;  proporcionar

geração de renda, trabalho e emprego mediante práticas e vivências relacionadas

com  a  economia  solidária,  fundamentada  nos  princípio  do  associativismo  e  do

cooperativismo;  e  promover  em  juízo  a  defesa  dos  direitos  difusos,  coletivos  e

transindividuais homogêneos de seus associados.

Considerando  a  missão  e  os  objetivos  da  Associação  Comunitária  do  Bairro

Londrina, solicito o apoio dos meus nobres pares para aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.763/2013

Declara de utilidade pública a Associação da Vila dos Policiais Militares de Paracatu

- AVPMP - , com sede no Município de Paracatu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica declarada de  utilidade pública  a  Associação da Vila  dos  Policiais

Militares de Paracatu - AVPMP -, com sede no Município de Paracatu.

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

Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação: A Associação da Vila dos Policiais Militares de Paracatu - AVPMP -, em

pleno e regular funcionamento desde 8/9/2011 e há mais de um ano cumprindo suas

finalidades estatutárias, é uma instituição civil, sem fins lucrativos, que realiza seus

objetivos de fins sociais e de representação da classe policial militar, bem como as

atividades descritas no art. 4º do seu estatuto.

A mencionada  associação  destina  a  totalidade de suas  rendas  ao  atendimento

gratuito de suas finalidades, não distribui seus lucros ou dividendos, nem concede

remuneração ou parcela de seu patrimônio, vantagens ou benefícios sob nenhuma

forma a dirigentes, conselheiros associados ou instituidores.

Sua diretoria  é constituída de  membros de reconhecida idoneidade moral,  nada

constando que desabone sua conduta. Outrossim, como mencionado, a entidade não

remunera os membros de sua diretoria pelo exercício de suas funções, não distribui

lucros, vantagens nem bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob

nenhuma forma.

Por fim, é previsto ainda no seu estatuto que, no caso de dissolução da entidade, os

bens remanescentes serão destinados a entidade congênere, legalmente constituída

no Estado, detentora de utilidade pública.

Assim, por preencher os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio

dos nobres pares para a aprovação do projeto ora apresentado.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.764/2013

Institui o Mês do Pit Stop - Inspeção Veicular Preventiva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica instituído o Mês do Pit  Stop - Inspeção Veicular Preventiva,  a ser
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comemorado no Estado de Minas Gerais anualmente durante o mês de junho.

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

Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação: A inspeção veicular é uma importante ferramenta para a melhoria da

condição do ar. Conforme avaliação feita pelo Banco Mundial, com base na cidade de

São Paulo,  caso as condições do ar fossem melhores, haveria uma economia de

R$1,3  bilhões anuais  nos investimentos com saúde pública.  Essa economia  seria

devida à redução das mortes naturais causadas pela emissão de gases de veículos

automotores, diminuição do número de atendimentos de emergência, diminuição dos

casos  de  asma e  bronquite  infantil,  além  de  outras  internações  hospitalares  por

problemas respiratórios.

No Município de Belo Horizonte, a Lei nº 9.694, de 20 de maio de 2009, instituiu o

mês  do  Pit  Stop  BH -  Inspeção  Veicular  Preventiva.  Em  setembro  deste  ano  foi

realizado na capital  mineira  o Programa Inspeção Veicular  Gratuita,  que teve  por

objetivo a conscientização do público em geral quanto à necessidade das inspeções

preventivas  e  manutenções  periódicas  nos  veículos.  Essas  atitudes  contribuíram,

juntamente  com  a  condução  responsável,  para  a  redução  de  emissão  de  gases

poluentes e do número de acidentes de trânsito nas vias urbanas e rodovias.

Este projeto de lei procura, portanto, ampliar a ideia criada em Belo Horizonte para

todo o Estado. Ora, Minas Gerais possui a 2ª maior frota de veículos do País, ficando

atrás apenas do Estado de São Paulo. A criação do mês da inspeção veicular ajudará

na  melhoria  da  condição  dos  veículos  que  transitam  por  nossas  vias,  trazendo

benefícios para todos.

Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.

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

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.765/2013

Dispõe sobre a proibição, no Estado, nos serviços de radiodifusão, da execução de

música cuja letra contenha expressões atentatórias à moral e aos bons costumes,

faça apologia a qualquer tipo de violência ou utilize termos de baixo calão e dá outras
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providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica proibida,  no Estado,  nos serviços de radiodifusão, a execução de

música cuja letra contenha expressões atentatórias à moral e aos bons costumes,

faça apologia a qualquer tipo de violência ou utilize termos de baixo calão.

Art. 2º - As empresas de radiodifusão que descumprirem esta lei estarão sujeitas às

seguintes penalidades:

I - advertência, na primeira ocorrência;

II - multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), na segunda ocorrência;

III - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso II, em caso de reincidência.

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

Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2013.

Liza Prado

Justificação: As emissoras de rádio e de televisão vêm exibindo músicas apelativas,

com letras que agridem o telespectador, principalmente as crianças. Além disso, a

mídia veicula videoclipes de músicas que exibem expressões altamente vulgares e

até pornográficas. Sabemos da liberdade de expressão que é concedida aos meios

de comunicação, mas não podemos ficar omissos quanto às agressões que chegam

aos lares todos os dias por meio da música, uma manifestação cultural que atinge a

maioria da população e que, principalmente, forma opinião.

Vimos que não há nenhum controle quanto  à exibição das músicas.  Consoante

dispõe  o  art.  220  da  Lei  Maior,  “a  manifestação  do  pensamento,  a  criação,  a

expressão e a informação,  sob qualquer  forma,  processo ou veículo não sofrerão

qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”.

Da leitura desse preceptivo, vê-se que a liberdade de expressão não se erige em

direito absoluto, livre de restrição. Pelo contrário, o pensamento há de se manifestar

observando-se  os  parâmetros  definidos  constitucionalmente.  O  referido  dispositivo

deve ser interpretado de maneira conjugada com o disposto no art. 221, vazado nos

seguintes termos:

“Art.  221  -  A  produção  e  a  programação  das  emissoras  de  rádio  e  televisão

atenderão aos seguintes princípios:
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I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;

II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente

que objetive sua divulgação;

III  -  regionalização  da  produção  cultural,  artística  e  jornalística,  conforme

percentuais estabelecidos em lei;

IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família”.

Portanto, a medida legislativa que se pretende instituir com este projeto configura

uma densificação normativa do que já vem determinado na própria Constituição da

República, em especial no inciso IV, que propugna pelo respeito aos valores éticos e

sociais da pessoa e da família.

Assim, solicito ao nobres pares o apoio a esta proposição, que é de grande valia

para o bem-estar social dos cidadãos mineiros.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.766/2013

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Traíras

- Condectra -, com sede no Município de Manga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento

Comunitário de Traíras - Condectra -, com sede no Município de Manga.

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

Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2013.

Paulo Guedes

Justificação: A proposição em tela visa a declarar como utilidade pública o Conselho

de Desenvolvimento Comunitário de Traíras - Condectra -, situado na Comunidade de

Traíras, na zona rural do Município de Manga.

Em pleno funcionamento desde sua fundação, a entidade é uma sociedade civil

sem  fins  lucrativos,  com  duração  indeterminada.  Tem  como  algumas  de  suas

finalidades a prestação de qualquer serviço que possa contribuir para o fortalecimento

e racionalização das exportações agropecuárias ou não, com vistas a melhorar as

condições  de  vida  de  seus  associados;  proporcionar  aos  associados  e  seus
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dependentes atividades econômicas, culturais,  esportivas e sociais;  proporcionar a

melhoria do convívio entre os seus associados; fomentar e assistir  as famílias de

agricultores  em  suas  atividades;  firmar  convênio  com  associações  congêneres,

autarquias federais, estaduais, municipais e outros; melhorar as condições de vida

das famílias; desenvolver canais de comercialização dos produtos e serviços de seus

associados; combater a fome e a pobreza; defender o meio ambiente, entre outras.

A  documentação  apresentada  confirma  que  a  sua  diretoria  é  constituída  por

pessoas  idôneas  e  não  remuneradas  e  que  a  entidade  está  em  funcionamento

regular, atendendo, dessa forma, aos requisitos legais. Pretende-se, com este projeto,

assegurar  à  instituição  melhores  condições  para  o  desenvolvimento  das  suas

atividades, tendo em vista que ela atende aos requisitos constantes na Lei n° 12.972,

de 27/7/98.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovar esta proposição.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.499/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 8º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na operação Cavalo de Troia, que culminou na prisão de

uma quadrilha que agia no Centro-Oeste do Estado e na apreensão de celulares,

motocicletas,  dinheiro,  cheques,  drogas  e  documentos  de  veículos;  e  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja

concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.500/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais civis que menciona, lotados na 4ª Delegacia Regional

e em outras unidades da Polícia Civil, pela atuação na operação Mais Segurança, em

Sete Lagoas, que resultou na prisão de 18 traficantes que comercializavam oito mil

papelotes  de  cocaína  somente  nos  fins  de  semana  e  na  apreensão de  cocaína,

materiais  utilizados  em  sua  preparação,  balança  de  precisão,  veículos  de  luxo,

motocicletas, arma de fogo e dinheiro; e seja encaminhado à Chefia da Polícia Civil
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pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos  policiais  recompensa  pelo

relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.501/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 34º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação em ocorrência na Vila Sumaré, em Belo Horizonte, que

resultou  na  apreensão  de  maconha,  balanças  de  precisão  e  revólveres;  e  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja

concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.502/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com os policiais  civis  que menciona,  lotados no Departamento de

Investigações Antidrogas, pela atuação nas investigações da Operação Albergue, que

culminou  na prisão  de  três  homens  e  na  apreensão  de  maconha,  cocaína  pura,

pistolas  semiautomáticas, balança eletrônica e máquina de contar  cédulas;  e seja

encaminhado  à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  que  seja

concedida aos policiais recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.503/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 16º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação em ocorrência no Bairro Nova Vista, em Belo Horizonte,

que  resultou  na  prisão  de  um  homem  que  havia  acabado  de  assaltar  um

estabelecimento comercial e na apreensão de cerca de R$5.000,00 e um revólver; e

seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que

seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo  relevante  serviço  prestado  à

sociedade. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.504/2013,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

Sra.  Ana Lúcia  Almeida Gazzola,  secretária  de Educação,  pedido de informações

sobre o processo administrativo que resultou no afastamento da servidora Lara de

Sena Leocádio do cargo de diretor de escola e sobre sua situação funcional.  (- À

Mesa da Assembleia.)

Nº 6.505/2013, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, governador do Estado,

pela  execução  da  obra  de  recapeamento  asfáltico  da  MG-164  no  trecho  entre
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Camacho e Itapecerica. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  6.506/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil  pedido de informações sobre o número de

escrivães em atividade; o número de escrivães inativos em razão de licença médica

ou aguardando aposentadoria;  o  número  de escrivães  necessário  para  atender  à

demanda atual e o número de escrivães  ad hoc em serviço nessa corporação. (- À

Mesa da Assembleia.)

Nº  6.507/2013,  do  deputado  Tenente  Lúcio,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Samuel Barreto de Souza, Chefe do 9º Departamento

de Polícia Civil, pelos relevantes serviços prestados ao Estado e à população mineira.

(- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.508/2013, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Piracema pelos  60  anos  de  emancipação

desse município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 6.509/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a empresa Mendes Júnior pelos 60 anos de sua fundação. (- À

Comissão de Turismo.)

Nº 6.510/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais  militares  que  menciona,  lotados na 2ª  Cia.

Rotam,  pela  prisão  de  dois  homens  e  apreensão  de  1kg  de  cocaína  em  Belo

Horizonte, em 21/11/2013. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.511/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Colégio Elite, do Vale do Aço, pelo 2º lugar no ranking

nacional de desempenho no Enem 2012 divulgado pelo MEC.

Nº  6.512/2013,  do  deputado  Ivair  Nogueira,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Colégio Bernoulli - unidade Lourdes - pela classificação

entre as  20 escolas com maiores médias nas provas objetivas do Enem 2012.  (-

Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 6.513/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais  federais  que participaram da operação que

resultou na prisão de dois homens e apreensão de 1,5t de maconha no Município de
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Juatuba, em 22/11/2013.

Nº 6.514/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais  federais  que participaram da prisão de um

homem com 45kg de  crack e 25kg de cocaína, no Município de Santo Antônio do

Amparo, em 21/11/2013. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  6.515/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

reforma da Praça Confrade Célio Silva, localizada no cruzamento da Avenida Doutor

Hans Peter Kiernff com Rua Fleming Dark, no Bairro Santa Cecília.

Nº  6.516/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

implantação de rede de drenagem pluvial na Rua Santa Tereza de Ávila, em frente ao

número 620, no Bairro Vila Santa Rita.

Nº  6.517/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

implantação de rede de drenagem pluvial na Avenida Senador Levindo Coelho, em

frente  aos  números  1.870  e  2.647,  no  Bairro  Vale  do  Jatobá.  (-  Distribuídos  à

Comissão de Transporte.)

Nº  6.518/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

formulado voto de congratulações com a Rede de Educação Cidadã pelos 10 anos de

sua atuação na educação popular. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.519/2013, do deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sicoob Cofal pelo recebimento do troféu de prata em

premiação realizada pela Organização das Cooperativas Brasileiras. (- À Comissão

de Turismo.)

Nº  6.520/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  que  sejam

ampliadas as turmas de educação de jovens e adultos no campo. (- À Comissão de

Educação.)

Nº 6.521/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado
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de Minas Gerais pelos 32 anos de sua fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  6.522/2013,  do  deputado  Ivair  Nogueira,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Colégio Magnum Agostiniano, unidade Nova Floresta,

pela classificação entre as 20 escolas com maiores médias nas provas objetivas do

Exame Nacional do Ensino Médio de 2012.

Nº  6.523/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  que  sejam

efetivadas as deliberações da II  Conferência Estadual  de Educação, realizada em

outubro  de  2013,  especialmente  as  23  propostas  do  Eixo  V  que  se  referem  à

democratização da gestão das escolas. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº  6.524/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria-Geral da Presidência da República pedido de providências

para agilizar a apresentação e a aprovação do Marco Regulatório das Organizações

da Sociedade Civil. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  6.525/2013,  do  deputado  Ivair  Nogueira,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  ao  Colégio  Santo  Agostinho,  unidade  Nova  Lima,  pela

classificação  entre  as  20  escolas  com  maiores  médias  nas  provas  objetivas  do

Exame Nacional do Ensino Médio de 2012.

Nº  6.526/2013,  do  deputado  Ivair  Nogueira,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Colégio de Aplicação Coluni, pela classificação entre as

20 escolas com maiores médias nas provas objetivas do Exame Nacional do Ensino

Médio de 2012. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº  6.527/2013,  do  deputado  Ivair  Nogueira,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Colégio Elite Vale do Aço pela classificação entre as 20

escolas  com maiores médias nas provas objetivas do Exame Nacional  do Ensino

Médio  de  2012.  (-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo

deputado Celinho do Sinttrocel. Anexe-se ao Requerimento nº 6.511/2013, nos termos

do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 6.528/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  jornalista  Tereza  Cruvinel  pelo  artigo  Falhas  que

Falam,  publicado em sua coluna no jornal  Estado de Minas,  em 19/11/2013.  (-  À
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Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.529/2013, do deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado

de  Minas  Gerais  pelos  65  anos  de  sua  fundação.  (-  À  Comissão  de  Política

Agropecuária.)

Nº  6.530/2013,  do  deputado  Ivair  Nogueira,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Colégio Santa Marcelina pela classificação entre as 20

escolas  com maiores médias nas provas objetivas do Exame Nacional  de Ensino

Médio de 2012. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.531/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado

ao  governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  verificar  a  viabilidade  de

elevação da 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Patos de Minas à condição de

Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  6.532/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

desobstrução de bueiro localizado na Rua José Pedro de Brito, em frente ao nº 104,

no Bairro Vale do Jatobá. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 6.533/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 17ª Companhia

de Meio Ambiente e Trânsito da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 26 de

novembro, em São Lourenço, em que foram apreendidas seis armas, munições e

materiais  de  caça;  e  seja  encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de

providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo  relevante

serviço prestado.

Nº 6.534/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 4º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na operação Legalidade, realizada em 27 de novembro

nos  Municípios  de  Uberaba  e  Conceição  das  Alagoas,  em  que  foram  presas  28

pessoas  e  apreendidos  aparelhos  eletrônicos,  joias,  dinheiro  e  armas;  e  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja

concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.
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Nº 6.535/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao policiais federais pela prisão de um homem e apreensão

de 12kg de  crack no Aeroporto Internacional Tancredo Neves,  em Confins, no dia

11/11/2013.

Nº 6.536/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

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

Polícia Civil de Curvelo, pela prisão de 11 suspeitos da prática dos crimes de tráfico

de drogas e homicídio. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  6.537/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

formulado voto de congratulações com o Projeto Mova-Brasil por seus 10 anos de

atuação na educação popular. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.538/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os bombeiros militares que menciona, lotados no 1º Pelotão de

Bombeiro Militar,  pela atuação, em 25 de novembro, na Vila  Ipiranga, em Montes

Claros,  no  resgate  de  um  operário  que  ficou  completamente  soterrado  em  uma

cisterna; e seja encaminhado ao Comando-Geral do CBMMG pedido de providências

para que seja concedida aos bombeiros militares recompensa pelo relevante serviço

prestado.

Nº 6.539/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os bombeiros militares que menciona, lotados no 2º Pelotão de

Bombeiros Militar, pela atuação, em 25 de novembro, no resgate de duas senhoras

de  um  incêndio  em  um  estabelecimento  comercial  em  Manhuaçu;  e  seja

encaminhado ao Comando-Geral do CBMMG pedido de providências para que seja

concedida aos bombeiros militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 6.540/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam

da Polícia Militar, pele apreensão, em 27 de novembro, na Vila Sumaré, na região

Noroeste  de  Belo  Horizonte,  de  três  adolescentes,  bem  como  de  droga,  de  um

caderno  com anotação de  venda  de  drogas,  de  quantia  em  dinheiro  e  de  sacos

plásticos; e seja encaminhado ao Comando-Geral do PMMG pedido de providências

para que seja concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.
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Nº 6.541/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 21º Batalhão de

Polícia Militar, pela prisão, em 26 de novembro, no Distrito de Cachoeira de Santa

Cruz, de seis homens com arma e maconha que supostamente iriam cometer um

homicídio em São Miguel do Anta; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG

pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos  policiais  recompensa  pelo

relevante serviço prestado à sociedade, nesta importante operação, conforme normas

em vigor.

Nº 6.542/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

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

Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em 28  de  novembro,  no  Bairro  Novo

Progresso, em Contagem, que culminou na prisão de dois homens, na apreensão de

um menor, de 2.500 pinos de cocaína e um revólver calibre 38; e seja encaminhado

ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja concedida aos

policiais recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade, nesta importante

operação, conforme normas em vigor.

Nº 6.543/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com a 1º-Sgt.  BM Érica Luiz Reis,  representando 440 bombeiras,

pelos 20 anos do ingresso de mulheres na corporação.

Nº 6.544/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 1º GP/1º

PEL PM RV/BPMRV, pela prisão de um indivíduo em 25/11/2013, no Município de

Belo Horizonte, por porte ilegal de arma de fogo e munições e por conduzir veículo

com capacidade psicomotora alterada pelo uso de substância entorpecente.

Nº 6.545/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

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

Companhia PM Independente/2º RPM, pela prisão de um homem, em 22/11/2013, por

roubo a supermercado em Igarapé.

Nº 6.546/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 265ª Cia.

TM/46º BPM e na 10ª Cia. PM Ind., pela prisão de um homem e apreensão de um
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menor com 4kg de maconha na cidade de Patrocínio, em 24/11/2013.

Nº 6.547/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais federais que participaram da prisão de dois

homens e da apreensão de 115kg de pasta-base de cocaína, dois fuzis e um lançador

de granadas, em Campo Florido.

Nº 6.548/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  no  2º  e  no  27º

Batalhão de Polícia Militar e na 4ª Companhia de Missões Especiais pela atuação na

Operação Impacto, em 28 de novembro, em Juiz de Fora, que culminou na prisão de

20 pessoas e na apreensão de R$5.440,00, quatro armas, uma pistola calibre 380,

munições calibre 38 e 380, 1kg de cocaína, 73g de crack, 135 pedras dessa droga e

um tablete de maconha; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de

providências  para  que  seja  concedida  aos  policiais  recompensa  pelo  relevante

serviço prestado à sociedade, nesta importante operação, conforme normas em vigor.

Nº 6.549/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 26º Batalhão de

Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência, em 29 de novembro, na zona rural de

Santa Maria de Itabira, que culminou na prisão de um homem e na apreensão de

cinco armas de fogo; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de

providências  para  que  seja  concedida  aos  policiais  recompensa  pelo  relevante

serviço prestado à sociedade, nesta importante operação, conforme normas em vigor.

Nº 6.550/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 39º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 1º de dezembro, no Bairro Vila Darcy

Vargas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que culminou na prisão de três

homens e na apreensão de 10kg de maconha, uma televisão, um DVD de origem

duvidosa,  um  caderno  com  anotações  de  venda  de  drogas  e  R$490,00;  e  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja

concedida  aos policiais  recompensa pelo  relevante  serviço  prestado à  sociedade,

nesta importante operação, conforme normas em vigor.

Nº 6.551/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
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congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 4ª Companhia

Independente e na 5ª Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito pela

atuação na ocorrência, em 30 de novembro, na MG-255, próximo ao Município de

São Francisco de Sales, que culminou na prisão de dois homens e na apreensão de

119kg de maconha, dois celulares e R$ 852,00; e seja encaminhado ao Comando-

Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  aos  policiais

recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade, nesta importante operação,

conforme normas em vigor. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  6.552/2013,  do  deputado  Ivair  Nogueira,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à betinense Camila Caroline Silva por ter se classificado em

2º lugar no concurso da nova garota Globeleza. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 6.553/2013, da Comissão de Educação, em que solicita sejam encaminhados à

Secretaria de Educação abaixo-assinado de professores de educação física da rede

estadual e pedido de providências com vistas à revisão do art. 4º da Resolução 2.253,

de 2013, de modo a permitir o retorno desses profissionais para ministrar duas aulas

semanais a alunos do 1º  ao 5º  ano do ensino fundamental  e a alunos do ensino

médio noturno.

Nº  6.554/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e ao

Conselho  Federal  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  Humana  trecho  das  notas

taquigráficas da 35ª Reunião Ordinária dessa comissão que contém relato 3º-Sgt. PM

Jairo Raimundo, laudo médico apresentado por ele e pedido de providências para

que intervenham em favor da sua aposentadoria por invalidez.

Nº  6.555/2013,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Procon-MG pedido  de providências  para  que sejam tomadas as

medidas  cabíveis  em  relação  ao  elevado  preço  dos  alimentos  vendidos  pelos

estabelecimentos comerciais que operam no Aeroporto de Confins.

Nº  6.556/2013,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Procuradoria do Ministério Público Federal  pedido de providências

para  que  sejam  tomadas  as  medidas  cabíveis  em relação ao elevado preço dos

alimentos vendidos pelos estabelecimentos comerciais que operam no Aeroporto de
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Confins.

Nº  6.557/2013,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado aos Procons estadual e municipais pedido de providências para que

seja  averiguada  a  localização  e  a  aferição  dos  leitores  de  barras  dos

estabelecimentos comerciais varejistas.

Nº 6.558/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério das Comunicações e à Diretoria-Geral do Detel-MG pedido de providências

com vistas à melhoria da qualidade da telefonia móvel celular no Bairro Cidade Nova,

no Município de Santana do Paraíso.

Nº  6.559/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Casa Civil e à Secretaria de Desenvolvimento Social

pedido de providências para que seja agendada uma reunião destinada a discutir a

criação de um mecanismo estadual de prevenção de tortura e de outros tratamentos

ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, conforme previsto no Projeto de Lei nº

4.102/2013, para a qual sejam convidadas as entidades que menciona.

Nº  6.560/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos do Ministério

Público o trecho das notas taquigráficas da 35ª Reunião Ordinária dessa comissão

que contém relato do 3º-Sgt. PM Jairo Raimundo, laudo médico apresentado por ele e

pedido  de  providências  para  que  sejam  sanadas  as  dificuldades  administrativas

enfrentadas por esse militar quanto à sua aposentadoria por invalidez.

Nº  6.561/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Conselho  Estadual  de  Direitos  Humanos  o  trecho  das  notas

taquigráficas da 35ª Reunião Ordinária dessa comissão que contém relato do 3º-Sgt.

PM Jairo Raimundo, laudo médico apresentado por ele e pedido de providências para

que  sejam  sanadas  as  dificuldades  administrativas  enfrentadas  por  esse  militar

quanto à sua aposentadoria por invalidez.

Nº  6.562/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  aos  Comandos-Gerais  da  Polícia  Militar  e  do  Corpo  de  Bombeiros

Militar pedido de providências para que seja revogado o § 12 do art. 32 da Resolução

Conjunta nº 4.872, de 2013, da Polícia Militar, por ser inconstitucional e violar direitos
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fundamentais de policiais em licença médica e ofender princípios constitucionais da

reserva legal e da hierarquia das leis.

Nº  6.563/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  governador  do  Estado,  à  Secretaria  de  Defesa  Social  e  ao

Comando-Geral da Polícia Militar o trecho das notas taquigráficas da 35ª Reunião

Ordinária dessa comissão que contém o relato do 3º-Sgt. PM Jairo Raimundo e o

laudo médico entregue por ele a essa comissão, bem como pedido de providências

para que sejam sanadas as dificuldades administrativas enfrentadas por esse militar

em face de sua aposentadoria por invalidez.

Nº  6.564/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao grupo gestor do Programa de Aquisição de Alimentos, do governo

federal,  pedido de providências  para que viabilize  estudos para a participação de

associações  e  cooperativas  de  agricultores  familiares  na  modalidade  de  adesão

municipal e estadual do programa.

Nº  6.565/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  pedido  de  providências  ao  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento e à Presidência da Companhia Nacional de Abastecimento para que

atenda,  no  âmbito  do  Programa  de  Aquisição  de  Alimentos,  nas  modalidades

operadas por essa companhia, as seguintes reivindicações: garantia de orçamento

mínimo; acreditação prévia das associações e cooperativas de agricultores familiares;

e pagamento adiantado da primeira parcela dos pagamentos a título de estímulo aos

agricultores.

Nº  6.566/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério de Desenvolvimento Social pedido de providências para

que autorize o uso de DAP Jurídica para a execução do Programa de Aquisição de

Alimentos, na modalidade de adesão municipal e estadual.

Nº  6.567/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério da Saúde cópia da matéria publicada no jornal  Hoje em

Dia,  em 26/11/2013, e do Ofício nº 531/2013/DSEI MG-ES/SESAI/MS e pedido de

providências  para  que  seja  ampliada  a  interlocução  entre  os  representantes  do

Ministério da Saúde e os índios da reserva xacriabá localizada no Município de São
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João das Missões, garantindo-lhes atendimento de saúde integral e permanente; e

seja  analisada  a  possibilidade  de  afastamento  da  Sra.  Elizabeth  Cristina  Gosling

Stehling,  coordenadora  distrital  de  Saúde  Indígena  do  Distrito  Sanitário  Especial

Indígena de Minas Gerais e Espírito  Santo,  tendo em vista as denúncias  sobre a

responsabilidade dessa coordenadora pela piora do atendimento de saúde indígena

na região.

Nº  6.568/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Coordenadoria do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de

Justiça de Direitos Humanos as notas taquigráficas da 35ª Reunião Ordinária dessa

Comissão e pedido de providências para a apuração das denúncias relatadas nessa

reunião.

Nº  6.569/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para que seja ampliada

a interlocução entre os representantes dessa pasta e os índios da reserva xacriabá

localizada no Município de São João das Missões, garantindo-lhes atendimento de

saúde integral e permanente, e para que sejam disponibilizados imediatamente uma

van e outros três carros para a unidade de saúde indígena desse município.

Nº  6.570/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que sejam

criados  programas  assistenciais  destinados  à  melhoria  da  qualidade  de  vida  nas

comunidades  indígenas  xacriabás  localizadas  no  Município  de  São  João  das

Missões, tendo em vista o alto índice de suicídios ali ocorridos, principalmente entre

os jovens.

Nº  6.571/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério de Desenvolvimento Social pedido de providências para

que sejam criados programas assistenciais destinados à melhoria da qualidade de

vida nas comunidades indígenas xacriabás localizadas no Município de São João das

Missões, tendo em vista o alto índice de suicídios ali ocorridos, principalmente entre

os jovens.

Do deputado Bosco em que solicita seja realizada reunião nesta Casa para que

sejam  apresentados  aos  deputados  federais  eleitos  por  Minas  Gerais  as  ações
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realizadas e os resultados verificados pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais

em prol da transformação do Cefet-MG em universidade tecnológica. (- À Mesa da

Assembleia.)

Do  deputado  Duarte  Bechir  em  que  solicita  a  juntada  ao  Projeto  de  Lei  nº

3.687/2013 da documentação que apresenta, contendo abaixo-assinado e relatório de

encontro ocorrido no Município de Itamonte, em 18 de outubro de 2013. (- Anexe-se

ao referido projeto de Lei.)

- São também encaminhados à presidência requerimentos dos deputados Anselmo

José Domingos (2), Zé Maia e Gustavo Valadares, da deputada Liza Prado (2) e das

Comissões de Assuntos Municipais (4), da Pessoa com Deficiência (3), de Segurança

Pública (2), de Direitos Humanos (7), de Transporte (3) e de Política Agropecuária.

Comunicações

- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Educação,  de  Transporte,  de  Meio  Ambiente,  de  Fiscalização  Financeira  e  de

Segurança Pública e do deputado Sávio Souza Cruz.

Questões de Ordem

O deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, pedi esta questão de ordem apenas

para que constem nos anais desta Casa as matérias que foram publicadas no jornal

Estado de Minas,  no último domingo e na segunda-feira. A manchete de capa de

domingo, dia 1º de dezembro, foi “Verba do metrô de Belo Horizonte desviada para

Recife.  Transferências  anuais  à  Pernambuco,  desde  2009,  somam  quase

R$54.000.000,00”.  A manchete do jornal  de segunda-feira, dia 2 de dezembro, foi

“União barra R$800.000.000,00 para o metrô de Belo Horizonte. Além de repassar

R$54.000.000,00 a Recife, sistema mineiro teve verbas vetadas”. Estou dizendo isso,

Sr.  Presidente, apenas para entendermos que Minas Gerais não quebrou nem vai

quebrar. Entretanto, é bom sabermos disso, para entendermos as dificuldades pelas

quais o Estado passa. Obrigado, Sr. Presidente.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, o ministro Fernando Pimentel trouxe

uma boa notícia, que também saiu no jornal Hoje em Dia, de que Belo Horizonte terá

recursos garantidos para o metrô. E anunciou isso com todas as letras, porque o

governo federal e a nossa presidenta Dilma, sendo mineira, têm o maior carinho por
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Minas Gerais, e os recursos vão continuar sendo aportados. Os recursos para a BR-

381 e para o  Anel  Rodoviário  de Belo  Horizonte foram anunciados novamente,  e

tivemos  aqui  a  presença  do  ministro  Fernando  Pimentel,  que  está  cuidando

pessoalmente  dessas  questões  para  Minas  Gerais.  Especialmente  depois  que

constatamos que Minas Gerais quebrou, que o Estado, com o choque de gestão, está

até  surrupiando  os  recursos  dos  funcionários  públicos,  ou  seja,  os  recursos  do

Funpemg,  que  infelizmente  está  novamente  na  pauta.  Esse  projeto  anda  a  uma

velocidade tão grande na ânsia de se retirarem os recursos dos servidores públicos,

que trago uma questão de ordem nesse sentido.  Como o  Estado está quebrado,

falido, porque o choque de gestão fez esse mal para o Estado de Minas Gerais, nós,

sabedores  de  que o  Estado quer  recorrer  a  um fundo composto por  recursos do

servidor  público,  solicitamos  -  assim  como o  Ministério  Público  também fez  -  ao

Ministério da Previdência que nos dissesse se é ou não possível qualquer governo de

estado, por meio de um projeto que pretende acabar com um fundo de previdência

superavitário,  liquidá-lo.  Perguntamos  se  o  Ministério  da  Previdência  e  as  leis

previdenciárias do País permitem isso. Recebemos ontem o parecer do Ministério da

Previdência, que li na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, dizendo

ao Ministério Público de Minas Gerais que nem o Estado nem nenhum governo de

estado pode recorrer a um fundo de previdência e liquidá-lo se há recurso e se ele

não for substituído por outro. É literal. Não trouxe o parecer para ler aqui, mas ainda

terei oportunidade, durante a reunião, de fazer a leitura das conclusões. Inclusive, o

Ministério da Previdência alerta que o governo de Minas Gerais poderá, com esse

ato, impossibilitar o Estado de receber recursos da União. Por esse ato - palavras

minhas -  de irresponsabilidade de gestão que está sendo feito  em Minas Gerais.

Respondeu  o  ministério  com  todas  as  letras:  Minas  Gerais  não  terá  direito  ao

certificado de previdência e ficará inadimplente. E diz ele: é um risco enorme que

Minas Gerais corre -  não apenas o governo nem apenas o servidor  público, mas

principalmente o povo de Minas. O valor descontado do servidor público é para pagar

a  previdência  hoje,  mas,  se  o  governo  o  gasta,  terá  de  recorrer  ao  recurso  do

Tesouro,  ou  seja,  do  contribuinte,  e  esse  valor  será  retirado  de  outras  ações

governamentais,  como  educação,  saúde  e  segurança  pública.  E,  falando  em
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segurança pública, está ocorrendo um caso grave na segurança pública de Betim:

uma rebelião de presos do Ceresp por excesso de presidiários. V. Exa. deve estar

aguardando  apreensivo.  Então,  são  recursos  retirados  do  sistema  de  segurança,

educação e saúde. O Ministério da Previdência alerta que o governo não pode fazer

isso,  mesmo que  o  estado  esteja  quebrado,  como  está  Minas  Gerais.  Já  dei  a

solução,  já  sugeri  que  a  Assembleia  Legislativa  forme,  junto  com  o  governo  do

Estado,  uma  comissão  para  ir  à  presidenta  Dilma  solicitar  recursos  para  Minas

Gerais. Mas é preciso reconhecer - e é isto que o governo do Estado não quer - que

Minas Gerais quebrou. Eles têm de dizer o tempo inteiro que não quebrou, mas a

toda hora há sinais de que não há recursos em absoluto. Então, Sr. Presidente, a

minha questão de ordem é para questionar se o projeto pode prosseguir na pauta de

hoje, mesmo com o Ministério da Previdência e o Ministério Público dizendo que o

projeto não pode vigorar porque Minas corre risco. Mesmo assim, fica a questão de

ordem: a Assembleia vai manter esse projeto na pauta? Essa é a questão que deixo a

V. Exa.

O presidente - A presidência esclarece ao deputado Rogério Correia que não existe

impedimento regimental à permanência do referido projeto na pauta.

Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Gustavo Corrêa.

O deputado Gustavo Corrêa* - Boa tarde a todos. Cumprimento o nosso presidente,

deputado Ivair Nogueira, assim como todo o público que aqui está. Todos nós, desta

Casa,  respeitamos  as  manifestações  de  cada  um dos  senhores  e  das  senhoras.

Muitas vezes alguns parlamentares não concordam com as ideias e com as defesas

de cada um dos senhores. A manifestação faz parte  da democracia,  sobretudo a

manifestação ordeira e respeitosa. Tenho certeza de que assim tem acontecido nos

últimos tempos. Certamente as senhoras e os senhores podem contar sempre com

esta Casa para que juntos possamos dialogar. Cumprimento os telespectadores que

nos acompanham pela TV Assembleia,  televisão criada pelo deputado Alencar  da

Silveira Jr. há alguns anos. Saúdo os parlamentares presentes.

Caro deputado Duarte Bechir, subo a esta tribuna para tratar de alguns assuntos

que não necessariamente têm a ver com os projetos que se encontram na pauta dos
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trabalhos  legislativos.  No  momento  adequado  da  discussão  dos  projetos  e  dos

encaminhamentos de votação - foi assim que aconteceu aqui na última semana -, os

parlamentares que desejam se manifestar assim o fazem.

Antes de mais  nada,  deputado Juninho Araújo,  cumprimento o  presidente desta

Casa, deputado Dinis Pinheiro, que na última semana deu mais uma demonstração

de  transparência  e  ética  na  sua  administração,  sobretudo  de  resgate  da  história

política de Minas Gerais. Foi inaugurado aqui o Memorial da Assembleia de Minas.

Aqueles  que aqui  estão,  sobretudo as senhoras  e  os  senhores das galerias,  têm

oportunidade de conhecer  um pouco mais a história de Minas Gerais.  Vocês têm

oportunidade de ouvir e ver imagens que fazem parte da história de Minas.

Estamos  na  primeira  fase  da  sessão  do  pinga-fogo,  e  peço,  sobretudo,  a

compreensão de todos. Entrando no segundo tema sobre o qual eu queria discorrer,

como já disse, ao contrário do que mencionou o parlamentar que me antecedeu, os

projetos não são tratados desta tribuna, mas embaixo. Ele fez questão de dizer que o

governo federal pretende implementar ações. Isso está nos jornais de hoje na nossa

capital.

Causa estranheza, deputado Gustavo Valadares, quantas e quantas vezes V. Exa.,

eu  e  outros  parlamentares  já  assomamos  a  esta  tribuna  para  dizer  que  nossa

presidenta da República, por quem tenho grande respeito, faz questão de dizer, em

nosso Estado, que é mineira, mas, nos seus quatro anos de governo, não vi sequer

uma ação concreta em benefício dos mineiros. Estranhamente, quando as eleições

se aproximam, da mesma forma que alguns colegas parlamentares tentam antecipar

o processo das eleições de 2014, o ex-prefeito da capital ministro Fernando Pimental,

por quem tenho grande carinho e admiração - na minha opinião, ele fez uma boa

administração  -,  resolve  ir  aos  meios  de  comunicação  para  dizer  que  agora  os

recursos para o metrô já estão na nossa capital e serão utilizados em função do ágio

que ocorreu nos leilões de privatização.

O PT sempre criticou isso e hoje faz exatamente o que criticava no passado, de

forma veemente. O PT dizia que jamais iria entregar a Petrobras, e estamos vendo

como está a economia do País. O ministro Mantega, há cerca de duas ou três horas,

fez questão de dizer que, dos países do mundo, o Brasil foi o que menos cresceu. O



415
____________________________________________________________________________

ministro da Fazenda dizer isso em público me causou certa estranheza. Da mesma

forma, o ex-prefeito e ministro Fernando Pimental agora vem dizer que o dinheiro do

metrô está aí. Isso, deputado Duarte Bechir, com todo o respeito aos que estão me

ouvindo, é conversa para boi dormir.

Há mais de quatro anos, desde 2008, fui signatário, juntamente com o governador

Aécio Neves, de um encaminhamento ao então presidente Lula, para comunicar-lhe

que o governo do Estado se comprometia a alocar recursos aqui para a obra, desde

que o governo federal  colocasse sua parte, e até hoje esse recurso não chegou.

Agora, ele quer iludir a população de Belo Horizonte e do nosso estado dizendo que o

metrô vai chegar? Todos nós que aqui vivemos sabemos que o trânsito da nossa

capital está caótico. Será preciso iludir o eleitor na época da eleição?

Por que a verba da duplicação do Anel Rodoviário não chega? Nem do dinheiro do

projeto o governo federal cuidou.  Quanto à obra do Mineirão, sobre a qual todos

falaram, nem a contrapartida o governo federal se dispôs a dar. É assim com todas as

obras em que o governo federal assina um documento. Deputado Adelmo Carneiro

Leão, o governo federal não cumpre com o que assina e coloca no papel. Cadê a

responsabilidade dele?

Chegar à tribuna e dizer que há um papel assinado pelo ministro e que ele fez isso

e aquilo?  Estamos  cansados  disso.  Queremos  ver  ações  concretas.  Aqui  não há

procuração,  deputado  Duarte  Bechir.  Tenho  certeza  de  que  nunca  faltou  neste

governo a responsabilidade, sobretudo o cumprimento do que se coloca no papel.

Fazer discurso é muito fácil. Querer iludir a população é muito fácil.

Perdoem-me os colegas parlamentares do PT, mas a oposição, nos últimos anos,

nos  governos  que  antecederam  o  do  presidente  Lula,  sempre  criticava  isso.  E,

quando  tiveram  oportunidade  de  implementar  realmente  as  ações,  não  fizeram

absolutamente nada. Ou, se fizeram, basicamente copiaram ou deram sequência e

continuação às ações que haviam sido constituídas.

Eu disse e volto a dizer:  este parlamentar não vai permitir  que se tente iludir  a

população mineira.

Volto a dizer, deputada Luzia Ferreira, parlamentar atuante em todo o Estado, mas

basicamente na nossa capital - espero estar equivocado: que essa não seja mais
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uma das inúmeras ilusões eleitoreiras que vêm sendo implementadas pelo excelente

governo. Os próprios jornais têm noticiado isto, que o dinheiro que era para Minas

Gerais vai para os outros estados. Onde está essa mineiridade da presidente Dilma?

Onde está a duplicação da BR-381, deputado Romel Anízio? Onde estão as ações

que  a  presidente,  volto  a  dizer,  por  quem  tenho  o  maior  apreço  e  respeito,  não

consegue implementar para melhorar a vida dos que aqui estão?

Acho que devemos ter responsabilidade sobretudo com a coisa pública. O dinheiro

público deve ser aplicado para benefício da população, e não para atender a meia

dúzia de companheiros e companheiras. Ao contrário,  e me perdoem os que aqui

estão, do que este governo tem feito,  reduzindo os custos para atender melhor a

população,  diferentemente  de  outros  tantos  que  estão  criando  mais  cargos  e

ministérios  para  poder  apadrinhar  uma  série  de  companheiros,  colocando-os  em

cargos de direção de estatal, em conselhos e por aí afora.

Espero eu, deputado Duarte Bechir, que eu esteja equivocado. Se for a vontade dos

mineiros, em 2015, se eu aqui estiver novamente, espero poder subir a esta tribuna e

dizer que este parlamentar foi injusto, que o dinheiro do metrô está em nossa capital.

Não vamos muito longe. Vamos olhar um pouco e fazer uma reflexão para ver os

avanços que Minas Gerais teve nos últimos anos. Lembro-me muito bem, até porque

fiz parte durante algum tempo, de quando o atual senador Aécio Neves assumiu o

governo.  Os  funcionários  públicos  ficavam  sem  receber  salários  por  um  ou  dois

meses.  Quem  tinha  um  cargo  mais  alto  recebia  20  dias  ou  30  dias  após  o

vencimento. Hoje não. Todos recebem no quinto dia útil. O 13º salário está na conta

de cada um dos senhores no tempo e prazo certos.

Deputado Rogério Correia, deputado Duarte Bechir, quantos e quantos domingos

acompanho V. Exa. pelo Twitter  e pelo Facebook em Padre Paraíso, em Fruta de

Leite,  nós que conhecemos a distante Formoso,  a cidade mais distante da nossa

capital - fica a 853km. Não foram poucas as vezes que este parlamentar enfrentou

cinco horas em estrada de chão. Hoje faço o mesmo trajeto em uma hora e meia.

Graças a quê? Graças ao Proacesso. Quantos e quantos parlamentares e senhoras e

os senhores que aqui  estão conseguem se comunicar e se mobilizar mais rápido

porque hoje o celular está presente em todas as cidades de Minas Gerais.
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Relativamente  à  educação  -  os  senhores  podem  achar  que  não  -,  quantos  e

quantos recursos foram alocados para proporcionar uma estrutura mais digna, para

que tenham melhores condições para ensinar as futuras gerações.

Quanto à saúde, outro dia perguntei se havia alguém de Montalvânia ou Juvenília

aqui  e  se  o  programa estadual  Farmácia  de  Minas  tem  deixado  faltar  remédios.

Ninguém teve condições de responder, deputado Dilzon Melo. Tenho o maior respeito

por  aqueles  que  não  concordam  com  as  minhas  ideias,  que  discordam  do  meu

trabalho, mas espero que, daqui a um tempo, eu esteja equivocado e, como todo ser

humano que erra, diga que errei, ao subir a esta tribuna para dizer que não tenho

dúvida alguma de que essa ação que o PT procura fazer junto à opinião pública é

meramente eleitoreira e busca sobretudo dar um fôlego para a campanha do ministro

Pimentel, que, como está sendo noticiado pela imprensa, utiliza a máquina pública

para fazer campanha. Boa tarde.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Juninho Araújo.

O deputado Juninho Araújo* - Sr. Presidente, senhoras e senhores que estão na

nossa Casa dos mineiros, público que nos acompanha pela TV Assembleia, colegas

parlamentares,  ocupamos hoje a  tribuna para,  além dos projetos  importantes  que

temos  para  votar,  discordar  um pouco dos deputados  que dizem que Minas  está

quebrada. Somos do interior, da pequena Dionísio, cidade da região do Vale do Aço, e

percebemos  quanto  Minas  melhorou  nos  últimos  anos.  Não  concordamos  e  não

podemos  ouvir  isso  sem  dizer  aos  mineiros  quanto  realmente  o  nosso  estado

melhorou e quanto progresso chegou ao interior.

Sou radialista há 25 anos. Na minha região do Vale do Aço, da Zona da Mata, de

Rio Casca e de Ponte Nova, que os senhores e as senhoras conhecem muito bem,

antes do governador Aécio Neves, não conseguíamos ir de uma cidade a outra sem

pegar barro e poeira, enfrentar dificuldades. Quantas vezes tivemos de dormir com o

carro atolado no meio do barro? O Proacesso, o maior programa de asfaltamento já

realizado  em  Minas  Gerais,  levou  asfalto  a  mais  de  220  cidades  que  estavam

isoladas. Nós, que moramos no conforto da capital, das grandes cidades, talvez não

tenhamos ideia do que isso significa para a população das pequenas cidades, que
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vivia isolada do restante do Estado, especialmente em época de chuva, como ocorria

em Dionísio, minha cidade natal, que ainda só possui um acesso por asfalto. O outro

acesso está chegando agora, graças ao novo projeto do governo, o Caminhos de

Minas, que será o maior programa de asfaltamento do Brasil, pois levará asfalto a

mais de 7.000km.

São ações como essa que nos trazem aqui hoje. Deputado Mourão, na sexta-feira,

estávamos em Valadares ao lado do vice-governador e ex-presidente desta Casa,

Alberto Pinto Coelho, ocasião em que o governo de Minas celebrou convênios com

prefeituras pequenas, como São José do Goiabal,  cidade de pouco mais de 4 mil

habitantes, que recebeu R$400.000,00.

Essa é praticamente quase toda a arrecadação do município de um mês, deputado

Fred  Costa,  que  também  é  votado  lá  em  São  José  do  Goiabal.  Cidades  como

Marliéria, são consideradas o pulmão do Vale do Aço. Temos no município o Parque

Estadual do Rio Doce com 42 lagoas, sendo a menor delas maior que a Lagoa da

Pampulha.  São  cidades  que  hoje  recebem  benefícios  como  os  do  programa

Caminhos de Minas, que agora está asfaltando estradas dessa região.

Gostaria de agradecer aqui ao nosso governador Antonio Anastasia. Lutamos há 50

anos para hoje ver a estrada, que é o nosso sonho: a Rodovia 760, que liga Timóteo

a São José do Goiabal. Na verdade, essa rodovia não liga apenas duas cidades, Sr.

Presidente.  Ela  liga  duas  regiões  mais  importantes  de  Minas  Gerais,  que  é  a

tradicional Zona da Mata e o Vale do Aço. Essa estrada de 60 Km de extensão teve

um custo de R$84.000.000,00, e muitos ainda não acreditavam que seria concluída.

Hoje, as pessoas que por ali passam já veem que é uma realidade esse asfalto, essa

obra tão importante. Sr. Presidente, não há como falar de um estado quebrado, se é

um  Estado  que  investe  na  saúde,  na  educação  e  no  transporte.  Ao  contrário  do

governo federal, que só fica na promessa.

Cheguei a Belo Horizonte ontem à noite, passando pela BR-381, como faço todas

as semanas. Saí de Timóteo às 21h30min, sob uma chuva muito forte praticamente

em todo o trajeto, e pensava: quantas pessoas mais terão de dar a sua vida para que

essa estrada venha a ser duplicada? Quando sairá do papel a duplicação da BR-381,

assim como a duplicação da BR-262, que liga Belo Horizonte a Vitória, no Espírito
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Santo?

No sábado, eu ia para Abre-Campo, uma cidade também querida do nosso interior -

cantores famosos como Victor e Leo, Eduardo Costa são de lá. Estava indo a essa

cidade no sábado à tarde e me deparei com o trânsito interrompido na BR-262. A

maioria de vocês já deve ter passado por ali, porque é o caminho mais rápido para o

litoral capixaba. Era um acidente envolvendo três caminhões e um ônibus, no qual um

caminhoneiro faleceu. Esse caminhoneiro saiu de casa deixando seus filhos e sua

esposa, para trabalhar e sustentar a sua família, mas não voltou para casa naquele

dia. Eu parei o carro para ver o que estava acontecendo. Havia uma fila muito grande.

Aquela cena não sai da nossa cabeça. A maioria de nós usa essa estrada e nem

sempre a trabalho. Muitas vezes a passeio, para se divertir na praia nessa época de

final de ano. Vocês, que viajarem para Guarapari ou para as praias da Bahia ou do

Espírito Santo, poderão sentir na pele o medo que é viajar pelas rodovias federais de

Minas Gerais.

Então, deputado Rogério Correia, V. Exa., que pertence ao PT, partido da nossa

presidente Dilma, una-se a nós para cobrar a duplicação da BR-381. É importante

não só para Minas, mas também para todo o País, afinal, todo o Brasil passa pela

BR-381 e pela BR-262. Essas estradas foram construídas há mais de 40, 50 anos. A

frota de automóveis e de caminhões aumentou quantas vezes?

A estrada é a mesma, deputado Rogério Correia. Entendemos as dificuldades dos

projetos,  dos  processos  de  licitação,  que  muitas  vezes  são  demorados,  mas

precisamos unir forças, todos nós, independentemente de coloração partidária, para

cobrar essas obras importantes para Minas Gerais, obras que não são só para Minas,

são importantes para o Brasil.

O deputado Rogério Correia (em aparte)  - Deputado Juninho Araújo, queria,  em

primeiro lugar, concordar com V. Exa. em relação às cobranças das obras do governo

federal. Algumas delas são obrigações ainda não cumpridas e compromissos feitos

pela presidenta. Temos, os deputados de Minas, de fazer essa cobrança. Talvez a

maior  delas  seja  a  BR-381.  Essa  é  uma  questão  de  honra.  O  governo  já  se

comprometeu, já há recursos do PAC e, segundo o ministro Pimentel, no ano que

vem, em todos os trechos, as obras começarão. Mas acho que só podemos parar de
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cobrar na hora em que virmos as máquinas, o recurso em caixa. Acho que V. Exa.

tem razão e pode contar com este deputado para fazer a cobrança.

Pelo que conversei com o ministro Pimentel nessa última vinda dele, estou convicto

de que o governo federal cumprirá os prazos, que às vezes se alongam - V. Exa. sabe

disso - em consequência de procedimentos licitatórios, etc. Mas o fundamental é que

o ministro diz que o recurso está garantido, e a expectativa é que no ano que vem,

em  todos  os  trechos,  haja  obra  da  BR-381,  que acho ser  a  principal  delas,  é  a

principal reivindicação do povo mineiro.

Aproveito a oportunidade para, em nome de todos os servidores aqui presentes,

também pedir a V. Exa. um apoio. Se o governo de Minas Gerais vai tão bem, se não

está quebrado, se não precisa de recursos, pediria a V. Exa. que também estivesse

junto conosco para rejeitar o projeto de lei complementar que acaba com o fundo dos

servidores públicos.

Na verdade, trata-se de um projeto que é a vida das pessoas que estão aqui e de

500 mil pessoas que estão por este estado e acreditam e precisam resguardar seu

direito à aposentadoria e, mais do que isso,  resguardar o caixa do Estado.  É um

fundo que tem R$3.241.000.000,00. Se o governo de Minas vai tão bem, tem tantos

recursos, não está quebrado, tem PIB da China, tem déficit zero, tem tudo que é dito

pelo  governo,  tem  muito  recurso  para  educação,  para  que  mexer  no  fundo  dos

servidores públicos?

É maldade do governador Anastasia? Para que mexer no dinheiro dos servidores?

Peço a V. Exa. - e como concordo com V. Exa. sobre as obras de Minas, temos de

cobrar do governo - que me ajude, ajude os servidores e os deputados a cobrar do

governo  de  Minas.  Que  ele  deixe  em  paz,  que  não  rape  o  tacho  do  fundo  dos

servidores  e  deixe  para  eles  o  direito  da  aposentadoria.  Aliás,  é  dinheiro  dos

servidores. São 11% que saem do contracheque de cada um. Se o governo acaba

com o Funpemg, joga no caixa do Funfip e não aporta recursos do caixa, fará falta

aos servidores públicos e ao Estado de Minas Gerais.

Que V. Exa. se coloque ao lado dos servidores e contrário ao projeto que liquida

com o Funpemg. Muito obrigado.

O deputado Juninho Araújo* - Obrigado pela sua contribuição, deputado Rogério
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Correia.

Quero agradecer a intervenção do deputado Rogério Correia. V. Exa. sabe muito

bem  que  todos  nós  que  chegamos  a  este  Parlamento  chegamos  com  grande

responsabilidade.  Com  certeza  nossa  função  é  votar  e  apreciar  as  matérias  de

interesse da população, sempre votando com responsabilidade. É o que nos trouxe

aqui, o dever de fazer o melhor para Minas Gerais.

Mais uma vez agradeço suas palavras em relação à necessidade da duplicação da

BR-381, por entender que ela está realmente, também acredito, em primeiro lugar

das  obras  essenciais  de  maior  prioridade  em  Minas  Gerais.  A  própria  BR-262

apresenta um movimento mais acentuado em algumas épocas específicas, como nas

férias de meio e final de ano. Essa também é uma obra importante para Minas Gerais

e para o Brasil. Fico feliz em saber que V. Exa., assim como nós, pensa nisso.

Acredito  também  e  não  tenho  dúvidas  de  que  a  BR-381  será  duplicada,  só

precisamos que essa duplicação seja feita com mais rapidez para que sejam evitadas

tantas mortes. Nós que moramos mais pertinho de Ipatinga, deputado Rogério, eu

que estou todos os dias na estrada, confrontamo-nos com um acidente desses nas

estradas e ficamos pensando quem será vítima do próximo. É uma roleta russa a BR-

381. Então, estamos juntos nessa cobrança.

Gostaria também de lembrar da área de saúde, quando falamos em investimento do

governo estadual. Temos a função de cobrar, é o nosso dever, mas temos de elogiar

também.  Como disse,  alguns  de  vocês  não  me conhecem  tão  bem  assim,  mas

apresento um programa de rádio todos os dias pela manhã, quando cobro do governo

e das prefeituras aquilo que chega até a gente, as demandas da população.

Tivemos  no  Vale  do  Aço,  deputado  Gustavo  Valadares,  o  hospital  de  Coronel

Fabriciano fechado por mais de um ano, o único que atendia a essa cidade, de 100

mil habitantes. Ele ficou fechado por mais de um ano, e o governo do Estado é que foi

lá  e o resgatou,  comprou o seu prédio,  refez completamente o hospital,  e hoje a

população está sendo atendida graças ao olhar do nosso governador.

Temos de cobrar,  sim, aquilo que tem de ser cobrado, mas elogiar  e agradecer

aquilo que é feito no nosso estado, e não são poucas coisas que são feitas em Minas

Gerais. Temos duas épocas em Minas Gerais. Temos o Aécio Neves como o divisor
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de águas... Tínhamos um Estado quebrado antes do Aécio Neves. Aí, sim, tínhamos

um Estado que não pagava...

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de agradecer realmente esta oportunidade de

falar  para todos os mineiros e para as pessoas que estão nas galerias que estão

realmente usando seus direitos, pois esta Casa é a Casa do povo, e vocês estão

usando seus direitos. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Duarte Bechir.

O  deputado  Duarte  Bechir  -  Presidente  Ivair  Nogueira,  Sras.  Deputadas  e  Srs.

Deputados, queria compartilhar com os nobres pares e com toda a gente querida de

Minas Gerais o fato que ocorrerá na próxima sexta-feira, na querida cidade histórica

de São João del-Rei, às 11 horas, no parque de exposição. Os prefeitos de toda a

região, de parte do Sul e da Grande BH, estarão na cidade, assinando os convênios

do  ProMunicípio.  Queria  destacar,  deputado  Ivair  Nogueira,  a  importância  desse

programa na vida dos prefeitos e dos munícipes.

São de conhecimento de todos nós as dificuldades por que passam as prefeituras,

neste  momento.  Essas  dificuldades  advêm  da  baixa  arrecadação  do  que  é

compartilhado do governo federal  com estados e municípios:  o IPI,  o  Imposto de

Renda e, de parte do governo estadual, o ICMS, que formam o bolo chamado FPM,

da União, e FPE, quando se refere aos estados.

Na próxima sexta-feira, na presença do vice-governador Alberto Pinto Coelho, do

nosso presidente Dinis Pinheiro e de diversos deputados, estaremos em São João

del-Rei  assinando  com  os  municípios  o  programa  ProMunicípio.  Gostaria,  neste

momento, deputado Ivair  Nogueira, senhoras e senhores, na prática, de colocar o

exemplo  de  Minas  para  os  prefeitos,  para  podermos,  ao  final  da  minha  fala,

estabelecer uma comparação das ações do nosso governo, daquilo que está sendo

empreendido em favor dos municípios e daquilo que poderia ser feito, também da

mesma forma, pelo governo federal.

Todos  temos  visto  que os  municípios  de  Minas  estão  sendo  atendidos  com  as

máquinas  do  PAC.  Recebem  uma  retroescavadeira,  ou  uma  pá-carregadeira,  ou

motoniveladora. Os prefeitos são obrigados - se não quiserem, fica em Brasília - a
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receber esses equipamentos. Repito, são importantes para os municípios, mas em

nenhum momento o governo federal pergunta ao prefeito, ao administrador,  se tal

benefício é o que ele precisa para o momento, se vai resolver os graves problemas

do município, se vai melhorar a vida do cidadão. É como, senhoras e senhores, se

dissessem “ou pega ou larga”, ou “ou leva ou deixa que outro pegue”.

Volto a Minas Gerais para fazer a nossa comparação, tecer alguns comentários

sobre o que propiciam o governo federal e o governo de Minas aos prefeitos e aos

cidadãos mineiros.

Muito  bem,  o  governo  de  Minas,  através  do  ProMunicípio,  o  programa  de

fortalecimento dos municípios, estabeleceu que cada município, de acordo com sua

população - até 5 mil, de 5 mil a 10 mil, e por aí vai, até 50 mil e, depois, até 100 mil

habitantes - receberá aporte de R$1.000.000,00, para cada um deles elaborar sua

proposta,  seu  projeto,  o  plano  que  vai  sustentar  o  município  no  momento  de

dificuldades. O ProMunicípio é, então, um programa que permite aos administradores

atuais apresentarem ao governo do Estado suas prioridades. Já se dizia que governar

é estabelecer prioridades; é ver aquilo que mais essencialmente precisa ser feito no

momento e agir em favor da municipalidade, em favor da população.

Faço essa comparação necessária, real, porque, na sexta-feira, em São João del-

Rei,  os  prefeitos  que estarão assinando  o programa ProMunicípio  vão levar  para

casa, os que queiram, recursos que forem para comprar caminhões; os que queiram,

recursos para comprar motoniveladora; os que queiram, recursos para pavimentação;

os que queiram, recursos para construir postos de saúde; os que queiram, recursos

para construir novos hospitais.

O governo de Minas agora está dando a oportunidade para o prefeito fazer aquilo

que mais sente necessidade.

Sr. Presidente, senhoras e senhores, de 2001 a 2004, tive a grata satisfação de

administrar  os  destinos  da  minha  querida  terra  -  dada  como minha  por  meio  da

cidadania honorária -, Campo Belo. Tenho o diploma de cidadão honorário com muito

orgulho e prazer.  Lá, legislei a seu favor, como vereador. E, de 2001 a 2004, tive

oportunidade  de  governar  os  destinos  da  minha  querida  Campo  Belo.  Naquela

oportunidade, não tinha o grau de conhecimento, o envolvimento que hoje tenho, mas
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me lembro perfeitamente das dificuldades que encontramos frente às necessidades

que esperavam por nossas ações imediatas. Lembro-me de que, quando cheguei à

prefeitura, a população dizia: “Prefeito Duarte, é uma vergonha não haver em Campo

Belo um centro de tratamento intensivo, um CTI. Aqui não há aparelhos para fazer os

exames mais simples, nem o de mamografia e de ultrassonografia”. Não havia esses

aparelhos no poder público, somente de particulares. Senhoras e senhores, deixei a

prefeitura em 31 de dezembro de 2004, e, lá na minha cidade, na minha querida

Campo  Belo,  na  Santa  Casa  de  Misericórdia,  deixei  cinco  leitos  de  tratamento

intensivo.  Deixei  em Campo Belo  o Centro de Atenção à Saúde da Mulher  e  da

Criança,  com ultrassom e mamografia.  Deixei uma população que,  até hoje -  nos

veem pela TV Assembleia -,  quando é perguntada sobre quem foi  o  prefeito  que

melhor cuidou da saúde da cidade, não pensa duas vezes em afirmar o meu nome.

Trago esse exemplo para, neste momento, estabelecer essa relação de prioridades,

mas acima de tudo, estabelecer aquilo que o governo de Minas propicia aos nossos

prefeitos, à nossa gente, por meio do programa ProMunicípio.

Sr.  Presidente,  faço  uma  ressalva,  em  decorrência  das  manifestações...  Todos

aqueles que vieram à tribuna explicaram que, no momento, da discussão do projeto,

sobre  o  qual  os  servidores  estão  se  manifestando,  iremos  debater,  com  toda  a

certeza. Neste momento, não estou falando para ganhar aplauso. Não estou falando

como  mariposa  que  vem  à  frente  da  tevê  agredindo,  falando  mal  em  troca  de

aplausos. Estou tecendo comentários verdadeiros, de coisas que estão acontecendo.

Não  estou  aqui  trabalhando  para  o  meu  partido  político.  Estou  trabalhando  para

Minas Gerais. Estou concluindo a minha fala e gostaria de ser compreendido, neste

momento em que estamos em trabalho, por todos os senhores e as senhoras.

Sr. Presidente, em 2004, quando deixei a prefeitura, vi que Campo Belo passou a

ter  um  centro  de  tratamento  intensivo.  As  mulheres  faziam  mamografia  e

ultrassonografia  em nossa cidade.  Deixei  a  população com aquilo  que ela  queria

naquele momento. Volto a pergunta ao dia de hoje: por que o governador, não como

faz o governo federal, dá máquina, mas não dá oportunidade ao prefeito, à população

de se manifestar por meio do seu representante e pedir ao governo federal que dê

dinheiro para que ele faça o que é necessário, faça aquilo que está precisando, faça
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aquilo que o povo quer? Há pessoas morrendo, porque não há atendimento médico.

Meu  caro  presidente  Ivair  Nogueira,  esta  Casa  é  a  casa  de  ressonância  do

sentimento do povo mineiro,  é a casa que deve debater aquilo que Minas Gerais

precisa, aquilo que o povo mineiro quer. E fomos eleitos para representar esse povo.

O governo de Minas, na sexta-feira, estará em São João del-Rei, dando oportunidade

ao prefeito de, assim que retornar ao município, contemplar a sua população, dizendo

que o governo de Minas está liberando recursos para ele executar esse plano, essa

meta que os senhores e senhoras, o meu povo da nossa cidade, tanto esperaram.

Caro  presidente  Ivair,  ouvi  o  depoimento  de  um  prefeito  de  uma  cidade  bem

pequena.  Ele  disse:  “Vice-Governador  Alberto  Pinto  Coelho,  em meu nome e  em

nome  dos  prefeitos  da  minha  região,  peço  ao  senhor  que  leve  ao  governador

Anastasia a nossa gratidão, o nosso muito obrigado. Quando anunciei neste bairro,

que os recursos viriam para pavimentá-lo e que a rede de esgoto chegaria, muitos

riram de mim, disseram que era mais uma proposta política e eleitoreira. E hoje estou

assinando  a  liberação  dos  recursos  para  a  construção  da  rede  de  esgoto  e  a

pavimentação  desse  bairro,  desejo  de  muitos  e  muitos  anos.  E  o  governador

Anastasia me deu a oportunidade de mudar a história deste bairro, da minha cidade,

podendo fazer a obra que quero fazer com o dinheiro que ele está concedendo”.

Senhoras e senhores, se eu viesse à tribuna buscar aplausos e palmas e não fosse

contemplar  a minha consciência  e o meu coração,  não  estaria  sendo verdadeiro.

Nunca me posicionei para receber palmas ou aplausos. Mas sempre me posicionei ao

lado da verdade. Muitas vezes, como as mariposas que são atraídas pela luz acesa,

como o ator que se dirige a uma câmera ligada quando fala e olha em direção da

plateia de  onde as palmas virão,  conversa com a plateia para  ser  aplaudido.  Na

nossa vida pública, receber aplauso, carinho da galera e da torcida, chegar em casa e

pôr a cabeça no travesseiro e não ter dado a mensagem verdadeira, deve nos dar

uma profunda  dor  de  coração.  Eu quero  aqui,  ao  encaminhar  a minha fala  e  as

minhas palavras, dizer que agradeço todas as manifestações a mim direcionadas.

Mas fico com aquilo que está em minha consciência. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O presidente - Com a palavra, o deputado André Quintão.

O  deputado  André  Quintão*  -  Presidente,  deputados,  servidores  que  estão
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exercendo  o  legítimo  direito  de  cidadania  e  defesa  dos  seus  interesses,  queria,

obviamente  pela  importância  do  tema,  trazer  novamente  a  esta  tribuna  o  nosso

posicionamento absolutamente contrário ao Projeto de Lei Complementar nº 54/2013,

posicionamento do Bloco Minas sem Censura.

E o faço por vários motivos. Primeiro, a Previdência Social. A previdência é uma das

conquistas  mais  antigas  e  civilizatórias  dos  trabalhadores,  a  previdência  é  o

mecanismo de proteção do trabalhador depois de longos anos de labuta. No caso do

Funpemg,  os  recursos  são  compartilhados.  Boa  parte  desse  fundo  advém  de

contribuição dos  próprios  servidores,  portanto  qualquer  alteração na destinação  e

utilização desse recurso deveria obrigatoriamente passar pelo aval de quem contribui

para esse fundo: os servidores.

Reiterei aqui, no dia da votação, o fato de que as formas da retirada da exigência

do plebiscito ferem de legitimidade qualquer projeto que seja aprovado nesta Casa.

O segundo aspecto que quero aqui destacar, e não vou entrar no mérito até para

não  tangenciar  ou  jogar  o  debate  para  outro  campo,  é  sobre  os  motivos  das

dificuldades financeiras do Estado. Porém, partindo do princípio de que existe essa

dificuldade,  considero  também o maior  equívoco buscar  resolver  um problema de

curto prazo mexendo numa instituição que é a previdência dos servidores, de médio e

de longo prazo.

Essa  atitude  agora  pode  levar  a  um  desequilíbrio  exatamente  na  garantia  da

previdência dos servidores.  É justo resolver  um problema de caixa mexendo com

recurso dos servidores? Não. Poderiam representantes do governo, então, indagar:

“Mas então apresente alternativas”. Aqui eu mencionei uma. Por que não discutimos a

fundo a renúncia fiscal, que é muito alta, para beneficiar alguns grupos econômicos

em Minas Gerais abrindo mão da arrecadação?

Porque  na  discussão  de  recursos  a  gente  tem  de  ser,  de  fato,  realista.  Não

podemos ser demagógicos. Há receita, há despesa. Eu mesmo, todos vocês sabem,

acompanho muito os debates do ciclo orçamentário, mas por que na hora do aperto ir

sempre em cima do elo mais frágil,  que é o servidor? Por que, por exemplo, não

discutir a renúncia? Quanto Minas Gerais deixa historicamente de arrecadar com a

renúncia fiscal, com as isenções?
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Vários deputados querem se manifestar, vou conceder apartes. Quero dizer com

muita tranquilidade, com muita seriedade, que a forma com que está sendo discutido

esse  projeto  de  lei  complementar  vai  na  contramão  da  luta  e  dos  direitos

previdenciários.  E  o  pior  é  que  Minas  Gerais  poderá  sofrer  sanções  que  estão

previstas - Minas Gerais já foi avisada -, porque está descumprindo regras acertadas

no sistema previdenciário em vigor hoje no País. Portanto, resolve um problema de

curto prazo hoje, mexendo no recurso do servidor, mas criando problemas em série

inclusive de captação de novos recursos no próximo ano. E aí a corda vai estourar

novamente sobre várias políticas públicas.

O deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Caro amigo e companheiro, deputado

André  Quintão,  eu  estava  inscrito  para  falar,  mas,  como  estava  realizando  uma

audiência pública da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso do Crack e Outras

Drogas, cheguei depois do meu horário de fala. Neste aparte, quero dizer aqui algo

que é meio como que lavar a alma, deputado André Quintão. Na semana passada,

estávamos naquela luta ferrenha, alertando o governador e os técnicos do governo

que  o  projeto  estava  todo  viciado  e  que  ele  traria  graves  consequências  para  o

governo do Estado. Foi essa a conversa a semana inteira, em todas as reuniões. Na

quarta-feira, às 19h49min, nosso líder de bloco, deputado Sávio Souza Cruz, voltava

de Brasília com outro companheiro nosso do PT, deputado Ulysses Gomes, de uma

reunião  no  Ministério  da  Previdência  Social,  para  saber  qual  era  a  posição  do

ministério, que já sabíamos. Li, por diversas vezes, desta tribuna, os impedimentos

para esse que chamo de desatino do governo em relação aos fundos, e li o torpedo

que o deputado Sávio Souza Cruz me mandou logo depois da reunião, o qual está

guardado comigo. Cheguei ao microfone, solicitei questão de ordem, e falei com o

presidente que eu tinha notícia muito importante e que precisava lê-la. Palavras do

deputado Sávio Souza Cruz no torpedo: “O ministro comunicará ao governador que,

caso insista em extinguir o Funpemg, o Estado perderá o CRP e ficará impedido de

receber transferências voluntárias da União ou financiamentos federais”.  Quando li

isso aqui, quase fui linchado por alguns deputados da base, que acharam um absurdo

eu  ter  dado  essa  notícia  naquela  hora  da  reunião.  Agora  chega  o  parecer  do

Ministério da Previdência Social, com 30 páginas - está aqui -, mais uma vez dizendo
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que o que se está fazendo é ilegal, é inconstitucional.

O pior, e já tenho dito isso para alguns colegas, deputado Sávio Souza Cruz, é que

essa mudança, essa emenda, só mudou o nome do mosquito. A conclusão agora fica

por conta de cada um. O que eu quero dizer, deputado, é que, aprovado o projeto, os

danos futuros serão muito grandes, e imagino que caberá ao próximo governador

deste Estado reparar o erro da decisão desta Casa.

Fica  mantida  a  nossa  posição,  como  vice-líder  do  Bloco  Minas  sem  Censura,

totalmente contrária à aprovação desse projeto.

O  deputado  Sávio  Souza  Cruz  (em  aparte)*  -  Deputado  André  Quintão,

cumprimento V.  Exa.  Eu também estava inscrito  para  usar  a  tribuna,  mas acabei

agarrando numa reunião com representantes do governo sobre um outro desatino

que o governo quer fazer aqui. Há três modalidades de projetos tramitando. Há os

projetos “rapa-tachos”, e o Funpemg é um deles. Depois de exaurir toda a capacidade

de endividamento e levar o Estado à bancarrota, o governo perde completamente a

noção de limite, passa óleo de peroba na cara e resolve bater a carteira do servidor.

Isso é o caso do Funpemg.

É por isso que o trâmite tem de ser rápido; é por isso que tem de haver o trâmite

que já chamei de “Ben Johnson”, rápido e viciado. Porque quem bate a carteira tem

de fazê-lo de forma rápida. Faz parte do jogo da batida de carteira fazer de forma

rápida, para que não haja possibilidade de reação. Mas os servidores são ágeis e já

estão reagindo a esse roubo que se quer promover no patrimônio que é deles. Não

há outro nome, é roubo.

Juntamente com o do Funpemg há o projeto também de rapar o tacho do Fhidro,

que  deveria  ser  usado  para  conservação  de  bacias  hidrográficas  e  financiar  a

estrutura de meio ambiente, mas que agora vai para o caixa único a fim de tapar os

buracos do governo. Quer dizer, tapar os rombos para manter as aparências, a farsa

e a candidatura do senador.  É o único projeto do governo há 10 anos em Minas

Gerais. Além disso, impede a opinião pública de tomar conhecimento de que esse

governo, que está no terceiro mandato - o governador, de fato, continua sendo Aécio

Neves -, quebrou o Estado de Minas Gerais e agora quer evitar que os mineiros e os

brasileiros saibam a situação de bancarrota a que levou Minas Gerais.
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Portanto, são o Fhidro e o Funpemg. Há os projetos de queima de arquivo. Por

exemplo,  extinguir  o  Iter,  a  Secretaria  Estratégica  de  Assuntos  Estratégicos  e  de

Motivação Estratégica, onde só há coisa estratégica, como a PPP do Mineirão e o

contrato do Gustavo Penna - R$18.000.000,00 sem licitação. Além disso, extinguirão

o órgão que criaram para contratar o Fuad Noman, e assim vão queimando arquivos.

Agora há um outro projeto, o de legalizar o ilegal. Um projeto singelo do deputado

Lafayette  de  Andrada  recebeu  uma  emenda  de  algumas  dezenas  de  artigos

convalidando todos os atos da Secretaria de Fazenda, inclusive os ilegais. Sobretudo

aqueles  RETs,  que  foram  feitos  sem  os  pressupostos  legais  que  levaram  um

superintendente  da  Secretaria  de  Fazenda  a  “cair  para  cima”,  porque  se  tornou

secretário adjunto, e estão sendo convalidados como se pudesse a lei legalizar o que

foi feito de forma ilegal.

Então, rapa-tachos, queima-arquivo e legalismos ilegais, não suportamos mais isso.

Minas Gerais não merece esse tratamento. Comparar a administração e o governo

de Minas Gerais ao do Maranhão é ofender o Maranhão. Nunca houve nada tão ruim

como esse governo tucano em Minas Gerais.

O deputado André Quintão* - Muito obrigado, deputado Sávio Souza Cruz. V. Exa.

sabe que com um agravante que nós, do Poder Legislativo, compreendemos bem:

todos os projetos sempre e invariavelmente no último mês, na última semana, sob

pressão, sem tempo para debate nem audiência pública.

O deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte)  -  Deputado André Quintão, hoje

também realizamos uma audiência pública nas Comissões de Direitos Humanos e de

Transporte, da qual participamos com a Cemig. Há uma outra questão. O deputado

Sávio Souza Cruz está falando do saque ao Estado de Minas Gerais. O que vimos foi

o quanto de recursos públicos transitaram pela Cemig e não há absolutamente nada

de transparência nem de conhecimento por parte desta Assembleia de Minas, dos

servidores públicos, dos sindicatos e do povo de Minas Gerais. Estamos assistindo a

um estado de propaganda enganosa. Algumas ações pontuais na propaganda são

generalizadas como se fossem ações universais do Estado, cujo resultado final é a

inadimplência total do Estado. Quero juntar-me a V. Exa. e ao Minas Transparente no

intuito de estarmos aqui resistindo com todas as forças para que o Projeto de Lei
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Complementar nº 54 não seja aprovado na Assembleia de Minas.

O deputado André Quintão* - Muito obrigado, deputado Adelmo Carneiro Leão. Para

concluir, nestes últimos 30 segundos, Sr. Presidente, quero dizer que temos vários

argumentos como ilegitimidade, falta de respeito com o servidor, desconstrução de

um  sistema de  previdência  que  é  conquista  dos  trabalhadores  de  Minas  Gerais,

medida de curto prazo que acarretará novos problemas de arrecadação e captação

de recursos no ano que vem e falta de debate democrático com os servidores, que

são  os  contribuintes  desse  fundo.  Isso  tem  de  ficar  claro,  pois  são  recursos  do

servidor que, se esse projeto for aprovado, serão utilizados indevidamente.

Então, por tudo isso, o que temos de fazer agora é buscar convencer, um a um, os

deputados para derrotarmos o Projeto de Lei Complementar nº 54/2013 nesta Casa.

Parabéns aos servidores por esse ato corajoso de cidadania na Casa do povo. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Pompílio Canavez.

O deputado Pompílio Canavez - Boa tarde, Sr. Presidente; boa tarde, Sras. e Srs.

Deputados e trabalhadores do Estado, que estão aqui exercendo seu legítimo direito

de defesa. Assim como os deputados André Quintão, Rogério e Sávio Souza Cruz,

nossos companheiros do Bloco Minas sem Censura, quero me posicionar contra o

Projeto de Lei nº 54/2013, que acaba com a previdência do funcionalismo do Estado.

Já contei aqui que fui sindicalista e negociei bastante a questão da previdência dos

bancários. Naquela época, pelo menos conseguimos o direito de ser ouvidos, o direito

a  um  plebiscito  para  ouvirem  os  trabalhadores.  Agora  nem  a  isso  o  governo  do

Estado  deu  direito  aos  trabalhadores,  ou  seja,  não  lhes  deu  o  direito  de  serem

ouvidos, de darem opinião sobre a sua vida, sobre o futuro da sua família.

Quero, deputado Sávio Souza Cruz, lembrar que, na semana passada, realizamos

uma audiência pública com os representantes de comitês de bacia e o governo do

Estado,  que,  pressionado  pelos  representantes  de  comitês  de  bacias  e  pelos

parlamentares, inclusive os da base do governo, retirou o projeto que tirava o recurso

do Fhidro, o recurso ambiental destinado aos comitês de bacia, ao Bolsa Verde, ao

IEF e ao Igam, ou seja, recurso para a preservação do meio ambiente. Conseguimos
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isso  com  muita  pressão.  Na  quinta-feira,  o  secretário  de  Meio  Ambiente  e  o

governador do Estado retiraram o Projeto de Lei nº 4.440, que praticamente extinguia

também o Fhidro. Nessa volúpia de conseguir recursos de qualquer maneira, o meio

ambiente também ia ser atacado. Então, quero dividir  isso com os parlamentares,

porque sei que muitos estavam preocupadíssimos com essa questão.

Agora é hora de convencermos o governo do Estado de que - estava lendo com o

deputado Rogério Correia o parecer do Ministério da Previdência - Minas Gerais vai

ser penalizada, muito penalizada no futuro. Ao perder a Certidão de Regularidade

Previdenciária,  o  Estado  será  impedido  de  receber  recursos  da  União  e  até  de

organismos internacionais. Mais grave do que isso é não ouvir a voz dos servidores,

não ouvir a voz dos que serão prejudicados. Nós aqui não temos de votar tudo que o

governo manda para cá do jeito que está, não.

Conversamos  com  os  parlamentares,  inclusive  os  da  base  do  governo,  que

disseram que não concordam com isso, que pensam que está errado, mas acabam

votando no rolo compressor. Porém seremos cobrados por isso. Então, nós, do Bloco

Minas sem Censura, deputado Adelmo, estamos aqui para dizer que esta Casa tem

responsabilidade e que vamos lutar até o fim para que o direito dos servidores não

seja arrancado dessa forma, sem lhes dar o direito de serem ouvidos e, inclusive,

com o silêncio completo da mídia. É um absurdo o que está sendo feito com o futuro

dos servidores, com a previdência deles.

Sobre  o substitutivo  que veio  para  esta Casa ontem, eu  e  o deputado Rogério

Correia  participamos  da  reunião  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária, quando dissemos que esse substitutivo é como trocar seis por meia

dúzia, não resolve nada.

Na verdade, é uma tentativa para iludir talvez o Judiciário de que o governo do

Estado estaria se adaptando à lei. Entretanto o parecer do Ministério da Previdência

que  chegou  a  esta  Casa  deve  servir  de  alerta,  de  convencimento  para  os

parlamentares. Não podemos e não devemos aceitar isso.

Mais uma vez, quero fazer um pedido aos nossos companheiros, às deputadas e

aos deputados - inclusive os que não estão aqui, Sr. Presidente, para ouvir nossas

palavras, para ver os servidores que lotam as galerias deste Plenário -, para que não
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votem pelo fim da previdência do funcionalismo público estadual. Era isso que queria

dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

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

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

da presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e requerimentos. Estão

abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

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

anexação  do  Requerimento  nº  6.251/2013,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  ao

Requerimento nº 6.117/2013, do deputado Cabo Júlio,  por guardarem semelhança

entre si.

Mesa da Assembleia, 3 de dezembro de 2013.

Ivair Nogueira, 1º-vice-presidente, no exercício da presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

- A decisão  da  presidência  que  determina  a  anexação  da  Proposta  de  Ação

Legislativa nº 1.983/2013 à Proposta de Ação Legislativa nº 1.873/2013 foi publicada

na edição anterior.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

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

anexação do Projeto de Lei nº 4.582/2013, da deputada Liza Prado, ao Projeto de Lei

nº 4.318/2013, do deputado Rômulo Viegas, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 3 de dezembro de 2013.

Ivair Nogueira, 1º-vice-presidente, no exercício da presidência.

Comunicação da Presidência

A presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  6.553/2013,  da

Comissão de Educação; 6.554, 6.559 a 6.563 e 6.567 a 6.571/2013, da Comissão de

Direitos  Humanos;  6.555  a  6.557/2013,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor;
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6.558/2013,  da  Comissão  de Transporte,  e  6.564 a  6.566/2013,  da  Comissão de

Política Agropecuária. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir,  o  presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Educação - aprovação, na 20ª Reunião Ordinária,

em 27/11/2013, do Requerimento nº 6.325/2013, do deputado Bosco; de Transporte -

aprovação,  na  20ª  Reunião  Extraordinária,  em  27/11/2013,  do  Projeto  de  Lei  nº

3.945/2013, do deputado Sebastião Costa;  de Meio Ambiente - aprovação, na 15ª

Reunião Extraordinária, em 27/11/2013, do Projeto de Lei nº 4.641/2013, do deputado

Ulysses  Gomes,  e  do  Requerimento  nº  6.394/2013,  do  deputado  Anselmo  José

Domingos; de Fiscalização Financeira -  aprovação, na 45ª Reunião Extraordinária,

em  2/12/2013,  dos  Projetos  de  Resolução  nºs  4.694,  4.710  e  4.716/2013,  da

Comissão de Fiscalização Financeira, e dos Requerimentos nºs 6.417 e 6.420/2013,

da Comissão de Participação Popular; e de Segurança Pública - aprovação, na 35ª

Reunião  Ordinária,  em  3/12/2013,  dos  Requerimentos  nºs  6.405  a  6.410,  6.412,

6.413, 6.423 a 6.428, 6.438 a 6.444, 6.483, 6.485 a 6.487 e 6.489/2013, do deputado

Cabo Júlio;  6.411 e 6.414/2013,  da deputada Liza Prado; 6.436 e 6.437/2013,  do

deputado  Sargento  Rodrigues,  e  6.490/2013,  do  deputado  Tony  Carlos  (Ciente.

Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

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

Interno, requerimento do deputado Gustavo Valadares em que solicita a retirada de

tramitação do Projeto de Lei nº 2.513/2011 (Arquive-se o projeto.).

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Resolução nº 4.412/2013 (À promulgação.).

Questão de Ordem

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, há vários projetos com parecer de

redação final e também requerimentos que foram aprovados. Posteriormente, vamos

entrar na pauta da ordem do dia. Quero apenas comunicar a V. Exa., em nome do

Bloco  Minas  sem  Censura  e  do  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  que  estamos  em
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processo de obstrução, especialmente em razão dos Projetos de Lei Complementar

nºs 53 e 54, que o governo enviou a esta Casa.

O  presidente  -  A  presidência  solicita  ao  público  nas  galerias  que  permita  ao

deputado Rogério Correia falar.

O deputado Rogério Correia - É até bom que façam coro, porque é exatamente isso

que estamos dizendo.  A ideia  é  fazer  obstrução a esses projetos.  Existem vários

projetos do governo, e estamos obstruindo todos. Conversei com o deputado Gustavo

Valadares e queria pedir que votássemos apenas um projeto do governo que está na

pauta e que diz respeito ao reajuste dos professores. Ele está na pauta há muito

tempo e dá um reajuste de 5%. É pouco, mas as professoras, a uma altura destas,

vão ter em janeiro um reposicionamento da carreira, e o reajuste pode chegar, em

alguns casos, a 8% ou 9%, com muita boa vontade. É muito pouco, mas não é justo

que os professores fiquem esperando a votação desse projeto. Fizemos um acordo

com o governo em torno desse projeto, para que fossem retiradas duas emendas de

2º  turno  que  apareceram,  com  as  quais  não  concordamos  e  contra  as  quais  já

encaminhamos da tribuna. Uma emenda retirava o direito do professor de, tendo o

tempo de aposentadoria, permanecer na escola, mas não necessariamente na sala

de aula. O governo está retirando esse direito dos professores por meio de um artigo.

O combinado foi que o artigo seja derrotado e não seja aprovado. E outra emenda

que  também  estava  no  projeto  diz  respeito  à  saúde,  e  não,  à  educação  e  será

retirada. Com esse acordo, estamos dispostos a votar - e pediria isso aos deputados

do Bloco Minas sem Censura - esse único projeto do governo que está na pauta,

referente a essa questão dos professores e que está há mais tempo na pauta. Até

porque o compromisso do governador era de pagar esses 5% no mês de outubro.

Pelo visto, se aprovarmos agora, irão receber apenas no contracheque de janeiro.

Então, já há um atraso do governo - a Assembleia não tem nada a ver com isso - de

três meses em relação ao compromisso do governo. Então, a nossa disposição, do

ponto  de  vista  de  projeto  do  governo,  é  votar  unicamente  o  dos  professores.

Apresentei,  com o deputado Gustavo Valadares, um requerimento colocando esse

projeto como o primeiro a ser votado, seguido de projetos em 2º turno de deputados.

Em relação aos projetos do governo, não há o menor acordo para votá-los, enquanto
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não conseguirmos que o governo dialogue com os servidores públicos e retire esse

projeto do Funpemg. Não é possível permanecer na pauta da Assembleia um projeto

que o Ministério da Previdência já disse ser ilegal,  inconstitucional, prejudicial aos

servidores e ao Estado de Minas Gerais. Querer votar isso da forma como o governo

vem  fazendo  não  é  nem  um  “tratoraço”,  já  é  um  “patrolaço”,  em  referência  às

motoniveladoras patrol que a presidenta Dilma está distribuindo para mudar a vida

dos agricultores familiares. Parece que o governo do Estado quer passar com a patrol

por cima dos servidores públicos. Presidente, essa é a questão de ordem, solicitando

que, após a votação desse requerimento, sejam listados os projetos que estão no

requerimento. Obrigado.

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Resolução nºs 4.413, 4.414,

4.456  e  4.457/2013  (À  promulgação.)  e  dos  Projetos  de  Lei  nºs  777,  1.259  e

2.748/2011 (À sanção.).

Votação de Requerimentos

O presidente - Requerimento da Comissão de Política Agropecuária em que pede

sejam solicitadas ao Incra informações sobre o motivo do cancelamento do convênio

entre  esse  órgão  e  a  Emater,  que  prestava  assessoria  técnica  aos  projetos  de

assentamento Macaúbas, Conquista da Terra e Betânia, na região de Varzelândia.

Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam

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

Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais em que pede sejam solicitadas

à  Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte  informações  sobre  os  investimentos

realizados por ela nos últimos 10 anos. Em votação, o requerimento. As deputadas e

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

Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais em que pede seja solicitada à

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte cópia do estudo de viabilidade da construção

de centro administrativo municipal no Bairro Lagoinha. Em votação, o requerimento.

As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
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Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais em que pede seja solicitada à

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte cópia do estudo de impacto social, ambiental e

histórico da construção de centro administrativo municipal no Bairro Lagoinha. Em

votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam

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

Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais em que pede sejam solicitadas

à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte informações sobre os imóveis pertencentes

ao  município,  com  a  respectiva  situação  e  avaliação  patrimonial.  Em  votação,  o

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

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

Requerimento da Comissão da Pessoa com Deficiência em que solicita à Prefeitura

Municipal de Conceição do Pará informações sobre a inexistência de elevador ou

rampas de acesso para pessoas com deficiência na sede da prefeitura, conforme

denúncia  recebida  nesta  comissão  e,  caso  seja  verídica  a  denúncia,  que  seja

providenciada  a  instalação  de  equipamentos  para  promover  a  acessibilidade  das

pessoas com deficiência. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados

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

Requerimento da Comissão da Pessoa com Deficiência em que solicita à Prefeitura

Municipal de Belo Horizonte informações sobre a inclusão dos itens de acessibilidade

para pessoas com deficiência nas obras do BRT. Em votação, o requerimento. As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência  em  que  solicita  à

Associação de Amigos e Pais de Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais de

Betim  -  Aapponeb  -  a  substituição  da  terminologia  “pessoas  portadoras  de

necessidades  especiais”  por  “pessoas  com  deficiência”  em  seus  documentos

constitutivos.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o

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

Requerimento da Comissão de Transporte em que solicita à Superintendência do

Dnit/MG informações sobre o cronograma das obras e o projeto de duplicação da

Rodovia dos Inconfidentes, BR-356. Em votação, o requerimento. As deputadas e os
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deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)  Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de Transporte  em que  solicita  à  diretoria-geral  das

operadoras Vivo, Tim, Oi e Claro providências para implantação de telefonia móvel

celular  nas  seguintes  localidades:  Distrito  de  São  João  do  Vacaria,  Município  de

Virgem  da  Lapa;  todos  os  distritos  do  Município  de  Córrego  Novo;  Distrito  de

Fonseca,  Município de Alvinópolis;  Distritos  de  São Sebastião de Braúnas e Bom

Jesus do Bagre,  Município de Belo Oriente; Distrito  de Aimorezinho, Município de

Serra dos Aimorés; Distrito de Cocais, Município de Coronel Fabriciano; Distrito de

Santo Antônio do Pontal, Município de Governador Valadares; Distritos de Quartel do

Sacramento, Passa Dez, Palestina, Vista Alegre, Córrego da Derrubada e Córrego do

Areia,  Município  de  Bom  Jesus  do  Galho;  Distrito  de  Vila  Pereira,  Município  de

Nanuque; Distrito de Cocais das Estrelas, Município de Antônio Dias; Distrito de Bom

Jesus da Vitória, Município de Santa Helena de Minas, Distritos de Divino do Traíra e

São José do Acácio, Município de Engenheiro Caldas; Distrito de Abreus, Município

de Alto do Rio Doce; Distrito Industrial, Município de Coronel Fabriciano; e Bairro de

Macuco,  Município  de  Timóteo.  Em votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os

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

Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de Transporte  em que  solicita  à  diretoria-geral  das

operadoras Vivo, Tim, Oi e Claro providências para melhoria da qualidade da telefonia

móvel  celular  no  Bairro  Cidade  Nova,  no  Município  de  Santana  do  Paraíso.  Em

votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam

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

Requerimento da Comissão de Segurança Pública em que solicita ao comandante

da  Polícia  Rodoviária  Federal  informações  sobre:  1)  qual  o  efetivo  de  policiais

rodoviários federais no Estado, previsto e existente; 2) quantos policiais rodoviários

se aposentaram nos últimos cinco anos e quantos ingressaram em Minas Gerais no

mesmo período; 3)  qual a distribuição do efetivo por lotações regionais em Minas

Gerais;  e 4)  qual  o quantitativo de policiais tranferidos de Minas Gerais para São

Paulo em função de demandas de efetivo em Guarulhos, São Paulo. Em votação, o
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requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se

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

Requerimento da Comissão de Segurança Pública em que solicita à Federação das

Indústrias do Estado de Minas Gerais, à Câmara de Dirigentes Logistas de BH, à

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais, à

TV Globo, à TV Bandeirantes, à TV Alterosa, à Rádio CBN, à Rádio Itatiaia, ao jornal

Estado  de  Minas,  ao  jornal  O Tempo,  ao  jornal  Hoje  em Dia e  ao  jornal  Metro

providências para divulgação do Programa Estadual de Enfrentamento do Tráfico de

Pessoas, bem como de campanhas de conscientização sobre a ocorrência do crime

de tráfico de pessoas no Estado. Em votação, o requerimento. As deputadas e os

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

Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que solicita à Comissão de

Direitos Humanos da OAB/MG providências para acompanhar a apuração das graves

violações de direitos humanos praticadas, em tese, por policiais militares e civis e

sofridas pela vítima mencionada nas notas taquigráficas que encaminha. Em votação,

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

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

Requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  em  que  solicita  ao  prefeito

municipal  de  Itacarambi  informações  sobre  os  gastos  dos  recursos  oriundos  das

dotações orçamentárias para saúde indígena alocadas no hospital  municipal  local.

Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam

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

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que solicita à Comissão de

Defesa das Prerrogativas da Advocacia e à Comissão de Direitos Humanos, ambas

da OAB/MG, que sejam ouvidos os advogados com atuação na Comarca de Ribeirão

das Neves sobre as possíveis práticas incompatíveis com o exercício da magistratura

e desrepeito ao art. 35 da Lei Complementar Federal nº 35, de 1979, e ao Código de

Ética da Magistratura por parte de Fabiano Afonso, juiz da Comarca de Ribeirão das

Neves,  especialmente  no  que  se  refere  ao  tratamento  abusivo  e  discriminatório

dispensado  a  advogados,  policiais  militares,  servidores  do  Tribunal  de  Justiça,



439
____________________________________________________________________________

promotores de justiça e delegados de polícia do mencionado município, conforme

notas taquigráficas que encaminha. Em votação, o requerimento. As deputadas e os

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

Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que solicita  à Amagis  e à

Anamages  providências  para  que  emitam  nota  pública  de  reprovação  dos  atos

atribuídos a Fabiano Afonso, juiz da Comarca de Ribeirão das Neves, especialmente

no  que  se  refere  ao  tratamento  abusivo  e  discriminatório  dispensado  a  policiais

militares, servidores do Tribunal de Justiça, promotores de justiça e delegados de

polícia do  mencionado município,  além de outras possíveis  práticas incompatíveis

com  o  exercício  da  magistratura,  bem  como  para  que  emitam  nota  pública  de

desagravo em favor dos policiais militares lotados no 40º Batalhão da Polícia Militar

de Ribeirão das Neves, conforme notas taquigráficas que encaminha. Em votação, o

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

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

Requerimento  da  Comissão de Direitos  Humanos em que solicita  à Associação

Juízes para a Democracia - AJD - providências para a realização de audiência pública

em Ribeirão das Neves, a fim de apurar denúncias contra Fabiano Afonso, juiz da

Comarca  de  Ribeirão  das  Neves,  especialmente  no  que  se  refere  ao  tratamento

abusivo  e  discriminatório  dispensado  a  policiais  militares  e  civis,  servidores  do

Tribunal de Justiça e moradores do município, além de outras práticas incompatíveis

com o exercício da magistratura, conforme notas taquigráficas que encaminha. Em

votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam

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

Requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  em  que  solicita  ao  Servas

providências para que sejam criados programas assistenciais destinados à melhoria

da qualidade de vida nas comunidades indígenas xacriabás, localizadas no Município

de São João das Missões, tendo em vista o alto índice de suicídios ali  ocorridos,

principalmente  entre  os  jovens.  Em votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os

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

Oficie-se.
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Requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  em  que  solicita  à  Secretaria

Municipal de Políticas Sociais do Município de Belo Horizonte informações sobre os

motivos que levaram à mudança do local destinado à construção do equipamento BH

Cidadania,  inicialmente  previsto  para  a  Vila  Cemig,  conforme  o  Plano  Global

Específico  da  referida  vila.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os

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

Oficie-se.

Requerimento do deputado Anselmo José Domingos em que solicita à Prefeitura

Municipal  de  Belo  Horizonte  informações  sobre  o  projeto  executivo  relativo  à

revitalização do Centro Comercial da Vila Pinho, situado na Avenida Perimetral, no

Bairro Vila Pinho. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o

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

Requerimento  do  deputado  Anselmo  José  Domingos  em  que  solicita  à

Concessionária Nascentes das Gerais a isenção do pagamento de pedágio na praça

de pedágio existente na MG-050 próximo a São José da Barra para os moradores

daquele município. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o

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

Requerimento da deputada Liza Prado em que solicita à Prefeitura Municipal de

Uberlândia, aos representantes legais das construtoras Marca Registrada, El Global,

Emcasa e Castroviejo e da Caixa Econômica Federal em Uberlândia, responsáveis

pela obra e entrega de casas financiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida na

referida cidade, informações sobre as providências que estão sendo tomadas e os

seus  prazos  para  sanar  as  falhas  na  rede  de  energia  elétrica,  tetos  sem  forro,

paredes  mofadas  e  incêndios  recorrentes,  que  levaram  a  óbito  uma  moradora,

segundo denúncia feita  no jornal  Estado de Minas  em 1°/11/2013.  Em votação,  o

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

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

Requerimento da deputada Liza Prado em que solicita à Infraero informações sobre

a previsão de convocação dos candidatos excedentes aprovados no concurso público

da referida empresa, Edital 1/2009. Em votação, o requerimento. As deputadas e os

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

Requerimento  do  deputado  Zé  Maia  em  que  solicita  que  o  Projeto  de  Lei  nº

4.563/2013 seja distribuído à Comissão de Fiscalização Financeira. Em votação, o

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

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

2ª Fase

O presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a presidência passa à 2ª

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação das matérias constantes na

pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O presidente - Vem à Mesa o requerimento do deputado Rogério Correia em que

solicita  a  inversão da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  os  Projetos  de  Lei  nºs

4.647/2013, 615, 690, 732, 1.651, 1.968, 2.176, 2.504 e 2.580/2011 e 3.704, 3.841 e

3.900/2013 sejam apreciados em primeiro lugar, nessa ordem. Com a palavra, para

encaminhar a votação, o deputado Rogério Correia.

O  deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  quero  explicar  aos  pares  e  aos

servidores que nos visitam e aos que assistem à nossa reunião o que são esses

projetos  a  que  se  refere  a  questão  de  ordem  que  dirigi  a  V.  Exa.  inicialmente.

Solicitamos que seja colocado em primeiro lugar na pauta o projeto que reajusta o

subsídio dos professores e das professoras em 5%. Digo subsídio porque não se

trata de piso salarial. Por várias vezes, vocês devem ter ouvido o governo dizer que

paga piso salarial às professoras, mas, quando envia o projeto, confessa que não o

paga de forma alguma, e sim o subsídio. Na verdade, o subsídio é uma forma de ficar

livre do reajuste nacional que a categoria conquistou depois de muita luta e muita

greve. Para se ter ideia, no ano passado, os professores tiveram 22% de aumento no

Brasil. Aqui em Minas, como há subsídio, e não piso, o reajuste foi de 5%. Este ano, o

reajuste  nacional  foi  de 9,87%,  sendo que aqui  em Minas  foi  de 5% novamente.

Minas avança contra os professores. Assim é Minas Gerais. Agora, avança também

contra os servidores de maneira geral por meio do projeto do Funpemg. Portanto,

solicito que o projeto vá para o final da pauta, exatamente para não ser votado hoje,

com a obstrução que estamos fazendo.
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Aproveito, Sr.  Presidente, até para justificar o motivo pelo qual esse projeto não

pode  ser  votado  hoje.  Em  meu  entendimento,  não  deveria  ser  votado  nunca.  É

importante que os deputados e os servidores tenham conhecimento do documento do

promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, Dr. Eduardo Nepomuceno de

Sousa.  Vejam  bem,  Srs.  Servidores,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,  o  Dr.

Nepomuceno enviou um documento agora à tarde ao Exmo. Sr. juiz de Direito da 5ª

Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belo Horizonte. Como o meu tempo é curto,

explicarei rapidamente o seu teor. Na primeira parte, o Dr. Nepomuceno afirma que o

projeto em pauta na Assembleia Legislativa foi feito de maneira incorreta, porque não

houve  acordo  no  2º  turno  para  incluir  uma  emenda  extinguindo  o  plebiscito  que

estava no projeto e garantia aos servidores que somente eles poderiam autorizar a

extinção de um fundo que é deles.

Foi feito aqui na Assembleia Legislativa por meio de uma emenda de um deputado,

e não de liderança, portanto, na opinião do Ministério Público - que é a nossa também

-, o projeto tem de ser anulado. Além disso, o promotor Dr. Nepomuceno também já

havia  observado  que  o  projeto  não  poderia  ser  votado  porque  o  conselho  do

Funpemg não foi  ouvido e  os  servidores  que estavam lá  não aprovaram  quando

souberam  que  esse  fundo  seria  extinto.  E  não  se  pode  extinguir  o  fundo  sem

anuência dos servidores.

Por esses dois motivos, o Dr. Nepomuceno já havia solicitado ao nosso juízo - e o

responsável por isso é o juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública - um pedido de liminar

para  que  esse  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  53  não  fosse  votado  aqui,  na

Assembleia  Legislativa.  Agora  é  que  vem  a  novidade:  vejam  o  que  diz  o  Dr.

Nepomuceno. Peço aos deputados que prestem atenção: (- Lê:)

“Em consulta ao Ministério da Previdência, o Ministério Público foi informado que a

proposta de extinção do Funpemg constitui-se em medida contrária à efetivação do

equilíbrio  financeiro  e  atuarial  do  RPPS,  na  forma  estabelecida  pelo  art.  40,  da

Constituição Federal, e nos demais atos normativos que definem as normas gerais, e

resultará  no  desajuste  nas  contas  públicas  e  poderá  comprometer  a  capacidade

administrativa  do  ente  federativo,  resultando  em  prejuízo  não  apenas  para  os

servidores público que são segurados dos regimes de previdência, mas para toda a



443
____________________________________________________________________________

população.” Ou seja, isso é o que o Ministério da Previdência informou ao Ministério

Público. (- Lê:)

“Em razão da gravidade e inconformidade jurídica da situação, o Estado de Minas

Gerais, segundo considerações feitas pelo Ministério da Previdência, está sujeito ao

impedimento  temporário  na  liberação  de  transferências  voluntárias  da  União,  em

decorrência da não emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária. O Código

de Processo Civil assegura ao juiz o poder de determinar as medidas provisórias que

julgar  adequadas,  quando  houver  fundado  receio  de  lesão  a  direitos  de  difícil

reparação.  Isto  posto,  o  Ministério  Público  reitera  o  pedido  inicial,  no  sentido  de

deferimento da liminar, nos termos ali expostos.”

Portanto, não permitindo a votação pela Assembleia Legislativa do projeto de lei

complementar que fere os interesses dos servidores do Estado de Minas Gerais. Ao

mesmo  tempo,  o  Dr.  Nepomuceno  envia  para  cá  novamente  uma  nova

recomendação à Assembleia Legislativa para que o projeto não seja votado.

Por  tudo isso, estamos solicitando a votação,  em primeiro lugar,  do projeto dos

professores, porque, não havendo polêmica sobre ele, haverá um acordo na votação.

Os  professores  deveriam  receber  em  outubro  e,  sendo  o  projeto  aprovado  hoje,

receberão em janeiro. Para que eles não tenham maior prejuízo ainda, solicitamos a

votação  do  requerimento  favorável  assinado  por  mim  e  pelo  deputado  Gustavo

Valadares. Nesse sentido, votemos esse e os outros projetos de deputados que já se

encontram em votação no 2º turno. Esse é o teor do requerimento que apresentamos

e os motivos pelos  quais  peço a aprovação do requerimento.  Muito  obrigado,  Sr.

Presidente.

Questões de Ordem

O deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, pela terceira vez nesta reunião, o

deputado Rogério Correia pediu questão de ordem e não falou nada sobre o assunto.

Ele discutiu o projeto do Funpemg. Então, queremos que...

O presidente - Deputado Bonifácio Mourão, ele não pediu questão de ordem. Ele

encaminhou requerimento.

O  deputado  Bonifácio  Mourão  -  Pois  é,  mas  nas  outras  duas  vezes  V.  Exa.  o

permitiu.
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O presidente - Não. Estamos discutindo agora. O que ele fez foi encaminhamento

do requerimento, o que é regimental.

O deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, quem está obstruindo a votação do

projeto de aumento de professores não é a base do governo. A base do governo está

querendo votar esse projeto há muitos dias. Havia uma emenda da oposição que a

base do governo concordou em retirar para votar. Esperamos votar esse projeto sem

a obstrução e sem levantar questões de ordem impertinentes.

O presidente - Deputado Bonifácio Mourão, da outra vez V. Exa. não se manifestou.

Desta  vez  está  aqui  o  requerimento,  e  o  deputado  Rogério  Correia  pediu

encaminhamento, o que é regimental.

O deputado Bonifácio Mourão - Nas outras duas vezes, V. Exa. Não o impediu.

O  presidente  -  Mas  V.  Exa.  também  não  se  manifestou.  Em  votação,  o

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

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem

O deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, pelo que vejo aqui, acho que já

temos os 39 parlamentares necessários. Pediria a V. Exa. que suspendesse por 2

minutos  a  reunião  para  fazermos  a  recontagem  e  vermos  se  é  necessária  a

recomposição.

Suspensão da Reunião

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

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questão de Ordem

O deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, solicito recomposição de quórum.

O presidente -  É regimental.  Solicito  ao secretário  que proceda à chamada das

deputadas e dos deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Neider Moreira) - (- Faz a chamada.)

O presidente - Responderam à chamada 48 deputados. Portanto, há quórum para
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votação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.647/2013, do Governador do Estado,

que reajusta o subsídio das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica e

dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Vem

à Mesa o requerimento do deputado Duarte Bechir  em que solicita  a inversão da

preferência na votação, de modo que o projeto seja apreciado em primeiro lugar. Em

votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.)  Aprovado. A presidência vai submeter a matéria a

votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,

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

eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não

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

seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos -

Antônio  Genaro  -  Arlen  Santiago  -  Bonifácio  Mourão  -  Carlos  Henrique  -  Carlos

Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio  Moreira  -  Dilzon Melo  -

Duarte  Bechir  -  Fabiano Tolentino  -  Gilberto Abramo -  Gustavo Corrêa  -  Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Juninho

Araújo - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta -

Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas -  Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião

Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé

Maia.

O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, registre o meu voto “sim”, pois

não sei se o meu voto foi registrado.

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

O deputado João Leite - Sr. Presidente, registre o meu voto “sim”.

O deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, registre o meu voto “sim”.
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O deputado Elismar Prado - Sr. Presidente, registre o meu voto “sim”.

O  presidente  -  Estão  computados.  Votaram  “sim”  51  deputados.  Não  houve

contrário. Está aprovado o projeto. Com a aprovação do projeto, fica prejudicado o

Substitutivo  nº  1.  Está,  portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº

4.647/2013 na forma do vencido em 1º turno À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 615/2011, do deputado Dalmo Ribeiro

Silva,  que  estabelece  diretrizes  para  a  formulação  da  política  estadual  de

desenvolvimento do setor de petróleo e gás natural no âmbito do Estado. A Comissão

de Minas e Energia opina pela aprovação do projeto. No decorrer da discussão, foi

apresentada uma emenda do deputado Rômulo Viegas, que recebeu o nº 1 e que

será submetida a votação independentemente de parecer. A presidência vai submeter

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

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

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

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

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

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Quintão -

Anselmo José Domingos  -  Antônio  Genaro  -  Arlen  Santiago -  Bonifácio Mourão -

Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dilzon Melo

- Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João

Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira -

Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pompílio

Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -

Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  47  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

Registram “sim” os deputados e as deputadas:
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Adelmo  Carneiro  Leão  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Anselmo  José

Domingos - Arlen Santiago - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel

- Célio Moreira - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa

-  João  Vítor  Xavier  -  Juarez  Távora  -  Juninho  Araújo  -  Lafayette  de  Andrada  -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira -

Marques  Abreu  -  Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio

Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -

Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  40  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº

615/2011 com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 690/2011, do deputado Arlen Santiago,

que dispõe sobre a criação do Selo Verde, de controle e redução do esgotamento

sanitário para os municípios no âmbito do Estado. A Comissão de Saúde opina pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. A presidência vai submeter a

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

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

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

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

em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio

Genaro -  Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Carlos Henrique - Carlos Mosconi -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir  -  Elismar  Prado -  Fabiano Tolentino -  Gilberto Abramo -  Gustavo Corrêa  -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier -

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

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

Abreu -  Neider  Moreira  -  Neilando Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez -

Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Sargento
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Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda -

Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  46  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado  o  projeto.  Está,  portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº

690/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 732/2011, do deputado Antônio Carlos

Arantes, que institui o Sistema Estadual para Prevenção e Alerta de Catástrofes e

Desastres Naturais. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido  em 1º  turno.  No decorrer  da  discussão,  foi  apresentado ao

projeto um substitutivo do deputado Antônio Carlos Arantes, que recebeu o nº 1 e

será submetido a votação independentemente de parecer. A presidência vai submeter

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

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

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

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

em seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Anselmo  José

Domingos - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Carlos Mosconi -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Elismar Prado -

Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio

Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora

- Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza

Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider

Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião

Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  46  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei

nº 732/2011 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À Comissão de

Redação.
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Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.651/2011, do deputado Luiz Henrique,

que  reconhece  o  Instituto  Histórico  e  Geográfico  de  Minas  Gerais  como  órgão

consultivo oficial do Estado. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo

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

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

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

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

registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Anselmo  José

Domingos - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Carlos Henrique -

Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dilzon Melo - Doutor Wilson

Batista  -  Duarte  Bechir  -  Elismar  Prado  -  Fabiano  Tolentino  -  Gilberto  Abramo -

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

João  Leite  -  João  Vítor  Xavier  -  Juarez  Távora  -  Juninho  Araújo  -  Lafayette  de

Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta -

Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo

Veneroso -  Rômulo Viegas -  Sebastião Costa -  Tiago Ulisses -  Ulysses Gomes -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  47  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado  o  projeto.  Está,  portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº

1.651/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.968/2011, do deputado Tiago Ulisses,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conselheiro Lafaiete parte do

imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do projeto na forma do vencido em 1º turno. A presidência vai submeter a matéria a

votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,

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

eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não
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registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Quintão -

Anselmo José Domingos  -  Arlen  Santiago -  Bonifácio  Mourão -  Carlos  Mosconi  -

Celinho  do  Sinttrocel  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Duarte  Bechir  -  Elismar  Prado  -

Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio

Gomes - Inácio Franco - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado -

Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira -

Neilando Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel

Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -

Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  44  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado  o  projeto.  Está,  portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº

1.968/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.176/2011,  do  deputado  Leonardo

Moreira, que disciplina a venda eletrônica de produtos e serviços por meio de sítios

de compra coletiva pela internet e estabelece critérios de funcionamento para essas

empresas no Estado e dá outras providências. A Comissão de Defesa do Consumidor

opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao

vencido em 1º turno.  A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo

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

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

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

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

registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Carlos Henrique - Carlos

Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -
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Elismar  Prado -  Fabiano Tolentino -  Gilberto Abramo -  Gustavo Corrêa -  Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Vítor Xavier - Juarez

Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças

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

Neider  Moreira -  Neilando Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez -  Rogério

Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -

Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O deputado Rômulo Veneroso - Sr. Presidente, registre meu voto “sim”, por favor.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o

Projeto de Lei nº 2.176/2011 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À

Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.504/2011, do deputado Arlen Santiago,

que  dispõe  sobre  a  comercialização  e  distribuição  de  canudos  plásticos  para

consumo de bebidas e outros alimentos líquidos. A Comissão de Saúde opina pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, que

apresenta. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de

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

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

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

votação, o projeto, salvo emenda.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Quintão -

Anselmo José Domingos  -  Antônio  Genaro  -  Arlen  Santiago -  Bonifácio Mourão -

Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir  -  Elismar  Prado -  Fabiano Tolentino -  Gilberto Abramo -  Gustavo Corrêa  -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - João Vítor Xavier - Juarez Távora

- Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza

Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider

Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia -
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Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes -

Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Celinho do Sinttrocel -

Dilzon  Melo  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Duarte  Bechir  -  Elismar  Prado  -  Fabiano

Tolentino - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -

Inácio  Franco  -  Jayro  Lessa  -  João  Vítor  Xavier  -  Juarez  Távora  -  Lafayette  de

Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta -

Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé

Maia.

O deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  "sim"  42  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado,  em 2º turno, o

Projeto de Lei nº 2.504/2011 na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1. À

Comissão de Redação.

Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.580/2011,  do  deputado  Pompílio

Canavez, que institui no âmbito do Estado políticas públicas de equidade de gênero,

objetivando coibir práticas discriminatórias nas relações de trabalho urbano e rural,

bem como no âmbito dos entes de direito público externo, das empresas públicas,

sociedades  de  economia  mista  e  suas  subsidiárias  e  dá  outras  providências.  A

Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto na forma do vencido

em 1º turno. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,

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

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

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

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Quintão -

Anselmo José Domingos  -  Antônio  Genaro  -  Arlen  Santiago -  Bonifácio Mourão -

Bosco -  Carlos Henrique -  Carlos Mosconi  -  Celinho do Sinttrocel  -  Dilzon Melo -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gustavo

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

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

Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Marques  Abreu  -  Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio

Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -

Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

- Registra “não” o deputado:

Vanderlei Miranda.

O presidente - Votaram “sim” 45 deputados. Votou “não” 1 deputado. Está aprovado

o projeto. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.580/2011 na

forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.704/2013, do deputado Cabo Júlio, que

dispõe sobre a afixação de cartazes nas casas lotéricas do Estado informando sobre

a proibição da venda de bilhetes lotéricos e equivalentes a crianças e adolescentes e

dá outras providências. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na

forma do vencido em 1º turno.  A presidência vai submeter a matéria a votação pelo

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

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

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

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

registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Quintão -

Anselmo José Domingos  -  Antônio  Genaro  -  Arlen  Santiago -  Bonifácio Mourão -

Bosco - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -
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Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro

Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Lamac -

Pompílio Canavez -  Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  48  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado  o  projeto.  Está,  portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº

3.704/2013 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.841/2013,  do  deputado  Gustavo

Valadares, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Astolfo Dutra o

imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do projeto na forma do vencido em 1º turno. A presidência vai submeter a matéria a

votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,

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

eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não

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

seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Quintão -

Anselmo José Domingos  -  Antônio  Genaro  -  Arlen  Santiago -  Bonifácio Mourão -

Bosco - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar

Prado - Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez

Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças

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

Neilando Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel

Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
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Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  49  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado  o  projeto.  Está,  portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº

3.841/2013 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.900/2013,  do  deputado  Rogério

Correia, que autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais -

DER-MG - a doar ao Município de São José da Lapa os imóveis que especifica. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo

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

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

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

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

registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Quintão -

Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Genaro  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -  Carlos

Henrique - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel -  Célio Moreira - Dalmo Ribeiro

Silva -  Dilzon Melo - Duarte Bechir  - Elismar Prado -  Fabiano Tolentino -  Gilberto

Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro

Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luzia Ferreira - Maria

Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira -  Neilando

Pimenta - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -

Rômulo Viegas -  Sargento Rodrigues -  Sebastião Costa -  Tiago Ulisses -  Ulysses

Gomes - Zé Maia -

O  presidente  -  Votaram  “sim”  47  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado  o  projeto.  Está,  portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº

3.900/2013 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Encerramento

O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
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continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os

deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 4, às

9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária

na  mesma data,  às  14  horas,  com a  seguinte  ordem do  dia:  (-  A ordem do dia

anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 68ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 2/12/2013

Presidência do Deputado Ivair Nogueira

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

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

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

Coronel  Vinícius  Rodrigues  de  Oliveira  Santos  -  Palavras  do  Presidente  -

Apresentação Musical - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:

Ivair Nogueira - Liza Prado - Sargento Rodrigues.

Abertura

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

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

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

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Hospital da Polícia Militar de

Minas Gerais - HPM - pelo centenário de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.  tenente-coronel

Vinícius Rodrigues de Oliveira Santos, diretor-geral do Hospital da Polícia Militar de

Minas Gerais - HPM; Jader Mendes Lourenço, diretor de Saúde da Polícia Militar; e
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coronel BM Vinícius Silveira Fulgêncio, assessor de assistência à saúde do Corpo de

Bombeiros Militar; a Exma. Sra. coronel Neuza Maria Aparecida Mendes, diretora de

tecnologia e sistemas da Polícia Militar;  o Exmo. Sr.  coronel BM Cláudio Teixeira,

diretor de ensino do Corpo de Bombeiros Militar;  as Exmas. Sras. tenente-coronel

Rita de Cássia Aguilar Menezes, diretora clínica do HPM; tenente-coronel Graciela

Dávila Freitas Moreira, diretora técnica do HPM; e major PM Núbia Margarete Faria,

gerente  de  enfermagem  do  HPM;  e  o  Exmo.  Sr.  deputado  Sargento  Rodrigues,

coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença em Plenário do Ten.-Cel. Cleinis de Alvarenga

Mafra, presidente da Junta Central de Saúde - JC; e do major Giovani, representando

a assessoria militar nesta Assembleia Legislativa, nosso parceiro de primeira hora.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Neste instante, ouviremos o Hino Nacional, que será executado pela

Bios  -  Bombeiro Instrumental  Orquestra Show -,  sob a  direção do 1º-Sgt.  Amauri

Pereira de Paula.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Sargento Rodrigues

Deputado Ivair Nogueira, 1º-vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, neste ato representando o deputado Dinis Pinheiro, presidente desta

Casa. Deputado Ivair Nogueira, quero manifestar a minha satisfação pelo fato de V.

Exa. presidir esta tão honrosa reunião especial. Registro também que o requerimento

foi de coautoria com o deputado Gilberto Abramo. Deixo registrados, deputado Ivair

Nogueira, os nossos cumprimentos ao deputado Gilberto Abramo.

Cumprimento também o Ten.-Cel.  Vinícius Rodrigues de Oliveira Santos, diretor-

geral  do  Hospital  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  a  quem  agradeço  a  ilustre

presença; o Cel. Jader Mendes Lourenço, diretor de Saúde da Polícia Militar; o Cel.

Vinícius Silveira Fulgêncio, assessor de Assistência à Saúde do Corpo de Bombeiros
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Militar; a Cel. Neuza Maria Aparecida Mendes, diretora de Tecnologia e Sistemas da

Polícia  Militar;  o  Cel.  Cláudio  Teixeira,  diretor  de  Ensino  do Corpo de Bombeiros

Militar de Minas Gerais; a Ten.-Cel. Rita de Cássia Aguilar Menezes, diretora clínica

do Hospital  da Polícia Militar;  a  Ten.-Cel.  Graciela Dávila  Freitas Moreira,  diretora

técnica  do  Hospital  da Polícia Militar;  a  major  Núbia  Margarete  Faria,  gerente  de

enfermagem  do  Hospital  da  Polícia  Militar;  as  senhoras  policiais  e  bombeiras

militares; os senhores policiais e bombeiros militares.

É com muita alegria que os recebemos nesta Casa neste momento tão importante

para esta Assembleia de Minas. Gostaria de registrar, deputado Ivair Nogueira - de

certa  forma  quebrando  um  pouquinho  o  protocolo  -,  a  satisfação  por  ter  o

companheiro Júnior participando do nosso cerimonial. Estamos fazendo esse registro

porque o Júnior estava de férias, mas veio atender a um chamamento nosso para

estar aqui hoje. Com muita satisfação e alegria, Júnior, registramos a sua presença.

A origem do Hospital da Polícia Militar se funde com a própria história da Polícia

Militar  de Minas Gerais.  Essa fusão fica mais  latente  quando,  ao percorrermos a

historiografia mineira, descobrimos que no ano de 1785, na então Vila Rica, hoje Ouro

Preto, ora capital da Província de Minas Gerais, o governador das Minas, Luís da

Cunha Meneses, por ordem da coroa portuguesa, instalou o Real Hospital Militar de

Vila  Rica,  cuja  finalidade  era  socorrer  os  doentes  e  feridos  que  compunham  o

Regimento Regular de Cavalaria de Minas, que tinha por missão guardar as minas de

ouro da região aurífera de Vila Rica e da Vila de Ribeirão do Carmo, hoje Mariana. A

instalação do Real  Hospital  Militar  de Vila  Rica veio consagrar  os  serviços que o

cirurgião-mor José Pereira dos Santos, até então único médico da força, prestava aos

militares,  serviços  esses  que  não  raras  vezes  eram  custeados  com  recursos  do

próprio cirurgião-mor. Assim, vemos que a história do Hospital Militar se reporta à

época da criação da Polícia  Militar  e que os seus profissionais  sempre  foram os

melhores e os mais dedicados.

O atual Hospital da Polícia Militar foi criado em agosto de 1913 e instalado em maio

de 1914 em uma modesta edificação na Rua Manaus, no Bairro Santa Efigênia. Em

1976, passou a ser chamado de Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira, em alusão

ao profissionalismo do médico, considerado até os dias de hoje o melhor presidente
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que o Brasil  já teve, por suas habilidades políticas, suas realizações e respeito às

instituições  democráticas.  A homenagem  ocorreu  após  o  falecimento  de  JK,  em

22/8/1976,  considerando  os  relevantes  serviços  prestados  ao  Hospital  da  Polícia

Militar e à instituição como oficial médico.

Durante a Revolução de 1932, o então Cap. Juscelino atuou no front como médico

das tropas mineiras e, na cidade de Passa-Quatro, recebeu um paciente em estado

grave. Tendo que operá-lo, pediu a um coronel médico do Exército que o ajudasse,

mas este se recusou. Com a ajuda de um veterinário e de uma freira,  conseguiu

operar o soldado e salvá-lo, aumentando a simpatia da tropa em relação a Juscelino.

Quando da fundação do Hospital  Militar,  a  proposta  era  organizar  o  serviço  de

saúde na força pública do Estado, que à época, tinha o seu efetivo em cerca de 3.500

homens. No ano de 1946, o HPM foi transferido para o atual endereço, passando a

contar com um amplo prédio e extensa área, que permitiu, hoje 67 anos depois, que o

nosso HPM abrigasse confortavelmente,  em um prédio  com dois  anos de uso,  o

Same  no  subsolo,  4  ambulatórios  no  térreo,  portaria,  6  ambulatórios  e  o  bloco

cirúrgico no 1º andar, 14 ambulatórios no 2º andar, 6 ambulatórios no 3º andar e mais

6  ambulatórios  no  4º  andar.  Esse novo  prédio  recebeu a  denominação  de  major

Sebastião Vieira de Souza, policial militar, cujo número era 1.670-6, que dedicou sua

vida para que os pacientes do HPM tivessem tratamento mais digno, o melhor que se

pudesse oferecer.

Em se falando de pessoas que ajudaram a construir a excelência que o HPM é

hoje,  não posso deixar  de prestar aqui  uma justa homenagem a um cidadão que

nunca foi militar e que nunca teve nenhum vínculo formal com o HPM, o Sr. José

Martins  da  Silva,  que,  por  mais  de  60  anos,  acompanhou  a  evolução  do  HPM,

vendendo seus pastéis em frente ao hospital. Sim, ele mesmo, o Zé Pasteleiro, figura

ímpar que, no auge dos seus 97 anos, nos deixou, recentemente, indo de encontro ao

grande arquiteto do universo. O Sr. José, por vários fatos, pode ser citado como um

dos ícones do HPM, mas a gratidão e o respeito com o Zé Pasteleiro foi  de vez

garantida da época em que os salários atrasavam dois, três, quatro meses, quando

um  praça  levava  seu  filho  para  consultar  no  HPM  e,  ao  sair,  sem  entender  as

dificuldades do pai, o filho lhe pedia que comprasse um pastel. Sem condições para
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realizar o desejo do filho, sem dinheiro, com o coração apertado, ele tentava fazer o

pequeno entender o porquê de sua negativa, quando, então, surgia o Sr. José. Este,

ciente da situação por qual passavam os militares, disse em entrevista, pouco antes

de morrer: “Eu não deixei um filho de militar sair do hospital sem comer pastel; o que

eu pude fazer, eu fiz”.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, são duas instituições que convivem

com  um  grau  muito  grande  de  tensão,  de  cobranças,  de  dedicação  exclusiva.

Consequentemente,  a  família  também  se  insere  nesse  contexto,  pois  o  militar

estadual é como todo o mundo. Ele tem problemas, filhos, esposa e questões diárias

a serem resolvidas. E todos nós somos seres humanos!

Estar bem é a condição primeira para que o militar estadual possa prestar bons

serviços. Entre ativos e inativos, somos cerca de 70 mil homens e mulheres fazendo

parte de uma história centenária do ponto de vista da fundação do Hospital Militar,

1913, e bicentenária do ponto de vista da fundação do Real Hospital Militar de Vila

Rica, 1785. A saúde da PM e do Corpo de Bombeiros Militar é traduzida pela saúde

dos seus integrantes. Fazemos parte de duas instituições motivadas, dinâmicas, cada

qual com o seu papel bem definido, e temos muito vigor para continuar cumprindo a

missão.

Nesse ponto-limite  de  bem-estar  físico  e  mental,  está  o  sistema de  saúde  dos

militares estaduais e o Hospital Militar, que têm papéis relevantes em suas missões,

previamente  determinadas,  de  assistência  à  saúde  dos  militares  estaduais,  seus

dependentes  e  pensionistas.  O  Hospital  Militar,  ao  longo  desses  100  anos,  tem

exercido sua missão com grau elevado de perfeição, visando salvar vidas de policiais,

bombeiros  militares,  seus  dependentes,  bem  como  os  pensionistas.  Isso  os

profissionais do HPM fazem, e fazem bem, com atenção, carinho e muita dedicação.

O HPM está no recobrimento dos servidores que garantem aos mineiros os direitos

de conviver em uma sociedade organizada.

O Hospital da Polícia Militar possibilita aos militares estaduais condições físicas e

mentais ideais para o exercício de suas funções enquanto operadores de segurança

pública. O trabalho desenvolvido com foco nas pessoas, por meio de investimentos

em  humanização  e  em  melhorias  estruturais,  tem  redundado  na  qualidade  do
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atendimento e na valorização dos profissionais.

O HPM possui trabalhos que a tropa desconhece, como, por exemplo, o Centro de

Referência,  Controle  e  Tratamento  de  HIV-Aids,  que  conta  com  dois  médicos

infectologistas em condições de atender os militares que porventura se acidentarem e

ficarem expostos a material ou fluídos contaminados. Há também outras áreas, como

o Ambulatório do Respirador Oral, que é formado por seis especialidades nas áreas

de otorrinolaringologia, ortodontia, pediatria, alergologia, fisioterapia e fonoaudiologia.

Assim,  os  profissionais  de saúde realizam exames individualmente nos pacientes,

concluem diagnósticos e elaboram um plano de tratamento multidisciplinar para cada

paciente atendido.

Mesmo sendo legítimas as recentes manifestações populares ocorridas no mês de

junho  e  julho  do  corrente  ano,  ninguém  acreditava  que  pudessem  ocorrer.  Um

movimento sem precedentes. Todos foram pegos de surpresa. Mas o vandalismo e a

violência  contra  o patrimônio  público  e  particular  e  a  pessoas  explodiu,  atingindo

principalmente os operadores de segurança pública. Diante desse complexo quadro,

o HPM se antecipou, não ficou esperando o militar ferido chegar a suas instalações.

No limiar de suas funções, incorporou-se à tropa, levando diretamente ao teatro das

operações o devido suporte de saúde aos nossos militares que estavam em iminente

situação de risco à sua integridade física e à sua vida.

As instituições militares de Minas Gerais reconhecem que a razão de todo serviço

público é a sociedade, e essas instituições têm sério compromisso com a democracia,

que significa ter  compromisso com todo e qualquer  cidadão.  O HPM, seguindo a

mesma  linha  para  com  o  público  interno  das  duas  corporações  e  dos  demais

pensionistas, demonstra claramente que é impossível viver sem que haja qualidade

no trabalho  por  parte  de  quem está  na  administração pública.  O  HPM garante  a

prestação  dos  serviços  de  saúde  em  sua integralidade  e  busca,  cada  vez mais,

acompanhar de perto o que há de melhor e de mais moderno na área da medicina, o

que nos garante a ausência de riscos de interrupções de seus atendimentos. São

poucas as empresas e instituições que conseguem alcançar um século de existência

com atuação vigorosa e exclusivamente voltada para a saúde.

O HPM possui hoje cerca de 1.060 funcionários, entre militares e civis; atende cerca



462
____________________________________________________________________________

de 30 mil consultas ambulatoriais por mês e cerca de 350 cirurgias por mês. São

cerca de 2.500 pessoas por dia em suas instalações. Entre servidores ativos, inativos,

dependentes e pensionistas, chega-se a 230 mil, que é o nosso grande público-alvo,

em condições de serem atendidos. Pela atipicidade e complexidade e superioridade

nos resultados, o HPM é hoje uma referência na comunidade de saúde não só no

Estado, mas também no País.

Quero registrar a gratidão a todos os funcionários do HPM, tanto do passado como

do presente, que podem ser chamados “sentinelas da saúde”, que se esforçam para

fazer um bom atendimento à família militar e que trabalham com amor, acolhimento e

carinho  aos  pacientes.  A vida  ganha  mais  sentido  quando  pensamos  na  família,

quando entendemos que o militar é um ser humano com expectativas, angústias, que

alimenta sonhos. Ele é um ser inteiro,  e assim, onde quer que esteja, ali  estarão

corpo, alma e coração. Para que todos possam atuar com eficiência, precisam ter

qualidade de vida. A família policial e bombeiro militar está inserida nesse contexto.

Hospital da Polícia Militar - 100 anos de confiança e acolhimento à Família Militar. A

família é o nosso maior patrimônio.

Sr. Presidente, encerrando as minhas palavras, quero dizer que esta homenagem

em que comemoramos o centenário do Hospital  da  Polícia Militar  e do Corpo de

Bombeiros Militar não seria possível sem que cada integrante desse hospital pudesse

dar  o seu trabalho, o seu suor,  a sua dedicação, o seu carinho,  a sua paciência,

fundamentais no tratamento à saúde daqueles que por lá passam.

Neste momento, Sr. Presidente, quero simplesmente dizer aos servidores, a esses

seres humanos -  médicos,  enfermeiros,  auxiliares  técnicos,  dentistas  e servidores

civis que lá se encontram e dão suporte a todos os servidores da área de saúde, ou

seja, a todo o quadro da saúde - que, sem eles, não seria possível nosso trabalho.

Portanto, muito obrigado aos servidores do HPM por cuidarem da saúde da nossa

família policial  e bombeiro militar.  Muito obrigado ao Hospital  da Polícia Militar  de

Minas Gerais. Parabéns pelos seus 100 anos. Muito obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o deputado Ivair Nogueira, representando o deputado

Dinis Pinheiro, presidente desta Casa, fará a entrega ao Ten.-Cel. Vinícius Rodrigues
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de Oliveira Santos, diretor-geral do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, de

placa  alusiva  a  esta  homenagem.  A placa  a  ser  entregue  contém  os  seguintes

dizeres: “Há um século, o Hospital da Polícia Militar era criado para realizar exames

de candidatos a ingressar na corporação e prestar atendimento aos militares e a suas

famílias. Hoje o HPM, rebatizado como Hospital Juscelino Kubitschek, é referência

em  modernidade,  dispondo  de  equipamentos  de  última  geração  e  oferecendo

assistência  integral  aos  pacientes.  Assim,  ao  proporcionar  aos  policiais  e  aos

bombeiros militares condições de saúde adequadas ao exercício de suas atribuições,

contribuiu  também  para  melhorar  a  segurança  pública  em  nosso  estado.  A

Assembleia Legislativa de Minas Gerais presta merecida homenagem ao Hospital da

Polícia Militar pelos 100 anos de sua fundação”.

O presidente - Gostaria de convidar o deputado Sargento Rodrigues para participar

desta honrosa entrega de placa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Tenente-Coronel Vinícius Rodrigues de Oliveira Santos

Exmo. Sr. Deputado Ivair Nogueira, 1º-vice-presidente da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais, representando o deputado Dinis Pinheiro, presidente desta

Casa;  Cel.  Jader  Mendes  Lourenço,  diretor  de Saúde da Polícia  Militar  de  Minas

Gerais; Cel. Vinícius Silveira Fulgêncio, assessor de Assistência à Saúde do Corpo de

Bombeiros Militar de Minas Gerais; Cel. Neuza Maria Aparecida Mendes, diretora de

Tecnologia e Sistemas da Polícia Militar de Minas Gerais; Cel. Cláudio Teixeira, diretor

de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar; Ten.-Cel. Rita de Cássia Aguilar Menezes,

diretora clínica do Hospital da Polícia Militar; Ten.-Cel. Graciela Dávila Freitas Moreira,

diretora técnica do Hospital da Polícia Militar; Maj. Núbia Margarete Faria, gerente de

enfermagem do Hospital da Polícia Militar; Exmo. Sr. Deputado Sargento Rodrigues,

coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Confesso que, depois do discurso do deputado Sargento Rodrigues, ficou um pouco

difícil até deixar aqui o nosso recado sobre o que significa esta homenagem aos 100

anos do Hospital da Polícia Militar. De qualquer forma, ao findarmos mais um ano de

um trabalho exaustivo - mas extremamente frutífero - no Hospital da Polícia Militar,

temos a honra e a alegria de nos reunir nesta Casa do Povo mineiro com o propósito
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de  receber,  com  louvor,  esta  justa  homenagem  aos  100  anos  de  uma das  mais

importantes unidades da Polícia Militar de Minas Gerais.

Como o deputado Sargento Rodrigues já disse, nossa história é cheia de coisas

lendárias, que representam muito a Polícia Militar. Os 100 anos se iniciam em 1913,

quando se instalou na Rua Manaus o nosso primeiro hospital. O prédio está lá até

hoje, deputado. Existe até a intenção de fazer uma reforma nele, para ser utilizado

talvez  como museu;  seria  uma boa  proposta.  O  certo  é  que  esse  hospital  ficou

pequeno para nós. E o serviço existente em Belo Horizonte já não atendia mais ao

Hospital  Militar.  Portanto,  foi  necessário  realmente  ampliar  esse  serviço  e  suas

edificações, oportunidade em que foram transferidas as atividades do hospital para a

Avenida do Contorno, onde estamos até hoje.

Em 2013 paramos um pouco para fazer uma reflexão a respeito dessa unidade de

saúde e percebemos que o Hospital Militar se transformou numa instituição referência

na  comunidade  de  Minas  Gerais,  do  Brasil  e  do  mundo.  De  fato,  exportamos

momentaneamente diversos profissionais de saúde para o Brasil e para o mundo, a

fim de que façam palestras, participem de congressos, a convite de várias instituições

do mundo inteiro. Portanto, devemos valorizar realmente os nossos profissionais.

Durante um século buscamos o aprimoramento constante, seja do ponto de vista

profissional, seja em termos de tecnologia agregada, no ritmo que o mundo impôs à

medicina.  O  principal  aspecto:  qual  é  o  papel  social  dessa  unidade?  A missão

principal  do  HPM,  senhores e senhoras,  é o  tratamento,  nos níveis  secundário  e

terciário,  dos  militares  estaduais,  os  quais  participam  de  uma  guerra  cotidiana

instalada em nosso país e estão expostos aos mais diversos tipos de riscos à sua

integridade física e mental, por doença, estresse, acidentes diversos ou embates com

cidadãos em situação delituosa, em todos os níveis.

Seguindo essa linha de raciocínio, a Polícia Militar  é a grande responsável pela

manutenção da paz social, por meio de suas diversas modalidades de policiamento e

ações.  Somos  talvez uma das  únicas  instituições  do  Estado,  senão  a  única,  em

conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar, em que o cidadão, nas 24 horas do dia,

apenas por dar um telefonema, tem o nosso serviço à sua porta. Outrossim, essa

instituição  é  o  grande  sustentáculo  do  Estado,  garantindo  o  exercício  pleno  da
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democracia, o Estado de Direito e sua governabilidade. Partindo desse princípio, volto

a afirmar que sem saúde física e mental não há o exercício da segurança pública e,

por consequência, não há paz social.

O Hospital Militar, senhores, é diferente dos outros, pois o próprio nome diz: somos

militares.  Embora  nosso  negócio  seja  logística  em  saúde,  assim  como  outras

instituições, nós nos diferenciamos por fazermos parte de uma corporação que, por

suas características  de  atuação,  necessita do  suporte médico de enfermagem no

enfrentamento diário da criminalidade, principalmente em operações planejadas ou

em situações previsíveis. Volto, como foi citado pelo Exmo. Sr. deputado Sargento

Rodrigues, mas faço questão de me retornar ao tempo, quando nosso mais ilustre

servidor, o ex-presidente da República e coronel médico da Polícia Militar de Minas

Gerais, Dr. Juscelino Kubitschek, partiu com a guarnição do Hospital Militar para a

revolução de 1932, em um trem-hospital, incorporando-se à tropa.

Recentemente, como também já foi dito, mas faço questão de frisar, por ocasião

das manifestações da Copa das Confederações, o Hospital Militar não aguardou o

ferido, o hospital não refugou. Incorporamos a tropa para dar o devido suporte de

saúde  aos  militares  que  se  encontravam  em  iminente  situação  de  risco  à  sua

integridade física.

De 1932 para 2013, passaram-se muitos anos. Com certeza, tivemos momentos de

angústias, medo e apreensão por  parte daqueles que nunca participaram de uma

operação policial militar, que nunca tiveram à frente de uma tropa, sendo agredidos, a

todo  momento,  por  parte  da  população  desordeira.  Mas  não  refugamos.  Este

comandante  fez  questão  de  estar  à  frente  da  tropa,  hospital  de  campanha  com

atendimento clínico, ortopédico e até cirúrgico. Esse é um dos principais motivos de

sermos  militares.  Ressalto  que  não  podemos  colocar  profissionais  civis  para  o

enfrentamento da criminalidade,  como recentemente,  de fato,  ocorreu.  Não temos

como  colocar  na  cintura  de  um  médico  civil  uma  pistola  ponto-quarenta.  Isso  é

inerente  aos  policiais,  aos  nossos  policiais  militares.  Fizemos  a  diferença,

principalmente para aqueles que foram prontamente atendidos. Esses, sim, souberam

o valor dessa tropa.

O ano de 2013 foi de festejos e também de oportunidades para refletirmos sobre os
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constantes desafios que estamos enfrentando, e que enfrentaremos a cada ano que

vier. Temos a plena consciência de que, na administração moderna, não se admite

mais o amadorismo. Atendemos, como disse o nobre deputado, a cerca de 30 mil

consultas ambulatoriais, 350 cirurgias e 7 mil pronto- atendimentos mensais. Circulam

pelo nosso hospital cerca de 2.500 pessoas por dia. Nossa carteira de beneficiários

gira em torno de 230 mil pessoas. Se fizermos um paralelo com o batalhão de polícia,

atendemos a 2.500 ocorrências, por dia, só em saúde. Fazemos registros, como um

B.O., mas em prontuários. Comandamos uma tropa de 1.060 homens; uma tropa com

6 tenentes-coronéis, 38 majores, e assim por diante. Não é uma unidade qualquer,

mas uma unidade a ser respeitada.

Esses  100  anos  são  motivo  de  muito  orgulho,  e  também  chega  mais

responsabilidade para que possamos comemorar mais 100. Responsabilidade para

todos, do comandante ao praça mais moderno e ao civil  recém-chegado. A saúde

brasileira é uma paciente agonizante no CTI. Estamos importando médicos, os planos

de saúde se transformaram no SUS, e o SUS no caos, embora sua concepção seja

uma das mais modernas e humanitárias do mundo. A transformação da saúde em um

mercado  comercial  corrói  a  humanidade,  cria  nichos  e  esfacela  os  menos

favorecidos.  Isso  acontece  em  quase  todo  o  mundo.  Em  meio  a  esse  cenário

turbulento e tenebroso, o HPM dá mostras de que é possível conduzir uma unidade

de saúde adequadamente, com a devida seriedade e responsabilidade, investindo

pouco e fazendo muito.

Somos  privilegiados  pelos  profissionais  de  que  dispomos,  pois  são  altamente

qualificados e têm como filosofia de trabalho "confiança e acolhimento". Essa filosofia

serve  e  tem  de  servir  de  exemplo  para  outros  nosocômios.  Certamente  nossa

condição jurídica, pautada na hierarquia e disciplina, colaborou e colabora muito para

o alcance desse patamar de qualidade nos serviços de saúde.

Hoje é mais um dia deste centenário para agradecermos àqueles que têm a plena

consciência do valor e da importância estratégica do HPM para a Polícia Militar do

Estado de Minas Gerais, para o Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais,

para o Instituto de Previdência do Estado de Minas Gerais e principalmente para o

governo.  Portanto,  agradeço ao  Exmo.  Sr.  Cel.  Márcio  Martins  Sant'Ana,  sempre
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nosso comandante-geral, e ao Cel. Divino Pereira de Brito, nosso chefe do Estado-

Maior, por todo o apoio ao nosso comando e ao HPM, principalmente.

Agradeço ao Cel. Jader Mendes Lourenço da mesma forma e renovo, mais uma

vez, minha lealdade. Não poderia deixar de agradecer ao Corpo de Bombeiros Militar

e  ao  Instituto  de  Previdência  dos  Servidores Militares  pela  colaboração e  grande

parceria para com o Hospital da Polícia Militar.

Gostaria de compartilhar esta homenagem com todos os ex-diretores do HPM, os

quais doaram um pouco de suas vidas para a construção e transformação do HPM,

deixando-o no patamar em que o assumi, e com todos os funcionários que por ali

passaram  e  deixaram  suas  marcas  por  meio  de  seu  trabalho.  Principalmente,

compartilho esta honrosa homenagem com meus diletos comandados e agradeço a

cada um dos senhores e senhoras aqui presentes, representando todos aqueles que

não puderam estar presentes e que estão lá, cuidando de nossos pacientes, por todo

o trabalho desenvolvido, pelo apoio a este diretor-geral e pelo carinho aos nossos

pacientes.

Por fim, agradeço em nome dos oficiais, praças e funcionários civis ao Exmo Sr.

deputado Sargento Rodrigues por esta justa e honrosa homenagem e, por que não

dizer,  histórica.  Agradeço  ainda  ao  Exmo.  Sr.  deputado  Gilberto  Abramo,  por  ter

corroborado com esta homenagem.

Antes de realmente encerrar minhas palavras, gostaria de aproveitar a oportunidade

para desejar a todos os senhores e senhoras um feliz Natal e um próspero 2014 e,

principalmente, muita saúde. Obrigado.

Palavras do Presidente

Exmo. Sr. Ten.-Cel. Vinícius Rodrigues de Oliveira Santos, diretor-geral do Hospital

da Polícia Militar de Minas Gerais; Exmo. Sr. Cel. Jader Mendes Lourenço, diretor de

saúde da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais;  Exmo.  Cel.  Vinícius  Silveira  Fulgêncio,

assessor de Assistência à Saúde do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;

Cel. Neuza Maria Aparecida Mendes, diretora de Tecnologia e Sistemas da Polícia

Militar  de  Minas  Gerais;  Cel.  Cláudio  Teixeira,  diretor  de  Ensino  do  Corpo  de

Bombeiros Militar de Minas Gerais; Ten.-Cel Rita de Cássia Aguilar Menezes, diretora

clínica do Hospital da Polícia Militar; Ten.-Cel. Graciela Dávila Freitas Moreira, diretora
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técnica  do  Hospital  da  Polícia  Militar;  Maj.  Núbia  Margarete  Faria,  gerente  de

enfermagem do Hospital da Polícia Militar; Exmo. deputado Sargento Rodrigues, meu

amigo e coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem, juntamente

com o nosso amigo deputado Gilberto Abramo.

São dois deputados de que a Assembleia muito se orgulha. Gilberto Abramo é um

parlamentar exemplar, que tem contribuído para o engrandecimento desta Casa, e

aqui não pôde estar presente por motivo de força maior. Mas ele está sendo bem

representado pelo Sargento Rodrigues, um deputado que defende a categoria e tem

prestado relevantes serviços  à  Polícia  Militar  não só  no  que tange à  defesa dos

direitos e interesses da Polícia Militar, como também às várias homenagens justas,

como a de hoje, de que foi coautor.

Estar aqui, neste momento, representando o deputado Dinis Pinheiro, é uma grande

responsabilidade, pois se trata de um deputado muito atuante e que aqui não pôde

estar presente em razão de compromisso assumido anteriormente. O deputado Dinis

Pinheiro pediu-me para, na qualidade de 1º-vice-presidente desta Casa, representá-

lo. O deputado Dinis Pinheiro defende a causa da diminuição da desigualdade social

existente em nosso país. Ele também abraçou a importante causa da saúde. Eu, que

fui prefeito de Betim, conheço a dificuldade de se administrar um hospital e angariar

recursos para tal, em razão das grandes necessidades existentes.

Comemorar, nesta noite, 100 anos - um século - de existência do Hospital Militar é

da mais alta importância, e esta homenagem veio em boa hora. O deputado Dinis

Pinheiro, na busca de promover a discussão do pacto federativo, defende um maior

investimento para a saúde, por entender que essa é uma prioridade. Concentrar os

recursos no governo federal não é uma prioridade. O Dinis Pinheiro, juntamente com

os demais  deputados,  saiu colhendo assinaturas,  percorrendo o Estado de Minas

Gerais, para que esse desejo se torne realidade.

Antes de dar início ao meu pronunciamento, friso que essa é uma causa muito

justa. E, quando vejo alguém dirigir um hospital, acho que essa é uma das tarefas

mais difíceis e mais árduas existentes, principalmente quando se trata de um hospital

tão  vitorioso  como é  o  Hospital  Militar.  A Assembleia  Legislativa  mineira  sente-se

honrada por realizar esta justa homenagem ao Hospital da Polícia Militar, celebrando
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os  100  anos  de  uma organização  modelo.  O  atendimento  e  a  atenção  à  saúde

prestados à polícia e aos bombeiros militares, estão, sem dúvida, entre as razões do

compromisso e  do  desempenho das duas corporações para defender,  a qualquer

custo, a sociedade.

Quando  foi  criado,  durante  o  governo  de  Bueno  Brandão,  e  tendo  como  seu

primeiro diretor o Maj. Benjamin Moss, o hospital vinha atender às necessidades de

controle da saúde da tropa e reduzir  o absenteísmo e a incidência de licenças e

dispensas médicas. No Brasil, o atendimento às tropas do Exército e da Marinha data

do final do século XVIII. Até então, os militares e seus familiares eram internados na

Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro ou alojavam-se em casas particulares,

mas sob os cuidados de cirurgiões militares.

Instalado em 1768, o Hospital Real Militar e Ultramar ocupou o prédio do antigo

Colégio dos Jesuítas e, com a vinda da família real, em 1808, passou por diversas

melhorias para atender à demanda dos militares que aportavam no Rio de Janeiro.

Fora do País, os hospitais militares se encarregavam, originariamente, dos feridos de

guerra e eram organizados em tendas ou estruturas de madeira, leves e fáceis para

desmontar e transportar. O tratamento, ao lado dos campos de batalha, ganhou, com

a Primeira Guerra Mundial, o recurso dos hospitais flutuantes e dos trens-ambulância.

Os hospitais militares surgiram com as cruzadas medievais, a partir da atuação da

Ordem  Beneditina  dos  Cavaleiros  de  São  João  de  Jerusalém,  responsável  pela

instalação  de  um  hospital  naquela  cidade,  e,  após  a  expulsão  dos  cristãos  de

Jerusalém, foram construídos dois  outros,  em Rodes e em Malta.  Teriam sido os

budistas,  ainda  antes  da  era  cristã,  os  primeiros  propagadores  das  instituições

hospitalares,  anexadas  aos  seus  mosteiros,  oferecendo  aos  enfermos  dieta

conveniente e medicamentos preparados por médicos.

Já existiam médicos desde a antiguidade, e eram famosos entre os assírios e os

babilônios,  mas os hospitais ainda não eram conhecidos.  Dizia Heródoto que, em

épocas remotas na Grécia, os doentes eram conduzidos aos mercados e interpelados

sobre os males que os infligiam; os passantes perguntavam-lhes sobre a moléstia e

propunham-lhes  tratamento.  Os  primeiros  hospitais  misturavam  pobres,  órfãos,

doentes e peregrinos, todos os que precisavam de abrigo ou de cuidados. A palavra
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que os nomeia veio do latim hospitales, referindo-se à hospitalidade dos indivíduos ou

associações  caridosas  que  acolhiam  e  agasalhavam  os  necessitados.  Eram,

curiosamente,  chamados  hospícios  os  estabelecimentos  que  recebiam,

indiscriminadamente, enfermos pobres, incuráveis ou insanos.

No Brasil  colonial,  à  falta  de  médicos,  a população era assistida  por  barbeiros,

curandeiros,  sangradores  e  parteiras,  sendo  os  mais  pobres  dependentes  da

filantropia  das  Santas  Casas.  Mesmo com  o  advento  dos  hospitais,  as  pessoas

preferiam ficar em casa e morrer entre os familiares, num hábito mundial, que só se

alteraria  com a disseminação do uso da anestesia, por volta de 1870, quando se

passou a ver os estabelecimentos de saúde como um lugar de cura, e não um local

para morrer.

Até  então,  no  Brasil,  o  problema  principal  da  saúde  da  população  eram  as

epidemias, como a varíola e a febre amarela, combatidas pelas autoridades locais

com  medidas  higienistas  aplicadas  nas  próprias  casas  dos  moradores.  Nesse

contexto,  surgiu  em  Belo  Horizonte  o  nosso  Hospital  Militar,  instalado  em  Santa

Efigênia, o bairro onde foi construído o 1º Batalhão da Polícia Militar, que, durante

anos, era chamado de quartel pelos seus próprios moradores e também por toda a

população da cidade. O nome atual é um tributo a Santa Efigênia, a padroeira dos

militares. Nestes 100 anos, sempre dispôs de médicos competentes e ilustres. Um

deles  foi  Juscelino  Kubitschek,  que chefiou  o  laboratório  de  análises  clínicas  e a

clínica cirúrgica. Em sua homenagem, desde 1976, a instituição se chama Hospital

Juscelino Kubitschek de Oliveira.

Dirigido, hoje, pelo Ten.-Cel. Vinícius Rodrigues de Oliveira Santos, conta mais de

mil funcionários, militares ou civis, todos afinados com o alto grau de conhecimento

do  corpo  clínico.  Circulam  diariamente,  por  suas  dependências,  mais  de  2.500

pessoas e mensalmente são mais de 30 mil consultas ambulatoriais e cerca de 350

cirurgias. É a toda essa equipe, incluindo enfermeiros, atendentes e auxiliares que se

esforçam por  proporcionar  o melhor  atendimento aos usuários,  que esta Casa se

dirige para festejar esse século de excelência, construída com dedicação, carinho e

total segurança.

Parabéns, Sargento Rodrigues; parabéns, Gilberto Abramo; parabéns a todos os
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deputados que também fizeram parte da aprovação desta importante homenagem!

Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  só  uma quebra  de  protocolo.

Entendemos  que  a  reunião  já  cumpriu  seu  objetivo,  mas  eu  gostaria  apenas  de

aproveitar a presença dos meus companheiros e das minhas companheiras, tanto da

Polícia Militar quanto dos Bombeiros Militares, que se fazem aqui presentes aqui de

forma muito orgulhosa, para dizer a todos o que eu dizia ao comandante do HPM,

Ten.-Cel. Vinícius. Eu dizia a ele o seguinte: quando estamos homenageando uma

instituição, na verdade estamos homenageando as pessoas, porque o que seria a

Assembleia  Legislativa  sem  os  deputados  e  os  servidores?  Seria  apenas  uma

estrutura física, sem a razão de existir - o ser humano. Quando homenageamos o

Hospital da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, na verdade estamos homenageando

os servidores, as pessoas que fazem ele acontecer.

Queria,  Sr.  Presidente,  deixar  registrado o que eu dizia  à  major  Núbia  sobre  a

satisfação que tenho de ser oriundo dos quadros da Polícia Militar. Hoje, por força da

nossa expulsão dos quadros da Polícia Militar  e reintegração,  sou 2º-sargento da

reserva,  do  quadro  de  bombeiros  reformados.  Então  temos  um  carinho  especial

porque, em que pese a termos feito aqui a separação, com a Emenda à Constituição

nº 39, de junho de 1999, na verdade o coração do BM e o do PM são como irmãos

siameses, ou seja, ligados no mesmo tronco. Não mudamos nada. Pelo contrário.

Eu queria deixar registrado o seguinte, Sr. Presidente: com a nossa chegada ao

Parlamento - completando o mesmo tempo em que estivemos na Polícia Militar, 15

anos, ao lado do deputado Ivair Nogueira, a quem aprendemos, ao longo do tempo, a

respeitar e admirar, reconhecer o seu valor como deputado, e com quem temos um

relacionamento extremamente respeitoso e fraternal -, a Polícia Militar, Cel. Jader, já

teve  aqui  duas  belíssimas  homenagens:  225  anos  e  230  anos.  A  primeira

homenagem ao Corpo de Bombeiros Militar foi também de autoria deste deputado.

Homenageamos as primeiras mulheres a ingressar na Polícia Militar pelos seus 25

anos de ingresso. Entraram em 1981 e em 2006 fizemos o registro. Na sexta-feira

passada,  Sr.  Presidente,  fizemos uma homenagem aos  20 anos  de  ingresso das

nossas mulheres ao Corpo de Bombeiros Militar. Fizemos a primeira homenagem a
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uma  unidade  da  Polícia  Militar.  Pela  primeira  vez  na  existência  do  Parlamento

mineiro,  foi  feita  uma homenagem  ao  Batalhão  Rotam,  ao  qual  pertenci  e  onde

confesso que gostaria de ter encerrado minha carreira.

Hoje estamos fazendo a segunda homenagem a outra unidade da Polícia Militar,

com alegria, orgulho e satisfação, mas não do ponto de vista do discurso, da retórica.

É de coração que realmente fazemos isso aqui.

Após a minha chegada a este Parlamento, os profissionais de segurança pública

passaram  a  ser  vistos,  a  ser  percebidos,  passaram  a  ser  enxergados  de  outra

maneira. Até então, nesta Casa não se percebia isso. Por isso, Sr. Presidente, é bom

ter  a  pluralidade  de  representações  na  Assembleia.  Isso  é  importante  para  a

democracia,  porque  trazemos  um  olhar,  uma  experiência,  uma  visão  de  um

segmento, pois, até então, ninguém tinha percebido quanto é difícil ser bombeiro e

policial  militar,  seja  soldado,  seja  coronel,  do  quadro  de  saúde  ou  do  quadro  de

carreiras.  São  profissões  extremamente  complexas.  As  pessoas  têm  de  se  doar

muito.

Tivemos  muitos  embates  na  Comissão  de  Direitos  Humanos.  Deputado  Ivair

Nogueira, por mais que nos acusem de ser violadores de direitos humanos, no caso

das polícias - o Corpo de Bombeiros Militar é uma instituição amada e respeitada no

mundo inteiro, tem esse diferencial -, tivemos de fazer muitos debates para dizer que

a Polícia Militar de Minas Gerais assiste, socorre, ampara 24 horas por dia e que não

existe nenhuma instituição pública ou privada neste estado que funciona durante 24

horas. É com orgulho, com alegria, com carinho, com respeito, que prestamos esta

homenagem. Às vezes tenho, aqui, divergências pontuais, Cel. Jader, mas podem ter

certeza:  enquanto  eu  estiver  nesta  Casa,  vocês  terão  eternamente  um  guardião.

Obrigado, Sr. Presidente. Peço-lhe desculpas pela quebra do protocolo.

O presidente - É um prazer, deputado Sargento Rodrigues.

Apresentação Musical

O  locutor  -  Neste  momento,  teremos  o  privilégio  de  apreciar  a  brilhante

apresentação da Bombeiro Instrumental Orquestra Show - Bios -, que, sob a direção

do 1º-Sgt. Amauri Pereira de Paula, nos brindará com as músicas: Mack the knife, de

Kurt Weill e Bertold Brecht; Trem das onze, de Adoniran Barbosa; e I got you - I feel
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good -, de James Brown.

- Procede-se à apresentação musical.

O presidente -  Que  show!  Parabéns a Bombeiro Instrumental Orquestra Show -

Bios. Finalizando, quero agradecer a presença de todos e dizer que foi uma honra

estar aqui, nesta homenagem dos deputados Sargento Rodrigues e Gilberto Abramo.

Encerramento

O presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião,

convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 3,

às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também

de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada

foi publicada na edição do dia 3/12/2013.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 41ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/12/2013

Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  Ata  -  Questões  de  Ordem  -

Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Presidente -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Alencar

da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio

Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -

Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - João Leite - Juarez

Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças

- Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa -

Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Romel

Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -

Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Zé Maia.
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Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 20 horas, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

Ata

- O deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questões de Ordem

O deputado Fred Costa - Boa noite a todos e a todas. Venho fazer uso da palavra

nesta  noite  para  manifestar  a  minha  indignação,  a  minha  insatisfação,  o  meu

sentimento  de  revolta  como  cidadão  belo-horizontino.  Para  nossa  surpresa,  a

Prefeitura  de  Belo  Horizonte  anuncia  o  Orçamento  Participativo  Digital  fazendo

apologia,  como se  fosse  um projeto  coroado  de êxito  e  feito  com a  participação

maciça da população e também com o cumprimento e com a execução daquelas

demandas  colocadas  como  prioritárias  por  aqueles  que  por  elas  optaram.

Lamentavelmente,  não  podemos  ignorar  a  realidade.  No  ano  de  2008,  houve  o

Orçamento  Participativo  Digital,  e  a  obra  vencedora  foi  uma  intervenção  de

mobilidade urbana na Praça São Vicente, localizada no Bairro Padre Eustáquio. Já se

passaram  cinco anos e,  infelizmente,  a  obra não se  iniciou.  Ainda demonstrando

desrespeito com a população, lançaram o Orçamento Participativo de 2011 e, mais

uma vez, desconsideraram qualquer compromisso pactuado por intermédio dele, pois

a  Prefeitura  de  Belo  Horizonte  descumpriu-o.  Afirmo  isso  aqui  sem  nenhuma

leviandade. Aliás, não praticaria leviandade em qualquer situação. A verdade é que

nenhuma das seis obras de infraestrutura foram concluídas. E mais, as três regionais

que optaram pelas câmeras de segurança, pelas câmeras de videomonitoramento,

que é um clamor por segurança pública, são: Regionais Centro-Sul, Leste e Nordeste.

Até o presente momento não foi feita sequer a licitação para viabilizar a aquisição e,

posteriormente, a colocação dessas câmeras. Quero, como cidadão belo-horizontino,

como parlamentar em exercício, manifestar minha rejeição a esse populismo, a esse
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programa mentiroso, a essa falácia em que se transformou o Orçamento Participativo

Digital. Queremos, sim, a execução do Orçamento Participativo de 2008, a execução

do Orçamento Participativo  de  2011 para,  então,  partir  para  um novo Orçamento

Participativo.  No  meu entender,  isso  é  uma vergonha,  uma falta  de  respeito.  Sr.

Presidente, neste momento observo que só há cinco deputados no Plenário, então

sugiro a V. Exa. que encerre a sessão, de plano.

O  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Sr.  Presidente,  tendo  em  vista  matérias

importantes a serem discutidas nesta pauta, requeiro recomposição de quórum.

O presidente - É regimental.

O deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. a reconsideração do

pedido do deputado Dalmo Ribeiro Silva, pois realmente não existe número suficiente

de deputados em Plenário. Solicito que o deputado Dalmo Ribeiro Silva reconsidere o

pedido de recomposição de quórum e que seja feito o encerramento, de plano, desta

sessão.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, retiro a minha solicitação.

O presidente -  É  regimental.  A presidência  verifica,  de  plano,  a  inexistência  de

quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Presidente

A presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a discussão,

em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.613/2013 e, em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs

1.617/2011 e 4.540/2013, uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis

reuniões.

A presidência informa ao Plenário que, no decorrer da discussão do Projeto de Lei

nº  4.540/2013,  foi  apresentada  ao  projeto  uma  emenda  do  deputado  Sargento

Rodrigues, que recebeu o nº  2, e,  nos termos do § 2º  do art.  188 do Regimento

Interno, encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira,

para parecer.

- O teor da emenda apresentada é o seguinte:

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 4.540/2013

Dê-se ao art. 5º a seguinte redação:

“Art.  5°  -  Esta  lei  entra  em  vigor  no  prazo  de  noventa  dias  da  data  de  sua
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publicação.”.

Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Vislumbra-se  com  esta  emenda estabelecer  um  período  mínimo  e

cauteloso de vacatio legis, qual seja noventa dias da data da publicação da referida

proposição, por considerar que, nos termos do art. 8° da Lei Complementar n° 95, de

1998, a vigência da lei já na data de sua publicação cabe aos projetos de pequena

repercussão, o que não caberia no presente caso. Senão vejamos:

“Art. 8° - A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar

prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula

“entra em vigor na data de sua publicação” para as leis de pequena repercussão”.

Assim,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  aprovação  desta

proposição.

Encerramento

O presidente  -  A presidência encerra a reunião  convocando as  deputadas e os

deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 4, às 9 e às 20 horas, nos termos

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

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.556/2013

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Lamac,  o Projeto de Lei  nº  4.556/2013 institui  a

Semana Estadual de Conscientização e Combate à Automedicação e foi distribuído

às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer

quanto ao mérito, em cumprimento ao disposto no art. 188, combinado com os arts.

190 e 102, XI, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposição em comento visa a instituir a Semana Estadual de Conscientização e

Combate à Automedicação, a ser comemorada, anualmente, na quarta semana do

mês de junho. Segundo o autor do projeto, o objetivo é alertar a sociedade para os

perigos da automedicação, muitas vezes estimulada pela indústria farmacêutica.

A Comissão de Constituição e Justiça, procedendo ao exame de aspectos jurídicos

que envolvem o  projeto,  concluiu  que,  à vista do disposto  no § 1º  do art.  25  da

Constituição  da  República,  a  instituição  de  data  comemorativa  é  matéria  de

competência legislativa residual atribuída a quaisquer dos estados componentes do

nosso sistema federativo.

Entretanto, apresentou o Substitutivo nº 1 para sanar impropriedades relacionadas

à separação de Poderes prevista no art. 2º da Constituição da República.

A automedicação é definida como o uso de medicamentos sem prescrição médica,

ou seja, o próprio paciente decide qual fármaco utilizar. Inclui-se nessa designação

genérica a prescrição ou indicação de medicamentos por pessoas não habilitadas,

como amigos, familiares e mesmo balconistas de farmácia, caracterizando-se, neste

último caso, exercício ilegal da medicina.

De acordo com o estudo A importância do profissional farmacêutico no combate à

automedicação  no  Brasil  (Disponível  em  :

<http://revistas.ufg.br/index.php/REF/article/view/4616/3938>, acesso em 22/11/2013),

o  mercado  brasileiro  dispõe  de  mais  de  32  mil  medicamentos.  Diversos  desses

medicamentos  que  deveriam  ser  utilizados  apenas  com  prescrição  médica  são

vendidos de forma indiscriminada pelo estabelecimento farmacêutico,  pelo fato de

que, no Brasil,  a farmácia não é reconhecida com uma unidade de saúde e, sim,

como um ponto comercial de vendas de medicamento e produtos correlatos. Esses

medicamentos,  vendidos  sem  receita  médica,  possibilitam  a  automedicação:  o

indivíduo, motivado por fatores socioeconômicos e culturais, reconhece, por si só, os

sintomas da sua doença e os trata.

Ainda,  de  acordo com o estudo,  o Brasil  assume a quinta  posição na listagem

mundial de consumo de medicamentos, estando em primeiro lugar em consumo na

América Latina e ocupando o nono lugar no mercado mundial em volume financeiro.
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A automedicação  inadequada,  tal  como  a  prescrição  errônea,  pode  ter  como

consequência  efeitos  indesejáveis  como  o  mascaramento  ou  o  agravamento  de

doenças evolutivas, a potencialização ou a perda da ação de outro medicamento, o

desenvolvimento  de  resistência  às  substâncias  farmacológicas,  o  surgimento  de

lesões no fígado, estômago e intestino, o aumento da pressão arterial, entre outros,

representando, portanto, problema a ser prevenido.

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa -, a intoxicação por

medicamentos ocupa o primeiro lugar entre as causas de intoxicação registradas em

todo  o  país,  à  frente  dos  produtos  de  limpeza,  dos  agrotóxicos  e  dos  alimentos

estragados.

A Anvisa, por meio das Resoluções RDC 44/2010 e RDC 20/2011, adotou diversas

medidas com relação aos antibióticos, incluindo a exigência de retenção, na farmácia,

de  receita  médica  para  a  sua  comercialização,  a  fim  de  evitar  que  o  uso

indiscriminado desse medicamento  seja  responsável  pelo  aparecimento  de  micro-

organismos cada vez mais resistentes às medicações disponíveis.

Entretanto,  apenas  medidas  relacionadas  a  essa  classe  de  medicamentos  não

foram  suficientes  para  eliminar  os  riscos  de  efeitos  indesejados  decorrentes  da

automedicação. Com a redução do uso indiscriminado de antibióticos, os pacientes

passaram a utilizar outras classes de medicamentos que não exigem retenção de

receita médica, principalmente os anti-inflamatórios. Embora desenvolvidos para fins

distintos  dos  antibióticos,  os  anti-inflamatórios  têm  sido  usados  para  tratar  vários

sintomas como dores de cabeça, de garganta, de coluna, entre outros, que podem ter

origem bacteriana, mascarando, assim, a doença inicial.

Em síntese,  embora haja no mercado medicamentos que podem ser adquiridos

sem prescrição médica, nenhuma substância farmacologicamente ativa é inócua ao

organismo. Por isso, as pessoas não devem ingeri-las na dose e na situação que lhes

for conveniente.

Portanto,  parece-nos  que  a  proposição  em  análise  poderá  contribuir  para

divulgação e discussão do tema tratado, o que será estratégico para a redução dos

casos de intoxicação e de outros efeitos indesejados decorrentes da automedicação.
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Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.556/2013 na

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

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Carlos Mosconi, presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Pompílio Canavez.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.600/2013

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do deputado Hélio Gomes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Pacientes Renais e Transplantados de

Governador Valadares - Aspart -, com sede no Município de Governador Valadares.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.600/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Pacientes  Renais  e Transplantados de Governador Valadares -  Aspart  -,  com

sede no Município de Governador Valadares, pessoa jurídica de direito privado, sem

fins  lucrativos,  de  caráter  beneficente,  que  tem  como  escopo  a  assistência  aos

pacientes renais e transplantados da região.

Com esse propósito, a instituição faz acompanhamentos sistemáticos aos pacientes

e desenvolve ações filantrópicas para lhes prestar auxílio financeiro. Tendo em vista o

relevante trabalho desenvolvido pela Aspart com a comunidade menos favorecida de

Governador Valadares, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.600/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Arlen Santiago, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.619/2013

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria  do deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural  e  do  Desporto

Especializado de Sete Lagoas - Adessel -, com sede no Município de Sete Lagoas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O projeto de lei  em análise pretende declarar de utilidade pública  a Associação

Cultural  e  do  Desporto  Especializado  de  Sete  Lagoas  -  Adessel  -,  com  sede no

Município de Sete Lagoas, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que

tem como escopo a promoção e o estímulo ao desenvolvimento social, esportivo e

cultural no município em que atua.

Considerando  o  relevante  papel  desempenhado  pela  instituição  no  fomento  ao

esporte, ao lazer e à cultura dos moradores de Sete Lagoas, consideramos meritória

a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.619/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Ulysses Gomes, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 177/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria  do  deputado Rogério  Correia,  o projeto  de  lei  em epígrafe institui  a

Política  Estadual  de  Desenvolvimento  do  Brasil  Rural  -  PEDBR  -  e  dá  outras

providências.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  sua  análise  prévia  da  proposição,
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concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

A Comissão de Participação Popular, por sua vez, por meio do Parecer sobre a

Proposta de Ação Legislativa nº 1.671/2012, encaminhou a esta comissão proposta

de Substitutivo nº 2 ao projeto em tela.

Cabe, agora, a esta comissão analisar o mérito do projeto, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise incorpora texto da Política Nacional de Desenvolvimento

do Brasil Rural - PNDBR -, adaptado à esfera estadual. Essa política foi elaborada

como proposta ao  governo federal,  sob a  coordenação do Conselho  Nacional  de

Desenvolvimento Rural Sustentável - Condraf -, com base nos debates ocorridos na

Conferência Territorial Nacional, realizada em junho de 2008, em Olinda (PE), tendo

sido aprovada por esse conselho em 24 de fevereiro de 2010. A proposta do PNDBR

é resultado da participação de diversas entidades e de estudiosos do meio rural que,

ao  longo  dos  10  anos  de  existência  do  Condraf,  vêm  propondo  estratégias

atualizadas de formulação e implementação de políticas públicas para o meio rural.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  seu  parecer,  considerou  válida  a

possibilidade de acrescentar os princípios e diretrizes inovadores do projeto de lei em

tela  à  Lei  nº  11.405,  de  1994,  que  dispõe  sobre  a  política  estadual  de

desenvolvimento agrícola.

Por sua vez, a Comissão de Participação Popular - PPO -, ao analisar a Proposta

de Ação Legislativa nº 1.671/2012, originada de proposta apresentada pelo Sindicato

dos Trabalhadores e Empregados Rurais de Barbacena e Região - Sinter -, para a

criação do Programa Estadual de Fortalecimento da Agricultura Familiar e Apoio aos

Assalariados  Rurais,  aprovou  a  apresentação  a  esta  comissão  de  proposta  de

Substitutivo nº 2. Em atenta análise do texto apresentado pela PPO, esta comissão

acata as sugestões apresentadas e reconhece a importância de, ao mesmo tempo

em que se atualiza a Política Estadual de Desenvolvimento Agrícola do Estado - Lei

nº  11.405 -  com  os  modernos  preceitos  das  políticas  públicas  para  a  agricultura

familiar,  estabelecer  instrumentos  de  governança  para  condução  de  uma política
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estadual  de  desenvolvimento  rural  sustentável  e  de  alinhar  tais  instrumentos  às

políticas federais para a agricultura familiar.

Registre-se que, com relação a formulação, planejamento e execução da política de

desenvolvimento rural sustentável sugerida, o texto da proposta de Substitutivo nº 2

cita  instância  já  criada  e  instalada  pelo  chefe  do  Executivo  Estadual,  ou  seja,  o

Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - Cedraf -, instituído pelo

Decreto nº 45.962, de 7 de maio de 2012, não inovando, portanto, quanto à estrutura

do  Executivo.  O  mesmo  decreto,  também  de  forma  coincidente  com  o  texto  da

proposta,  determina  a  elaboração  do  Plano  Estadual  de  Desenvolvimento  Rural

Sustentável e estabelece como competência do Cedraf a promoção de “audiências

públicas  de  caráter  estadual  e  regional  sobre  as  políticas  públicas  relativas  ao

desenvolvimento  rural  sustentável  e  solidário”,  modelo  em  que  se  enquadra  a

Conferência Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável sugerida como uma das

instâncias  da  referida  política  pública.  A  proposta  da  PPO  associa,  ainda,  à

formulação da política os conselhos municipais de desenvolvimento rural sustentável

e  outras  entidades  relacionadas  à  agricultura  familiar  reconhecidas  pelo  Cedraf,

organizações já atuantes no conselho.

Quanto  à  importância  da  política  estadual  de  desenvolvimento  sustentável  da

agricultura  familiar,  pode  ser  avaliada  pelos  números  apresentados  pelo  Censo

Agropecuário de 2006, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -

IBGE -, segundo os quais a agricultura familiar se apresenta como importante fator

para  o  desenvolvimento  rural  de  Minas  por  representar  cerca  de  80%  dos

estabelecimentos rurais  do  Estado  e,  apesar  de  ocupar  apenas  15% do território

mineiro, gerar 36% do valor da produção agrícola. Por outro lado, dados da execução

do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar em Minas Gerais,

relativos  a  número  de  financiamentos  concedidos,  indicam  que  aproximadamente

70% dos estabelecimentos da agricultura familiar no Estado ainda não acessam as

linhas  de  financiamento,  o  que  comprova  a  importância  de  dar  sequência  à

implementação  de  políticas  de  universalização  do  acesso  às  políticas  públicas

estaduais e federais como instrumento de desenvolvimento agrícola e geração de

trabalho e renda no campo.
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Vale  citar  ainda que a  consolidação do Conselho  Estadual  de  Desenvolvimento

Rural  Sustentável  -  Cedraf  -,  já  constituído  e  instalado  por  força  de  decreto  do

governador,  como já  citado,  vai  ao  encontro  das  necessidades  da  Secretaria  de

Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -, dando concretude à sua

estrutura institucional.

Ressalte-se,  ainda,  a importância  de  elaborar  e  manter  atualizado no  Estado o

Plano  Estadual  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável  da  Agricultura  Familiar  -

Pledraf  -,  que,  por  meio  de  discussão  com  a  sociedade,  apresentará  diretrizes,

prioridades  e  sugestões  de  ações  governamentais  focadas  no  sucesso

socioeconômico  e  ambiental  da  produção  da  agricultura  familiar,  o  que  permitirá

aprimoramento no planejamento público dos órgãos envolvidos.

Como resultante das análises conduzidas, apresentamos o Substitutivo nº 2.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 177/2011 na forma

do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado, e pela rejeição do Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Institui  a  Política  Estadual  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável  da  Agricultura

Familiar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da

Agricultura Familiar - Pedraf -, que deverá nortear a elaboração e a implementação do

Plano  Estadual  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável  da  Agricultura  Familiar  -

Pledraf.

§ 1º  -  A Pedraf  tem por  objetivo orientar  as  ações de governo voltadas para o

desenvolvimento rural, sustentável e solidário e para o fortalecimento da agricultura

familiar no Estado, garantida a participação da sociedade civil organizada.

§  2º  -  A  Pedraf  se  articulará,  no  que  couber,  com  a  Política  Estadual  de

Desenvolvimento Agrícola, contida na Lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994, bem

como com as políticas públicas, órgãos e conselhos de representação da agricultura

familiar no âmbito federal.

Art.  2º  -  O  art.  2°  da  Lei  nº  11.405,  de  1994,  passa a  vigorar  com a  seguinte
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redação:

“Art.  2º  -  A política  estadual  de  desenvolvimento  agrícola  fundamenta-se,  entre

outros, nos seguintes princípios:

I - a atividade agrícola compreende processos físicos, químicos e biológicos em que

os recursos naturais envolvidos devem ser utilizados e gerenciados com vistas ao

cumprimento  da  função  social  e  econômica  da  propriedade  rural,  voltada  para  o

desenvolvimento rural sustentável;

II - a diversidade de características dos estabelecimentos rurais quanto à estrutura

fundiária,  às  condições  edafoclimáticas,  à  capacidade  empresarial,  ao  uso  de

tecnologias e às condições socioeconômicas e culturais deverá ser considerada pelo

poder público na definição de suas ações;

III - a adoção da sustentabilidade socioeconômica e ambiental como paradigma na

redução das desigualdades sociais e regionais e na promoção de agroecossistemas

viáveis;

IV - constituem o setor agrícola segmentos como os de produção, de insumos, de

comércio, de abastecimento, de armazenamento, a agroindústria e outros, os quais

respondem diferenciadamente às políticas públicas e às forças de mercado;

V  -  participação  social  na  formulação,  execução  e  monitoramento  da  política

agrícola e dos planos de desenvolvimento rural sustentável e solidário é condição

necessária para assegurar a sua legitimidade;

VI  -  as  ações  para  o  desenvolvimento  agrícola  objetivarão  oferecer  às  famílias

rurais  o  acesso aos  serviços  essenciais  de  saúde,  educação,  segurança pública,

transporte, eletrificação, comunicação, habitação, saneamento, lazer e cultura, bem

como a outros benefícios sociais;

VII  -  a  política agrícola  estadual  deve compatibilizar-se com a política agrária  e

fornecer  a  esta  as  condições  necessárias  à  sua  viabilização  técnica  e

socioeconômica;

VIII - a atividade agrícola é responsável pela geração de emprego e rendas, bem

como de receitas de tributos para o Estado, que as administrará com vistas a manter

e elevar o potencial e a sustentabilidade do setor agrícola;

IX - o poder público criará condições para o desenvolvimento da agricultura familiar,
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com vistas a sua integração gradual na economia de mercado;

X - a universalização do acesso às políticas públicas estaduais e federais com foco

no atendimento da agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais;

XI  -  a  agricultura,  como  atividade  econômica,  deve  proporcionar  rentabilidade

compatível com a de outros setores da economia;

XII - o poder público deverá promover ações, articuladas com a iniciativa privada,

com vistas a dotar a produção agropecuária de condições de competitividade nos

mercados interno e externo;

XIII - o poder público deverá estimular e garantir a produção de alimentos básicos e

a  sua  distribuição,  preservados  os  interesses  dos  produtores  e  consumidores,

mediante a adoção de estratégia global de intervenção;

XIV - o abastecimento adequado e a segurança alimentar são condições básicas

para garantir a tranquilidade social, a ordem pública, o processo de desenvolvimento

socioeconômico e os direitos da cidadania;

XV  -  o  Estado  deverá  articular-se  com  a  administração  federal  e  com  as

administrações municipais com vistas a promover, por meio de ações conjuntas, o

desenvolvimento sustentável do setor agrícola e dos espaços rurais;

XVI  -  o  apoio à organização associativa  de  produtores e trabalhadores rurais  é

condição necessária para a estabilidade e o pleno desenvolvimento do setor agrícola

e dos espaços rurais;

XVII - a valorização da responsabilidade coletiva e compartilhada tendo por base os

princípios da autogestão e da cooperação;

XVIII - o reconhecimento da importância do patrimônio ambiental, sociocultural e

econômico relacionado às atividades agropecuárias e aos espaços rurais;

XIX  -  a  transparência  dos  programas,  das  ações  e  da  aplicação  de  recursos

públicos  no  âmbito  das  políticas  públicas  relativas  ao  desenvolvimento  rural

sustentável;

XX  -  a  dinamização  econômica  com  base  nas  inovações  tecnológicas  para  o

estabelecimento  de  modelo  sustentável  de  produção  agropecuária,  extrativista,

florestal e pesqueira;

XXI - o fortalecimento dos mecanismos de controle e gestão social,  tendo como
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base o protagonismo das organizações da sociedade civil.”.

Art.  3º  -  O  art.  3°  da  Lei  nº  11.405,  de  1994,  passa a  vigorar  com a  seguinte

redação:

“Art. 3º - São objetivos da política estadual de desenvolvimento agrícola:

I - definir e disciplinar as ações e os instrumentos do poder público destinados a

promover, regular, fiscalizar, controlar e avaliar as atividades e suprir as necessidades

do  setor  agrícola,  com  vistas  a  assegurar  o  incremento  da  produção  e  da

produtividade  agrícola,  a  rentabilidade  dos  empreendimentos,  a  estabilidade  dos

preços e do mercado, a redução das disparidades regionais e de renda e a melhoria

das condições de vida da família rural;

II - garantir a regularidade do abastecimento alimentar, mediante oferta crescente e

sustentada  dos  produtos  básicos  para  a  alimentação  da  população,  que  será

devidamente orientada;

III - estimular e apoiar as iniciativas de organização cooperativa e associativa de

produtores e trabalhadores rurais;

IV - eliminar distorções que afetem o desempenho das funções socioeconômicas da

agricultura;

V  -  proteger  o  meio  ambiente,  garantir  o  uso racional  dos  recursos  naturais  e

estimular a recuperação dos ecossistemas degradados;

VI  -  promover  a  formação de  estoques  estratégicos  e  a  elevação  dos  padrões

competitivos,  com  vistas  ao  estabelecimento  de  melhores  condições  para  a

comercialização, o abastecimento e a exportação dos produtos;

VII  -  prestar  apoio  institucional  ao  produtor  rural,  sendo  devido  atendimento

prioritário e diferenciado ao agricultor familiar, aos povos e comunidades tradicionais,

bem como aos beneficiários dos programas de reforma agrária;

VIII - prestar assistência técnica e extensão rural pública, gratuita e de qualidade

para a agricultura familiar e para os povos e comunidades tradicionais;

IX - promover a integração das políticas públicas destinadas ao setor agrícola com

as demais, de modo a proporcionar acesso da família  rural a infraestrutura e aos

serviços  de  saúde,  assistência  social,  saneamento,  segurança,  transporte,

eletrificação,  habitação  rural,  cultura,  lazer,  esporte  e  comunicação,  aí  incluída  a
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telefonia e o acesso à internet e a sinal de televisão e rádio;

X -  estimular o processo de agroindustrialização,  nele incluídas a fabricação de

insumos e as demais fases da cadeia produtiva, considerada a preferência para:

a) as regiões produtoras na implantação de projetos e empreendimentos;

b)  a  diversificação  com  foco  nos  empreendimentos  agroindustriais  rurais  de

pequeno porte;

XI  -  promover  e  estimular  o  desenvolvimento  de  ciência,  tecnologia  e  inovação

agrícolas, públicas e privadas, em especial aquelas voltadas para a utilização dos

fatores internos de produção;

XII - garantir a integração e ampliação do acesso, entre outros itens, a:

a) infraestrutura de produção e logística de qualidade no campo;

b) transferência da tecnologia gerada pela pesquisa agropecuária, prioritariamente

com enfoque agroecológico;

c) equipamentos e sistemas de comercialização e abastecimento alimentar;

d) educação contextualizada de qualidade, capacitação e profissionalização;

XIII - garantir o papel estratégico dos espaços rurais na construção de um modelo

de desenvolvimento rural sustentável e solidário com base na agrobiodiversidade;

XIV - fortalecer processos de dinamização econômica, social, cultural e política dos

espaços rurais;

XV - priorizar o fortalecimento da agricultura familiar e dos povos e comunidades

tradicionais, definidos em lei federal, visando à garantia da soberania e segurança

alimentar e nutricional e à democratização do acesso à terra;

XVI - garantir o acesso universal à água de qualidade e em quantidade suficiente,

com  prioridade  para  as  famílias  em  situação  de  insegurança  hídrica  e  para  a

produção de alimentos da agricultura familiar;

XVII - formular e implementar programas e ações que assegurem a preservação da

biodiversidade, a reprodução do patrimônio cultural e a permanência das populações

rurais com dignidade nas áreas rurais, observando a diversidade social e étnico-racial

e a equidade de gênero e geração;

XVIII - promover nas áreas rurais a conformidade com as leis trabalhistas vigentes;

XVIII  -  garantir  apoio  à  regularização ambiental  dos  estabelecimentos  rurais  da
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agricultura familiar,  em especial  à  inclusão no Cadastro Ambiental  Rural  -  CAR -,

criado pela Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012;

XIX - garantir apoio à regularização sanitária dos estabelecimentos agroindustriais

rurais de pequeno porte, regulados pela Lei nº 19.476, de 11 de janeiro de 2011;

XX -  consolidar  mecanismos  e  instrumentos  de  gestão  social  no  planejamento,

elaboração, integração, controle e monitoramento das políticas públicas.”.

Art.  4º  -  A formulação  e  implementação  do  Pledraf  será  realizada  pelo  Poder

Executivo, sob a coordenação do Cedraf, garantida a participação da sociedade civil

organizada, tendo como base as seguintes diretrizes:

I - potencialização da diversidade ambiental, social, cultural e econômica, além da

valorização das múltiplas funções desempenhadas pela agricultura familiar e povos e

comunidades tradicionais;

II - dinamização da pluriatividade econômica por meio das inovações tecnológicas e

da democratização do acesso às tecnologias relacionadas a sistemas de produção

sustentáveis, sobretudo de base agroecológica;

III  -  fortalecimento  dos  fatores  de  atratividade  geradores  de  qualidade  de  vida,

inclusão social e igualdade de oportunidades nos espaços rurais;

IV  -  fortalecimento  de  arranjo  institucional  articulado  de  forma  intersetorial  que

estimule a integração das ações do Estado no âmbito da Pedraf;

V  -  consolidação  dos  mecanismos  de  controle  e  gestão  social,  a  partir  do

protagonismo das organizações da sociedade civil.

§  1º  -  A elaboração  do  Pledraf,  a  que  se  refere  o  caput,  observará  ainda  as

prioridades  emanadas  da  Conferência  Estadual  de  Desenvolvimento  Rural

Sustentável.

§ 2º - Para a execução do Pledraf, além das dotações orçamentárias consignadas

no planejamento público do Estado, os órgãos públicos envolvidos poderão firmar

convênios, acordos de cooperação, ajustes ou instrumentos congêneres com órgãos

e entidades da administração pública federal e com consórcios públicos e entidades

de direito público e privado sem fins lucrativos, nacionais ou estrangeiras, observada

a legislação vigente.

Art. 5º - Constituem público-alvo dos planos e ações derivados da Pedraf:
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I - o agricultor familiar, conforme o art. 3º da Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de

2006;

II - o trabalhador assalariado em atividade agropecuária, conforme regulamento;

III - o beneficiário de programas estaduais ou federais de crédito fundiário;

IV - a mulher de baixa renda residente no meio rural, conforme regulamento;

V - o jovem filho de agricultor familiar ou trabalhador assalariado a que se refere o

inciso II deste artigo;

VI - o quilombola formalmente reconhecido;

VII - o indígena.

Art. 6º - São instâncias de formulação, planejamento, execução, acompanhamento

e  monitoramento  da  Política  Estadual  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável  da

Agricultura Familiar:

I  -  a  Conferência  Estadual  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável,  instância

responsável pela formulação das diretrizes e prioridades da política de que trata esta

lei;

II - o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - Cedraf -, que terá

sua composição e atribuições estabelecidas no regulamento, garantida a participação

de  representantes  de  órgãos  governamentais  e  de  entidades  e  organizações  da

sociedade civil;

III - os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável e congêneres,

no âmbito de suas atribuições;

IV - as instâncias, os fóruns, os colegiados e as instituições privadas dos espaços

rurais alinhados com o objetivo da política de que trata esta lei e reconhecidos pelo

Cedraf.

Art.  7º  -  Constituem  fontes  de  recursos  para  a  implementação  da  Pedraf  as

dotações  orçamentárias  consignadas  no  orçamento  anual  do  Estado,  além  de

recursos oriundos de convênios,  acordos de cooperação e doações,  entre outros,

observada a legislação vigente.

§ 1º - Os órgãos públicos e entidades da sociedade civil participantes da Pedraf

poderão  receber  recursos  do  Fundo  de  Erradicação  da  Miséria  -  FEM  -,  para

aplicação em programas e ações que atendam à finalidade disposta no art. 4º da Lei



490
____________________________________________________________________________

nº 19.990, de 29 de dezembro de 2011, e de outros fundos nacionais e internacionais

que apoiem ações de desenvolvimento rural sustentável solidário.

§ 2º - Os programas e projetos oriundos da União, vinculados à agricultura familiar

e  aos  povos  e  comunidades  tradicionais,  poderão  ter  sua  execução  viabilizada

através  de  convênios,  contratos  e  parcerias  com  os  órgãos  públicos  estaduais  e

entidades da sociedade civil reconhecidas pelo Cedraf.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Antônio Carlos Arantes, presidente - Romel Anízio, relator - André Quintão - Luiz

Humberto Carneiro - Inácio Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 177/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  deputado  Rogério  Correia,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo instituir a Política Estadual de Desenvolvimento do Brasil Rural - PEDBR - e

dar outras providências.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por

sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou; à Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, que opinou pela

aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº  2,  por  ela apresentado,  e pela

rejeição  do  Substitutivo  nº  1;  e  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Vem agora a matéria a esta comissão para emissão de parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A matéria  em comento  visa  instituir  a  Política  Estadual  de  Desenvolvimento  do

Brasil Rural - PEDBR. Conforme se depreende da leitura do art. 1º do texto, o projeto

busca definir e estabelecer princípios, diretrizes e objetivos da Política Estadual de

Desenvolvimento do Brasil Rural - PEDBR -, com base na qual o poder público, com

a participação  da  sociedade  civil  organizada,  formularia  e  implementaria  o  Plano

Estadual de Desenvolvimento do Brasil Rural - PEDBR -, que seria um conjunto de
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programas  e  ações  visando  assegurar  o  direito  humano  ao  desenvolvimento

sustentável  nas  áreas  rurais  do  Estado.  Conforme  exposto  pelo  autor  em  sua

justificação,  a matéria visa produzir  uma reformulação do meio rural,  garantindo a

este condições de alcançar desenvolvimento humano e econômico, contribuindo para

a  justiça  e  a  inclusão  sociais,  não  apenas  no  meio  rural,  mas  também  no  meio

urbano.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça apontou que o intento da

matéria  se  encontra inscrito  na esfera  de  competência  legislativa  do  Estado,  nos

termos do art. 24, VI, da Constituição da República, que trata das competências dos

entes federados. Indicou ainda que o art. 225 da Carta Maior determina que todos

têm direito ao meio ambiente equilibrado.

Ressaltou,  porém,  que  já  existem  normas  estaduais  vigentes  que  tratam  de

assuntos correlatos,  como a  Lei  nº  11.405,  de  1994,  que dispõe sobre  a  política

estadual de desenvolvimento agrícola. Dessa maneira, julgou, acertadamente, mais

proveitoso incluir as disposições da matéria na referida lei. De forma ainda a lidar com

óbices de natureza legal e relativos à harmonia entre os Poderes, optou por suprimir

dispositivos  que  determinavam  obrigações  de  natureza  administrativa  ao  Poder

Executivo. Assim, a citada comissão apresentou o Substitutivo nº 1, na forma do qual

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Por sua vez, a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial esclareceu que a

matéria se insere no contexto da criação de política semelhante em nível federal,

decorrente  de  debates  ocorridos  na  Conferência  Territorial  Nacional,  realizada em

junho de 2008. Esclareceu, ainda, que, durante a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG -, realizada em 2012, a Comissão de Participação Popular

analisou proposta de ação legislativa apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores e

Empregados Rurais de Barbacena e Região -  Sinter -, que visava criar  Programa

Estadual de Fortalecimento da Agricultura Familiar e Apoio aos Assalariados Rurais.

Em seu parecer,  a Comissão de Participação Popular  aprovou a apresentação da

proposta à Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, a qual, por sua vez, a

acatou, utilizando-a como ponto de partida para a elaboração do Substitutivo nº 2,

que apresentou.
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Esse  substitutivo,  conforme  explana  a  Comissão  de  Política  Agropecuária  e

Agroindustrial,  incorpora  os  aperfeiçoamentos  indicados  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça. Além disso, considerando meritórios os objetivos pretendidos

pelo autor da matéria, o substitutivo robustece as disposições contidas no Substitutivo

nº  1.  De  fato,  são  apresentados  diversos  novos  dispositivos  legais  que  visam

fortalecer o desenvolvimento rural,  motivo que leva o Substitutivo nº 2 a instituir a

Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável e da Agricultura Familiar -

Pedraf  -,  a  qual  deverá  nortear  a  elaboração  e  a  implementação  de  um  Plano

Estadual  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável  da  Agricultura  Familiar  -  Pledraf.

Essa  política  se  justificaria,  entre  outros  motivos,  pela  importância  da  agricultura

familiar  para  o  desenvolvimento  do  Estado,  tendo  em  vista  sua  participação  na

produção agrícola de Minas.

No que é próprio desta comissão, vale indicar que a matéria original, ao buscar

instituir  novos  órgãos  na  estrutura  administrativa  do  Poder  Executivo,  bem  como

imputar-lhes obrigações custosas, implicaria impacto negativo no orçamento estadual.

Por  não  indicar  fontes  de  recursos  nem  apresentar  estimativas  de  impactos

orçamentários, não deveria prosperar, em observância à Lei Complementar 101, de

2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. Entretanto, a Comissão de

Constituição e Justiça, ao analisar preliminarmente a matéria, suprimiu os dispositivos

infringentes ao ordenamento jurídico no Substitutivo nº 1, por ela apresentado. Além

disso, a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, não obstante aceitar e

expandir  os  objetivos  pretendidos  pelo  autor,  inseriu-os  na  proposição  de  forma

compatível com a separação dos Poderes e com a LRF. Ao buscar instituir a Política

Estadual  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável  e  da  Agricultura  Familiar,  o

Substitutivo nº 2 indica objetivos e princípios a serem perseguidos durante a rotina

administrativa  do  Poder  Executivo  ao  implementá-la.  Entretanto,  concede  a  esse

Poder  espaço e liberdade suficientes  para que a implemente de acordo com sua

conveniência administrativa. Dessa forma, o Substitutivo nº 2, além de não repercutir

negativamente  sobre  o  orçamento  do  Estado,  incorpora  melhorias  quanto  à

substância da matéria, razão pela qual opinamos por sua aprovação.
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Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 177/2011, no 1º

turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária  e

Agroindustrial, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Ulysses Gomes, relator - Adalclever Lopes - Sebastião Costa

- Gustavo Corrêa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 681/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei n° 4.648/2010, “dispõe sobre as diretrizes para o

planejamento e a gestão das políticas públicas de saúde no âmbito do Sistema Único

de Saúde - SUS - no Estado”.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 24/3/2011,  a  proposição foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária para receber parecer.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta comissão, para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Foi  apresentado,  pelo  então  relator,  requerimento  na  reunião  do dia  24/4/2012,

solicitando  fosse  a  proposição  baixada  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de

Saúde, para que essa pasta informasse como tem sido efetivada a participação da

comunidade na formulação, implementação e no controle das políticas públicas de

saúde estaduais. A resposta a essa diligência encontra-se anexada ao processo.

Fundamentação

Antes de analisarmos o conteúdo do projeto de lei em tela, é necessário esclarecer

que proposição similar tramitou nesta Casa na legislatura anterior (Projeto de Lei n°

4.648/2010), não tendo sido analisada por esta Comissão.

A  proposição  em  análise  tem  por  objetivo  estabelecer  diretrizes  para  o
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planejamento e a gestão das políticas públicas de saúde no âmbito do Sistema Único

de Saúde - SUS - no Estado. Na justificação do projeto, o autor afirma que, dada a

diversidade geográfica, cultural, econômica e social, é necessária a estruturação de

sistemas regionais de saúde que contemplem as peculiaridades e as especificidades

de cada unidade da Federação.

Embora relevante a formulação da proposta, demonstraremos a seguir que existem

restrições de ordem constitucional  e legal  à  tramitação da matéria.  Verificamos  a

ausência de requisito fundamental para a edição ou a alteração de uma lei, qual seja,

a  inovação,  uma vez que o  conteúdo da proposição  se  encontra  abrangido  pela

legislação federal e estadual vigente, bem como por ações e programas na área da

saúde.

Em  relação  aos  aspectos  sobre  os  quais  esta  comissão  deve  se  manifestar,

destacamos que a Constituição Federal, em seu art. 23, inciso II, estabelece como

competência  comum da União,  dos estados, do  Distrito  Federal  e dos municípios

cuidar da saúde e da assistência pública. No art. 24, inciso XII, prevê a competência

legislativa concorrente dos estados para legislar sobre proteção e defesa da saúde,

cabendo, portanto, à União a edição de normas gerais e aos demais entes a sua

suplementação, naquilo que couber, com a finalidade de atender às peculiaridades

regionais e locais.  Tais  dispositivos  foram todos confirmados pela  Constituição do

Estado.

Os arts. 196 e 198 da Carta Federal dispõem, respectivamente, que “a saúde é

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas

que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” e que “as

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada

e constituem um sistema único”.

No âmbito de sua competência para a edição de normas gerais, a União editou a

Lei Federal n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe sobre as condições

para  a  promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde,  a  organização  e  o

funcionamento dos serviços correspondentes”.

A Lei n° 8.080, de 1990, prevê que a direção do SUS é única, sendo exercida na
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esfera federal pelo Ministério da Saúde, competindo a este, portanto, nos termos dos

arts.  15  e  16,  XVII,  respectivamente,  a  elaboração  de  normas  técnicas  e  o

estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a

assistência à saúde; o acompanhamento, o controle e a avaliação das ações e dos

serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e municipais.

O  Ministério  da  Saúde,  atendendo  aos  comandos  legais,  criou  várias  ações  e

programas  com  a  finalidade  de  dar  efetividade  à  obrigação  estatal  contida  na

Constituição.

Assim,  podemos  citar  o  programa Saúde da Família,  que atua  na promoção e

manutenção da saúde das pessoas, bem como na prevenção de doenças, alterando,

assim,  o  modelo  de  saúde  centrado  em  hospitais.  Além  de  visitar  as  casas  dos

beneficiários do programa, os profissionais de saúde fazem trabalhos educativos em

escolas  e  creches  e  atendem  nas  unidades  básicas  de  saúde.  Cada  equipe  de

profissionais  é  responsável  pelo  acompanhamento  de  um  número  definido  de

famílias, localizadas em uma área geográfica específica.

A Política Nacional de Humanização - HumanizaSUS -, instituída pelo Ministério da

Saúde  (http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/visualizar_texto.cfm?

idtxt=28288),  trouxe  várias  inovações  como,  por  exemplo,  a  valorização  dos

diferentes sujeitos (usuários, trabalhadores e gestores) implicados no processo de

produção  de  saúde;  o  fomento  da  autonomia;  o  aumento  do  grau  de

corresponsabilidade na produção de saúde; o estabelecimento de vínculos solidários

e de participação coletiva no processo de gestão; o mapeamento e a interação com

as demandas sociais,  coletivas e individuais de saúde;  a defesa de um SUS que

reconhece a diversidade do povo brasileiro e a todos oferece a mesma atenção à

saúde, sem distinção de idade, etnia, origem, gênero e orientação sexual; a mudança

nos modelos de atenção e gestão, tendo como foco as necessidades dos cidadãos, a

produção  de  saúde  e  o  próprio  processo  de  trabalho  em  saúde,  valorizando  os

trabalhadores e as relações sociais no trabalho; a proposta de um trabalho coletivo

para que o SUS seja mais acolhedor, mais ágil e mais resolutivo; o compromisso com

a qualificação da ambiência, melhorando as condições de trabalho e de atendimento;

o compromisso com a articulação dos processos de formação com os serviços e as
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práticas de saúde; a luta por um SUS mais humano, construído com a participação de

todos e comprometido com a qualidade dos seus serviços e com a saúde integral

para todos.

Além do fato de o projeto dispor  sobre ações e programas já contemplados no

âmbito  federal,  vários  dispositivos  da  proposição  são  repetição  de  dispositivos

vigentes na Constituição, na legislação federal e na legislação estadual. A título de

exemplo citamos a Lei Federal n° 8.080, de 1990, e o Código de Saúde de Minas

Gerais, cujos dispositivos têm conteúdo idêntico ou semelhante ao da proposição em

apreço.

Tal entendimento encontra-se em conformidade com a nota técnica elaborada pela

Secretaria de Estado de Saúde em resposta à diligência requerida por esta comissão,

que informa que “a participação da comunidade está assegurada pela Lei n° 8.142,

de 28 de dezembro de 1990,  que dispõe sobre a participação da comunidade na

gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) através de instâncias colegiadas como as

conferências de saúde e os conselhos de saúde”. Dessa forma, não vislumbramos a

possibilidade de esta Casa legislar sobre a matéria.

Em que pese ao nobre intuito parlamentar, a ausência de novidade e a usurpação

de competência constitucional constituem óbices à tramitação do projeto nesta Casa

Legislativa.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei n° 681/2011.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Adalclever  Lopes,  relator  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -

André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.529/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe “dispõe sobre

produtos  no  estado  líquido  comercializados  em  recipientes  não  transparentes  na

forma que especifica”.
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A proposição foi  publicada no  Diário do Legislativo de 6/5/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

para receber parecer.

Cabe-nos, preliminarmente, examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob exame visa a estabelecer que embalagens não transparentes que

contenham líquidos deverão apresentar “janelas” que permitam a verificação do seu

conteúdo, notadamente da conformidade da quantidade do produto com o informado

no recipiente.

Observamos, inicialmente, que o objeto do projeto não se encontra entre aqueles

de iniciativa privativa, indicados no art. 66 da Constituição do Estado, de modo que

não  vislumbramos  óbice  à  deflagração  do  processo  legislativo  por  atuação

parlamentar.

No que se refere à competência legislativa, de acordo com os incisos I e V do art.

24  da  Constituição  da  República,  direito  econômico  e  produção  e  consumo  são

matérias  de  competência  concorrente.  Isso  significa,  conforme  os  §§  1º  a  4º  do

mesmo artigo,  que à União compete editar  as  normas gerais  sobre esses temas,

cabendo  aos  Estados  membros  da  Federação  suplementar  essas  normas,

estabelecendo disposições específicas, em função das respectivas peculiaridades, e

editar suas próprias normas gerais em aspectos eventualmente não regulados por lei

federal.

Cumpre registrar, entretanto, que a Lei Federal nº 5.966, de 1973, que “institui o

Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial”, tendo criado o

Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Conmetro - e

o Instituto Nacional  de Metrologia, Qualidade e Tecnologia -  Inmetro -,  atribuiu ao

referido  Conselho,  nos  termos  do  seu  art.  3º,  competências  para:  “a)  formular  e

supervisionar a política nacional de metrologia, normalização industrial e certificação

da  qualidade  de  produtos  industriais,  prevendo  mecanismo  de  consulta  que

harmonizem os interesses públicos das empresas industriais do consumidor; (sic) b)
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assegurar a uniformidade e a racionalização das unidades de medida utilizadas em

todo o território nacional;  c)  estimular as atividades de normalização voluntária no

País;  d)  estabelecer  normas referentes a  materiais  e  produtos  industriais;  e)  fixar

critérios  e  procedimentos  para  certificação  da  qualidade  de  materiais  e  produtos

industriais; f) fixar critérios e procedimentos para aplicação das penalidades no caso

de  infração  a  dispositivo  da  legislação  referente  à  metrologia,  à  normalização

industrial, à certificação da qualidade de produtos industriais e aos atos normativos

dela decorrentes; g) coordenar a participação nacional nas atividades internacionais

de metrologia, normalização e certificação de qualidade”.

Vê-se, pois, que, de acordo com a legislação federal, a definição de padrão para a

fabricação  de  produto  industrial  -  como a  proposta  no  projeto  examinado -  é  de

competência  de  órgão  técnico  do  Poder  Executivo  federal,  notadamente  do

Conmetro.

Devemos reconhecer, ademais, que medidas desse jaez afetam o comércio exterior

e  interestadual,  que,  nos  termos  do  inciso  VIII  do  art.  22  da  Constituição  da

República, consubstanciam matérias  de competência legislativa privativa da União

Federal.

Com efeito, embora não tenhamos em mãos dados precisos a respeito - que seriam

mesmo necessários à luz dos preceitos da moderna legística -, é intuitivo inferir que

parcela  importante  dos  fabricantes  de  recipientes  não transparentes  destinados  à

comercialização de produtos líquidos não estejam situados no território do Estado de

Minas Gerais. Assim, esses fabricantes não seriam abarcados pela obrigação, o que

afetaria,  portanto,  os  direitos  constitucionais  à  igualdade  (art.  5º)  e  à  livre

concorrência  (art.  170,  IV)  daqueles  eventualmente  situados  em território  mineiro.

Confiram-se, nesse sentido, os pareceres desta Comissão sobre os Projetos de Lei

nºs 1.684 e 2.162, ambos de 2011.

Além disso, é também intuitiva a previsão de que o custo adicional decorrente da

necessidade de cumprimento da nova exigência seria repassado aos consumidores,

resultando  em  uma  equação  de  custo-benefício  desfavorável  a  estes.  Assim,  a

medida,  porque  restritiva  do  direito  fundamental  à  livre  iniciativa  (art.  170),  seria

inconstitucional também por ser inadequada à promoção do princípio constitucional
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em que se fundamenta - defesa do consumidor -, conforme entendimento já afirmado

pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  por  exemplo,  no  julgamento  da  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade nº 855/PR.

Devemos registrar ainda, por relevante e oportuno, que a preocupação do autor da

proposição já se encontra amparada pela ordem jurídica brasileira, desde que o inciso

III do art. 6º da Lei Federal nº 8.078, de 1990, que contém o chamado Código de

Defesa do  Consumidor,  prescreve que é  direito  básico  do  consumidor  receber  “a

informação  adequada  e  clara  sobre  os  diferentes  produtos  e  serviços,  com

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço,

bem como sobre os riscos que apresentem”, sob pena de imposição das sanções que

estatui.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.529/2011.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Adalclever  Lopes,  relator  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -

André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.663/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição  em  análise,  de  autoria  do  deputado  Tenente  Lúcio,  "acrescenta

dispositivo à Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto

sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA".

Publicado no  Diário  do  Legislativo de 13/5/2011,  foi  o  projeto distribuído a esta

comissão,  para  receber  parecer  quanto  aos  aspectos  de  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela pretende, por meio da alteração do art. 3º da Lei nº 14.937, de

2003,  inserir  entre  as  hipóteses  de  isenção  do  Imposto  sobre  a  Propriedade  de

Veículos Automotores - IPVA - o veículo de motorista profissional autônomo que o
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utilize  para o serviço de transporte especial  de pessoas com deficiência.  O autor

ressalta, na justificação do projeto, que a proposta beneficiará os proprietários dos

veículos,  que  poderão  investir  na  ampliação  e  melhoria  do  serviço,  o  que

consequentemente beneficiará as pessoas com deficiência.

Passamos, então, à análise da proposição.

A Constituição da República atribui competência aos estados e ao Distrito Federal

para instituir o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, conforme se

evidencia do disposto no art. 155, III, daquele diploma.

O Estado de Minas Gerais editou a Lei nº 14.937, em 2003, definindo as hipóteses

da incidência do imposto, o fato gerador e os casos de isenção,  conforme ocorre

atualmente com os veículo de pessoa com deficiência física, visual, mental, severa ou

profunda, ou autista, observadas as condições previstas em regulamento (art. 3º, III).

Tendo em vista que o rol de isenções previsto na referida lei não alcança o motorista

profissional autônomo que realiza transporte de pessoas com deficiência, a medida

veiculada pela proposição implica criação de benefício fiscal.

Nesse diapasão,  cumpre  ressaltar  que,  em que pese ao fato de  a Constituição

facultar ao parlamentar a instauração do processo legislativo em matéria de natureza

tributária, deparamos com obstáculos de natureza legal que inviabilizam a tramitação

do projeto nesta Casa.

Com  efeito,  a  Lei  Complementar  nº  101,  de  4  de  maio  de  2000,  Lei  de

Responsabilidade Fiscal, admite a concessão de benefício de natureza tributária da

qual resulte perda de receita, conforme ocorre no caso em análise, desde que sejam

atendidos  os  pressupostos  constantes  no  seu  art.  14.  Nos  termos  do  referido

dispositivo, a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária

da qual  decorra  renúncia  de  receita  deverá  estar  acompanhada de estimativa  do

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois

exercícios subsequentes e atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Deve ainda ser demonstrado que a renúncia foi considerada na estimativa de receita

da lei  orçamentária e que não afetará as metas de resultados fiscais ou deverá a

proposta estar acompanhada de medidas de compensação, por meio de aumento de

receita, o que não se verifica no caso em análise.
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Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.663/2011.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  André  Quintão  -

Adalclever Lopes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.970/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Conselheiro Lafaiete parte do imóvel que

especifica.

A proposição foi  publicada no  Diário do Legislativo de 2/6/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na reunião de 4/8/2011,  esta relatoria  solicitou que o projeto fosse baixado em

diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, para que esse

órgão informasse sobre a situação efetiva do imóvel e se havia óbice à transferência

pretendida; ao prefeito municipal de Conselheiro Lafaiete, para que declarasse sua

aquiescência  com  o  negócio  em  questão;  e  ao  autor,  para  que  apresentasse  o

memorial descritivo da área a ser doada.

De posse das respostas, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

Trata o Projeto  de Lei  nº  1.970/2011 de autorizar  o  Poder  Executivo a doar ao

Município de Conselheiro Lafaiete área com 4.097,37m², identificada como Área 4 em

levantamento planimétrico, a ser desmembrada de imóvel de 20.000m², situado no

Bairro Progresso, nesse município, e registrado sob o nº 29.469, a fls. 181 do Livro 3-

R,  no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  do  1º  Ofício  da  Comarca  de  Conselheiro

Lafaiete.
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O imóvel com área de 20.000m² foi doado ao Estado pelo Município de Conselheiro

Lafaiete, em 1970,  para a instalação de ginásio polivalente. No local,  atualmente,

funciona a Escola Estadual Professor Astor Viana.

O art. 18 da Constituição Mineira exige autorização legislativa para a transferência

de domínio de imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal

nº  8.666,  de  1993,  que  regulamenta  o  inciso  XXI  do  art.  37  da  Constituição  da

República  e  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da  administração  pública,

exige, além da referida autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do

interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o referido bem

será utilizado para a construção de um centro de lazer, proporcionando melhoria na

qualidade de vida da população local.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o contrato deve ser

revestido de garantia, que, no caso em análise, está prevista no art. 2º do projeto, que

estabelece o retorno do bem ao patrimônio do doador se, findo o prazo de cinco anos

contados da publicação da nova lei, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Cabe ressaltar que a Seplag, por meio da Nota Técnica nº 610/2011, manifestou-se

favoravelmente à doação da área de 4.097,37m², considerando que um centro de

lazer naquela região vai contribuir para diminuir o índice de violência na comunidade;

que o Estado não possui projeto para a utilização da área; e que a Secretaria de

Estado  de  Educação,  que  detém  o  vínculo  do  imóvel,  é  favorável  à  alienação

pretendida.

Por seu turno, o prefeito municipal de Conselheiro Lafaiete, por meio do ofício de

24/8/2011, declarou que a área é fundamental para viabilizar melhorias e adequações

no plano urbanístico municipal, a fim de incrementar o lazer, o esporte e a cultura, de

acordo com o interesse dos moradores daquela região.

Por fim, com o objetivo de incluir na proposição o memorial descritivo que identifica

a área a ser doada e adequar o texto do projeto à técnica legislativa, apresentamos,

ao final deste parecer, o Substitutivo no 1.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei nº 1.970/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conselheiro Lafaiete o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Lafaiete imóvel com área de 4.097,37m2 (quatro mil e noventa e sete vírgula trinta e

sete metros quadrados), conforme descrição no Anexo desta lei, a ser desmembrado

de imóvel com área de 20.000m2 (vinte mil  metros quadrados),  situado no Bairro

Progresso, nesse Município, e registrado sob o nº 29.469, a fls. 181 do Livro 3-R, no

Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Conselheiro Lafaiete.

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

centro de lazer.

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

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

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

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

Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2013)

A área a ser doada tem a seguinte descrição: partindo do vértice V9 segue até o

vértice V10,  de coordenada Este (X) 627.576,95m e Norte (Y) 7.714.161,69m, no

azimute de 186º18'32”, na extensão de 67,68m; do vértice V10 segue até o vértice

V53,  de  coordenada  E=  627.552,25m  e  N  =  7.714.146,51m,  no  azimute  de

238º25'59”,  na  extensão de 29,00m;  do  vértice  V53 segue até  o  vértice  V52,  de

coordenada E= 627.540,77m e N = 7.714.140,99m, no azimute de 244º20'06”,  na

extensão de 12,73m; do vértice V52 segue até o vértice V50,  de coordenada E=

627.505,04m  e  N  =  7.714.132,26m,  no  azimute  de  256º15'37”,  na  extensão  de

36,78m; do vértice V50 segue até o vértice V49, de coordenada E= 627.503,90m e N

= 7.714.138,39m, no azimute de 349º30'05”, na extensão de 6,24m; do vértice V49

segue até o vértice V48, de coordenada E= 627.502,43m e N = 7.714.144,93m, no

azimute de 347º15'50”, na extensão de 6,70m; do vértice V48 segue até o vértice
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V47,  de  coordenada  E=  627.502,06m  e  N  =  7.714.147,30m,  no  azimute  de

351º13'52”,  na  extensão  de  2,40m;  do  vértice  V47  segue  até  o  vértice  V46,  de

coordenada E= 627.501,10m e N = 7.714.154,11m, no azimute de 351º56'32”,  na

extensão  de  6,88m;  do  vértice  V46  segue  até  o  vértice  V45,  de  coordenada  E=

627.499,81m e N = 7.714.162,56m, no azimute de 351º19'48”, na extensão de 8,55m;

do  vértice  V45  segue  até  o  vértice  V30,  de  coordenada  E=  627.499,64m  e  N  =

7.714.164,37m, no azimute de 354º34'03”,  na extensão de 1,82m; do vértice  V30

segue até o vértice V9, de coordenada E= 627.583,22m e N = 7.714.229,08m, no

azimute  de  52º15'11”,  na  extensão de 105,70m;  ponto  inicial  da  descrição  desse

perímetro, perfazendo uma área de 4.097,37m2 (quatro mil e noventa e sete vírgula

trinta e sete metros quadrados).

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Adalclever Lopes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.710/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do deputado Doutor Wilson Batista, o projeto de lei em tela institui, no

âmbito dos hospitais da rede pública de saúde do Estado, o Programa de Cirurgia

Plástica Reconstrutiva da Mama.

A proposição foi distribuída para as Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde

e  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária.  A  requerimento  da  Comissão  de

Constituição e Justiça, foi o projeto baixado em diligência à Secretaria de Estado de

Saúde, para que esse órgão emitisse as suas considerações sobre o seu conteúdo.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.  vem, agora,  a proposição a esta comissão para receber  parecer

quanto ao mérito, em cumprimento do disposto no art. 188 combinado com o art. 102,

XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa a instituir, nos hospitais da rede pública de saúde de
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Minas Gerais, o Programa de Cirurgia Plástica Reconstrutiva da Mama, destinado às

mulheres que sofreram mutilação parcial ou total da mama, decorrente da utilização

de técnicas aplicadas no tratamento do câncer de mama. Nos termos do projeto, o

Poder Executivo deverá, mediante regulamento, implantar o programa em todas as

suas fases e especificidades científicas, estabelecendo as ações necessárias para

tal.

De acordo com o Instituto Nacional  do Câncer -  Inca -,  o câncer de mama é o

segundo tipo de carcinoma mais frequente no mundo, e o mais prevalente entre as

mulheres, respondendo por 22% dos casos novos a cada ano. No Brasil, as taxas de

mortalidade por câncer de mama continuam elevadas, muito provavelmente porque a

doença  ainda  é  diagnosticada  em  estágios  avançados.  Na  população  mundial,  a

sobrevida média após cinco anos é de 61%.

O Inca estima que em 2012 houve 52.680 casos novos de câncer de mama no

Brasil. Em 2010 foram notificadas 12.852 mortes causadas pela doença. O câncer de

mama também atinge os homens e, como nesses casos a doença é diagnosticada

em  um  estágio  bem avançado,  o  percentual  de  cura  entre  os  pacientes  do  sexo

masculino é baixo.

Importantes avanços na abordagem do câncer de mama aconteceram nos últimos

anos, principalmente no que diz respeito a cirurgias menos mutilantes, assim como a

busca da individualização do tratamento. Para esse tratamento individualizado, são

considerados o estadiamento (fase de extensão) da doença,  as características da

doença e as condições da paciente (idade,  status da menopausa, comorbidades e

preferências). Quanto mais cedo é diagnosticado, maiores são as chances de cura;

porém, quando são detectadas metástases (focos da doença em locais distantes do

órgão de origem), o tratamento tem como objetivo prolongar a sobrevida da paciente

e melhorar a sua qualidade de vida.

As modalidades de tratamento são as seguintes: 1) local - cirurgia e radioterapia; e

2)  sistêmica  -  quimioterapia,  hormonoterapia  e  terapia  biológica  (consumo  de

alimentos ricos em fibras em todas as refeições, diminuição do consumo de gordura,

eliminação do tabagismo e desintoxicação do organismo).

O tratamento cirúrgico do câncer de mama é indicado para qualquer tipo de tumor
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na mama, independentemente do tamanho. Esse tratamento aumenta as chances de

cura para a doença e por isso pode ser indicada a mastectomia total ou parcial -

dependendo  do  tamanho  da  mama e  do  tumor  -,  além  da  retirada  dos  gânglios

linfáticos da região axilar para evitar possíveis metástases. Em função da importância

da mama, sempre que possível é recomendável preservar o órgão ao máximo, com a

realização de uma cirurgia conservadora (setorectomia).

Tanto a mastectomia quanto a setorectomia podem ser seguidas de uma cirurgia

plástica de reconstrução - imediata ou não -, para que a mama mantenha o aspecto

estético mais próximo possível do desejado pela paciente. Nesse procedimento, são

utilizados retalhos com músculos e pele de outra região do corpo, geralmente de

locais menos expostos, como glúteos, abdômen e dorso, assim como implantes de

próteses  expansoras,  implantes  de  silicone  ou,  ainda,  próteses  expansoras  com

silicone.

Apesar dos resultados variáveis - sensibilidade diminuída, cicatrizes aparentes e

assimetria,  entre  outros  fatores  -,  a  reconstrução  mamária  é  um  procedimento

fisicamente e emocionalmente gratificante para a mulher que perdeu a mama devido

ao  câncer  ou  a  qualquer  outra  situação,  pois  contribui  para  melhorar  a  sua

autoestima, a sua autoconfiança e a sua qualidade de vida.

A retirada parcial ou total da mama ocasiona respostas emocionais diversas, em

função da dificuldade de lidar com o próprio corpo depois da cirurgia. Nesse contexto,

é  recorrente  o  sentimento  de  medo  de  não  ser  mais  atraente  sexualmente  e  a

sensação de diminuição da feminilidade. A mulher pode vir a apresentar uma série de

dificuldades  ao  reassumir  a  sua  vida  profissional,  social,  familiar  e  sexual,  e  a

depressão pode facilmente se instalar nesse contexto.

Em relação à  reconstrução mamária,  estudo publicado na Revista  Brasileira  de

Cancerologia  em  2005  mostra  que  o  resultado  estético  e  o  custo  benefício  são

melhores se esse tipo de intervenção é realizado imediatamente após a cirurgia do

que  algum  tempo  depois.  De  acordo  com  as  estatísticas,  68%  das  pacientes

submetidas à reconstrução imediata ficaram muito satisfeitas com o resultado estético

da cirurgia. Além disso, quando se compara o impacto psicológico da mastectomia

em  pacientes  que  se  submeteram  à  reconstrução  imediata  das  mamas  e  em
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pacientes que optaram pela reconstrução tardia constata-se, neste último grupo, nível

mais  elevado  de  sofrimento  psíquico  e  rebaixamento  das  funções  psíquicas

decorrentes de autoimagem depreciativa.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça ressaltou o direito

constitucional das mulheres à cirurgia de reconstrução de mama, uma vez que se

trata  de  um procedimento  indispensável  à  manutenção de sua saúde,  e  citou  os

dispositivos legais que já asseguram o referido direito, como a Lei Federal nº 9.797,

de 6/5/1999, que obriga as unidades integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS -,

por meio de sua rede de unidades públicas ou privadas, a prestar serviços de cirurgia

plástica  reparadora  de  mama.  Recentemente,  essa  norma  foi  alterada  pela  Lei

Federal  nº  12.802,  de  24/4/2013,  que  determina  a  efetuação  de  mastectomia  e

reconstrução  mamária  no  mesmo  procedimento  cirúrgico,  caso  haja  condições

técnicas  para  isso.  No  caso  de  impossibilidade  de  reconstrução  imediata,  a  lei

estabelece que a paciente será encaminhada para acompanhamento e terá garantida

a realização da cirurgia assim que estiver em condições clínicas para isso.

Em  nota  técnica,  a  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  respondeu  ao  pedido  de

diligência que lhe foi encaminhado posicionando-se desfavoravelmente ao projeto em

análise.  Segundo  os  argumentos  apresentados,  a  cirurgia  plástica  mamária

reconstrutiva é um procedimento oferecido rotineiramente pelo SUS-MG e consta na

tabela de procedimentos do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos,

Medicamentos e OPM do SUS sob o código 04.10.01.009-0. Tendo em vista todos os

trabalhos já preconizados nas legislações vigentes e todas as ações em andamento

no Estado, a Secretaria de Estado de Saúde considera que a proposição em tela não

vai alterar nem reforçar as políticas de atenção ao paciente oncológico já existentes.

Em que pese à existência de normas federais que regulamentam a matéria e o

parecer desfavorável da Secretaria de Estado e Saúde sobre o conteúdo do projeto

de  lei  em  questão,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  manifestou-se

favoravelmente  à  proposição  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  consubstancia

alterações sugeridas em minuta de substitutivo encaminhada àquela comissão pelo

próprio autor. De acordo com os argumentos apresentados no parecer, o tema carece

de regulamentação no tocante à exigência de motivação por parte do médico quando
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da sua não realização, permitindo-se o futuro controle da legalidade do ato. Além

disso,  o  Substitutivo  nº  1  retira  da  proposição  os  dispositivos  que  estabelecem

obrigações ao Poder Executivo e que o autorizam a celebrar convênio com entidades

públicas  e  privadas  de  ensino  superior  para  o  aperfeiçoamento  das  técnicas

cirúrgicas  existentes,  tendo  em  vista  o  princípio  constitucional  de  separação  dos

Poderes.

Julgamos  pertinentes  as  alterações  propostas  pela  comissão  anterior  e  somos

favoráveis à aprovação da matéria do ponto de vista do mérito, pois entendemos que

os  resultados  da cirurgia  reconstrutiva  da  mama realizada  imediatamente  após  a

mastectomia ou setorectomia podem reduzir os impactos físicos e emocionais desses

procedimentos.

Conclusão

Em  face  das  razões  expostas,  somos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº

2.710/2011, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Carlos  Mosconi,  presidente  -  Arlen  Santiago,  relator  -  Doutor  Wilson  Batista  -

Pompílio Canavez.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.955/2012

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre  a  outorga  coletiva  do  direito  de  usos  de  recursos  hídricos  e  dá  outras

providências.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de

Minas e Energia.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  sua  análise  prévia  da  proposição,

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

A Comissão de Minas e Energia opinou pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 2, que apresentou.
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Tendo  em  vista  a  aprovação  de  requerimento  do  deputado  autor  do  projeto,  a

matéria  foi  distribuída  a  esta  comissão  para  exame,  nos  termos  do  art.  188,

combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise dispõe sobre a outorga coletiva do direito de uso de

recursos  hídricos.  A iniciativa  legislativa  é  justificada com  base  nas  discussões  e

demandas apresentadas pelo Plano Estadual de Agricultura Irrigada de Minas Gerais

-  PAI-MG  -  e  pela  necessidade  de  atualização  do  Plano  Estadual  de  Recursos

Hídricos, ambos de 2011.

Como instrumentos de participação social na gestão de recursos hídricos, além da

outorga coletiva,  a  proposição  trata  também  da  alocação negociada  da água,  da

sazonalidade da outorga e da parceria público-privada em obras de uso múltiplo das

águas.

O Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, foi apresentado com a

finalidade de ajustar a proposição quanto à juridicidade e à técnica legislativa. Nesse

sentido, propôs a alteração das Leis nºs 13.199, de 1999, que dispõe sobre a Política

Estadual de Recursos Hídricos, e 14.868, de 2003, que dispõe sobre o Programa de

Parcerias Público-Privadas do Estado.

Em resposta à diligência da Comissão de Constituição, a Secretaria de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad - fez vários questionamentos

ao projeto original, que foram, em grande parte, corrigidos por meio do Substitutivo nº

1.

Por sua vez, o Substitutivo nº 2, da Comissão de Minas e Energia, promoveu os

demais  ajustes  apontados pela Semad em resposta  à diligência  da Comissão de

Constituição e Justiça.

A outorga coletiva  e a alocação negociada de uso da água constituem práticas

adotadas pela Agência Nacional de Águas - ANA - e por diversos estados brasileiros,

entre os quais se inclui Minas Gerais.

Trata-se,  como observou  a  Comissão  de  Minas  e  Energia,  “de  um  método  de

negociação e de alocação da água em situações de conflito ou escassez iminente,

conciliando otimização do uso múltiplo das águas e legitimidade social”.
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Contudo, essa metodologia de negociação carece de base normativa. Nesse passo,

ao incorporarem tais instrumentos na Lei nº 13.199, de 1999, que dispõe sobre a

Política Estadual de Recursos Hídricos, tanto o Substitutivo nº 1 quanto o Substitutivo

nº  2  valorizam  a  continuidade  de  aplicação  das  citadas  ferramentas  e  trazem

estabilidade e segurança jurídica.

Como  dissemos,  ambos  os  substitutivos  promoveram  os  devidos  ajustes  na

proposta original, atendendo aos questionamento feitos pela Semad, entre os quais

citamos:

- a não delimitação da área de conflito adstrita à sub-bacia, de modo a permitir ao

órgão competente definir a área de abrangência - bacia hidrográfica, aquífero, trecho

de rio ou outro critério;

-  a definição de disponibilidade de recursos hídricos, em razão da vazão ou do

volume como critério de avaliação, por meio dos órgãos competentes;

-  a retirada do projeto  da outorga sazonal  como modalidade de outorga para o

Estado, como recomendado pela Semad.

O  Substitutivo  nº  2,  ao  corrigir  e  aperfeiçoar  a  proposta  original,  contempla  o

disposto  no  Substitutivo  nº  1 e as  principais  preocupações manifestadas por esta

comissão e pelo segmento produtivo da agropecuária. É fundamental que o Estado

disponha de uma legislação de águas avançada e moderna. E é isso que representa

o projeto, ao incluir  a alocação negociada da água em situações de conflito como

mais uma ferramenta de grande valor para o poder público solucionar problemas de

acesso e distribuição equitativa dos recursos hídricos. Por isso, na conclusão deste

parecer, recomendamos a aprovação do projeto em análise.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.955/2012, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Minas e Energia, e pela rejeição

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

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Antônio Carlos Arantes, presidente - Inácio Franco, relator - André Quintão - Luiz

Humberto Carneiro.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.705/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Cabo Júlio, o Projeto de Lei nº 3.705/2013 dispõe sobre a

proibição  de  publicidade  comercial  de  bebidas  alcoólicas  nos  veículos  de

comunicação, concessionários e permissionários do serviço público no Estado.

Publicada no Diário do Legislativo em 7/2/2013, a proposição foi distribuída a esta

comissão  para  receber  parecer  quanto  a  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade,  conforme  dispõe  o  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  III,  “a”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  epígrafe  objetiva  proibir  a  publicidade  comercial  de  bebidas

alcoólicas com qualquer teor alcoólico nos veículos de comunicação, concessionários

e permissionários do serviço público em todo o Estado.

Assim, pretende-se proibir a veiculação de qualquer publicidade, ainda que indireta,

inserida  durante  a  programação  produzida  pelos  meios  de  comunicação  que

dependem de concessão pública.

Ficaria proibida ainda a instalação nos logradouros públicos de quaisquer engenhos

publicitários que divulguem o uso e o consumo de bebidas alcoólicas.

O projeto prevê as penas de advertência e multa em caso de violação de seus

preceitos.

É  preciso  dizer  que  o  projeto  encontra  óbice  jurídico-constitucional  de  natureza

incontornável.  Com  efeito,  consoante  dispõe  o  art.  22,  XXIX,  da  Constituição  da

República, compete privativamente à União legislar sobre propaganda comercial.

Por seu turno, o § 3º do art. 220 da Lei Maior determina que compete à lei federal

estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se

defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o

disposto no art. 221, que contém os princípios regulatórios dessas emissoras, bem

como da propaganda de produtos,  práticas e serviços  que possam ser  nocivos à

saúde e ao meio ambiente.

Portanto, ante o sistema constitucional de repartição de competências legislativas,
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resulta  claro  que  quaisquer  restrições  legais  atinentes  à  publicidade  de  bebidas

alcoólicas devem provir da União. Ora, se o mero estabelecimento de restrições à

propaganda comercial de bebidas alcoólicas refoge à alçada do Estado, com mais

razão este não se acha habilitado a instituir  a medida extrema da vedação dessa

propaganda.

Assim,  o  projeto  não  tem  como  prosperar,  se  mantida  sua  redação  original.

Contudo, nada impede que a vedação nele contida seja instituída tão somente em

referência aos veículos de comunicação estadual. Nesse caso, sobreleva o princípio

autonômico,  a  permitir  que  cada  ente  político  produza  as  normas  regentes  da

administração pública. No caso em exame, seria admissível, pois, vedar a publicidade

comercial de bebidas alcoólica por meio de veículos de comunicação estaduais.

Portanto, apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo nº 1, que promove a

alteração sugerida, de modo a tornar a proposição compatível com o sistema jurídico-

constitucional.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.705/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a proibição de publicidade comercial de bebida alcoólica de qualquer

teor nos veículos de comunicação pertencentes ao Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É proibida a publicidade comercial de bebida alcoólica de qualquer teor nos

veículos de comunicação pertencentes ao Estado.

§ 1º - A vedação de que trata este artigo alcança também a publicidade indireta,

inserida durante a programação oficial.

§  2º  -  É proibida  a  instalação de qualquer  engenho publicitário  que promova a

divulgação de bebida alcoólica nos logradouros públicos.

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

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Adalclever  Lopes,  relator  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -

André Quintão.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.799/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre o incentivo ao uso noturno da energia elétrica na atividade agrícola.

Distribuído  às  Comissões  de Constituição  e  Justiça,  de  Política  Agropecuária  e

Agroindustrial  e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto foi analisado

preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  concluiu  por  sua

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou.

Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito,

nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, IX, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  sob  comento  pretende  implantar  o  incentivo  estadual  ao  uso

noturno de energia elétrica na atividade agrícola, visando ao aumento sustentável da

produtividade e da produção agrícola do Estado. Tal incentivo consiste na redução

dos custos da energia elétrica para atividades agrícolas desenvolvidas no período

noturno,  inclusive  por  meio  da  concessão  de  incentivos  fiscais,  na  promoção  da

eficiência energética na atividade agrícola, na garantia do uso racional dos recursos

naturais, na ampliação de oportunidades de emprego e renda na atividade agrícola e

no estímulo à participação de produtores rurais no planejamento e implementação do

disposto na proposição.

Em  sua  justificação,  o  autor  afirma  que  o  custo  da  energia  elétrica  é  fator

significativo na composição dos custos da atividade agropecuária e que a redução

tarifária e de custos do setor - em especial em horários de baixa demanda de energia

- seria um instrumento adequado de incentivo à economia mineira.

A agropecuária de Minas Gerais se destaca nacionalmente pela produção de café

em grão, leite, gado de corte e cana-de-açúcar, sendo também expressiva em outras

cadeias produtivas, como a avicultura e a olericultura. Considerada a complexidade

das  cadeias  produtivas  e  da  mescla  de  modos  de  produção  do  Estado,  o  bom

funcionamento das políticas públicas para a agropecuária depende de uma estratégia
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articulada entre financiamento,  seguro e garantia  de renda,  tendo em vista que o

setor está sujeito a frequentes oscilações climáticas e de mercado. Nesse aspecto, a

melhoria  tecnológica  dos  processos  produtivos  e  a  agroindustrialização  são

estratégias prioritárias para reduzir  custos de produção e elevar o valor  agregado,

expandindo as estreitas margens de lucro dessas cadeias produtivas.

Nessa perspectiva, a proposta de reduzir custos para o setor, como a do incentivo

ao uso noturno da energia elétrica, apresenta grande potencial, a exemplo do que já

vem ocorrendo no Estado do Paraná, onde incentivos semelhantes foram instituídos.

Nesse  estado,  foi  firmado  termo  de  cooperação  técnica  e  financeira  entre  as

Secretarias  de  Agricultura  e  de  Educação,  o  Instituto  Paranaense  de  Assistência

Técnica e Extensão Rural - Emater-PR - e a Companhia Paranaense de Energia -

Copel  -  com  o  objetivo  de  implementar  o  Programa de  Irrigação  Noturna  -  PIN.

Buscou-se, com isso, proporcionar meios para que o produtor paranaense tivesse a

seu alcance a possibilidade de utilizar-se de sistema de irrigação, no período noturno,

em  condições  atrativas  e  vantajosas  -  fato  que deve proporcionar  benefícios  em

cadeia,  tais  como:  incremento  da  renda,  geração  de  empregos,  adequação  do

balanço  hídrico,  otimização  dos  ativos  da  concessionária  de  energia  elétrica  e

aumento da produtividade com uso racional da água, da energia e de agrotóxicos.

Nessa perspectiva, é incentivada a irrigação no período das 21 horas às 6 horas, à

qual são aplicados descontos de 60% a 70% na energia empregada (monofásica ou

bifásica).

As justificações para tal  política foram a necessidade de se estimular  o uso da

irrigação noturna, de forma a possibilitar o aumento da produtividade e da produção

agrícola; os benefícios advindos do aumento da produtividade e da produção, tais

como incremento da renda e geração de empregos; e, por fim, a relevância do setor

produtivo, especialmente o agrícola, no desenvolvimento socioeconômico do Estado

do Paraná.

O PIN beneficia todos os agricultores desse estado, sendo que aos agricultores

familiares  é  concedido  ainda  apoio  financeiro  para  compra  de  equipamentos

necessários ao serviço (poste, caixa e medidor exclusivo para o sistema de irrigação),

instalação  de  rede  de  transmissão,  complementação  fásica,  assistência  técnica,
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capacitação  e  monitoramento  de  preços.  Com  relação  à  instalação  de  linha  de

transmissão e de complementação fásica, no caso de rede de alta tensão, o agricultor

tem direito à instalação de 200m de rede; no caso de baixa tensão ou no caso de

troca de sistema bifásico pelo trifásico, o agricultor faz jus à instalação de 600m de

linha de transmissão.

Em sua análise sobre a proposição em epígrafe, a Comissão de Constituição e

Justiça destacou que o Estado não possui competência para legislar sobre a política

tarifária do serviço público de fornecimento de energia elétrica e considerou que a

matéria é afeta à política estadual de desenvolvimento agrícola, regida pela Lei nº

11.405, de 1994. Assim, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da

proposição na forma do Substitutivo nº 1, que incorpora os objetivos do projeto à

citada lei.

Por  considerarmos  que o  Substitutivo  nº  1  se alinha  ao escopo da proposição,

devendo repercutir  positivamente  em toda a  produção agrícola do Estado,  somos

favoráveis à sua aprovação.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.799/2013 no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Antônio Carlos Arantes, presidente - Romel Anízio, relator - André Quintão - Inácio

Franco - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.051/2013

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria  dos  deputados  Dinis  Pinheiro  e  André  Quintão,  o  Projeto  de  Lei  nº

4.051/2013 dispõe sobre a proibição da utilização da tecnologia de incineração no

processo de destinação final dos resíduos sólidos urbanos e dá outras providências.

Em  seu exame preliminar,  a  Comissão  de Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou.
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Cabe agora a esta comissão analisar o mérito do projeto, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  de lei  em comento  visa proibir  o  uso da incineração no processo de

destinação  final  de  resíduos  sólidos  urbanos.  No  âmbito  da  Política  Estadual  de

Resíduos Sólidos, disciplinada pela Lei nº 18.031, de 2009, resíduos urbanos são os

produzidos por residências, estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços

pela poda e pela limpeza de vias e logradouros públicos. A mesma norma estadual

define a destinação final  como o encaminhamento dos  resíduos sólidos para  que

sejam submetidos ao processo adequado, seja a reutilização, o reaproveitamento, a

reciclagem, a compostagem, a geração de energia,  o tratamento ou a disposição

final,  de  acordo  com  a  natureza  e  as  características  dos  resíduos  e  de  forma

compatível com a saúde pública e a proteção do meio ambiente.

Conforme dados do relatório Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, produzido

anualmente pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos

Especiais  -  Abrelpe -,  em 2012 foram gerados no Brasil  cerca de 63 milhões de

toneladas de resíduos sólidos urbanos - RSU. Cada brasileiro teria gerado em média,

por dia, 1,05kg desse tipo de resíduo. Esse material é composto, na sua maior parte,

por  resíduos  orgânicos  (51,4%).  Outros  componentes  recicláveis,  como  vidros,

metais, plásticos, papel, papelão e tetrapak, constituem cerca de 32%.

Como exemplo, a Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte - SLU -

informa que, em 2012, a capital mineira, com cerca de 2 milhões e 600 mil habitantes,

gerou por dia 4.700 toneladas de lixo, em toda a sua variedade, incluindo resíduos da

área de saúde, domésticos, entulhos, etc. Desse total, 50% eram de RSU, com 1.800

toneladas oriundas da coleta domiciliar. Diariamente foram destinadas à reciclagem

28 toneladas de recicláveis da coleta seletiva (papel, metal, vidro e plástico) e 10

toneladas de resíduos orgânicos. Quanto ao lixo hospitalar, coletaram-se cerca de 29

t/dia, aterrados em uma célula especial, na Central de Tratamento da BR-040.

Informações técnicas descrevem que o processo de incineração se caracteriza, em

geral, por etapas de queima dos resíduos em câmeras de combustão, em estágios

primário e secundário, com temperaturas variáveis de 500ºC a 900ºC e de 750ºC a
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1250º, respectivamente, com injeção de ar e de combustível auxiliar, se necessário.

Os gases gerados passam por sistemas de tratamento para redução do potencial

poluidor, entre eles precipitadores eletrostáticos para remoção de poeiras e filtros de

partículas  finas,  antes  de  serem  enviados  para  a  atmosfera  pela  chaminé.  Os

descartes (ou cinzas) ficam depositados na primeira câmara e são retirados depois.

Ao final, há uma grande redução volumétrica dos resíduos incinerados.

Existem correntes de opiniões favoráveis e desfavoráveis à incineração. As últimas

alegam a possível contaminação ambiental pela emissão atmosférica de partículas

tóxicas e prejudiciais à saúde, que são lançadas juntamente com dióxido de carbono,

óxidos nitrosos e componentes químicos prejudiciais à saúde, a despeito do uso dos

sistemas para redução de toxinas e retenção de metais, como o mercúrio.

Em geral, nos sistemas existentes em Minas Gerais, não se faz uso de incineração

para resíduos  sólidos urbanos  recolhidos  em grande escala.  Essa modalidade se

restringe, em alguns casos, a tratamento térmico de resíduos especiais, oriundos de

indústrias e dos serviços de saúde.

O aproveitamento térmico tem sido considerado adequado no âmbito das políticas

nacional e estadual de resíduos sólidos, que postulam a valorização da reutilização e

da  reciclagem.  Uma das  formas  de  aproveitamento  de  resíduos,  em  prática  nos

setores industriais, é o coprocessamento em fornos de cimento, uma alternativa de

destruição  ambientalmente  adequada  para  uma  variedade  de  resíduos,  inclusive

pneus e resíduos sólidos urbanos. Com essa tecnologia, ocorre a destruição térmica

dos  resíduos com a  substituição parcial  da  matéria-prima ou do combustível.  Em

2011, teria sido coprocessado 1,16 milhão de toneladas de resíduos por meio dessa

tecnologia.

O coprocessamento está contemplado no texto da Política Nacional de Resíduos

Sólidos (Lei nº 12.305/2011) como alternativa ambientalmente adequada de gestão

de resíduos. A lei determina que os resíduos não podem ser tratados como rejeitos

até que se esgotem todas as possibilidades de reaproveitamento.

O  tema da  incineração  despertou  o  interesse  do  Parlamento  Mineiro,  que  tem

assumido um papel relevante na elaboração e aperfeiçoamento da Política Estadual

de Resíduos Sólidos. Recentemente, no dia 6 de maio de 2012, esta Casa promoveu
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o debate  das novas  medidas elaboradas pelo governo do Estado para apoio aos

municípios  na  gestão  dos  resíduos  sólidos  da  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte, inclusive do Colar Metropolitano, envolvendo 47 municípios. Especialistas,

autoridades  e  representantes  das  instituições  que  congregam  os  catadores  de

materiais  recicláveis  discutiram  amplamente  as  condições  previstas  para  a

formatação  da  parceria  público-privada  de  destinação  final  dos  resíduos  sólidos

desse conjunto de municípios, excluída a capital mineira. Pela consulta pública em

andamento na época, já em processo atual de licitação, preveem-se mecanismos de

pagamento por tonelada de resíduo aterrado (fixado o valor do teto, para dois grupos

de municípios, em R$65,64 e R72,70 por tonelada destinada), bem como estímulo

para  que,  depois  de  recebidos  os  resíduos,  por  efeito  de  algum  tratamento  ou

processo redutivo, se diminua o volume a ser aterrado. Na ocasião, a Assembleia

Legislativa recebeu veementes apelos para que se proíba a incineração de RSU, em

qualquer etapa de processamento, uma vez que a utilização desse tipo de tratamento

térmico poderia ser um empecilho à utilização e reciclagem dos materiais disponíveis

aos catadores, que contam com estímulos legais para tanto, haja vista os benefícios

criados pelo programa Bolsa-Reciclagem e outras disposições legais. Isso motivou,

certamente, a iniciativa parlamentar relativa ao projeto em análise, cuja justificação foi

novamente reiterada pelos autores da proposição durante a comemoração dos dois

anos de funcionamento do Bolsa-Reciclagem, que contou com a presença de grande

contingente  de  catadores  de  materiais  recicláveis  vindos  de  diversas  regiões  do

Estado.

Essa  questão  recebeu  uma  consideração  especial  da  Secretaria  de  Estado

Extraordinária  de  Gestão  Metropolitana,  responsável  pela  licitação  da  PPP  dos

Resíduos Sólidos, tendo em vista que no edital foi introduzido um novo item, com o

seguinte texto:

“Não será considerada, para fins de obtenção do Índice de Redução de Resíduos

Aterrados,  nos  termos  do  ANEXO  V  -  INSTRUMENTOS  DE  INCENTIVO  À

PRESERVAÇÃO  AMBIENTAL  E  REMUNERAÇÃO  DA  CONCESSIONÁRIA,  a

redução de massa dos RSU decorrente da utilização de quaisquer tecnologias que

envolvam, em sua parte ou totalidade, o TRATAMENTO TÉRMICO”.
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Entende-se,  portanto,  que  a  medida  preconizada  pela  proposição  em  análise

encontra respaldo no próprio processo licitatório já mencionado.

Deve-se  observar,  por  fim,  que a  Comissão  de  Constituição e  Justiça,  em  seu

parecer sobre a matéria, apresentou o Substitutivo nº 1, que propõe alteração do art.

17 da Lei nº 18.031, que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos, de

modo a contemplar entre as proibições a incineração de resíduos sólidos urbanos,

evitando-se, assim, a desnecessária edição de lei autônoma.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.051/2013, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Duarte Bechir, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Rômulo Veneroso.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.205/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, a proposição em epígrafe acrescenta o inciso

IV  ao  art.  2º  da  Lei  nº  13.465,  de  2000,  que  estabelece  o  conceito  de  pessoa

portadora de deficiência para fins de concessão de benefícios pelo Estado.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  15/6/2013,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.

Cabe  a  esta  comissão analisar,  preliminarmente,  a  proposição  ora  apresentada

quanto aos seus aspectos jurídico,  constitucional  e legal,  nos termos do art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  epígrafe  objetiva  enquadrar  na  condição  de  pessoa  com

deficiência  o  indivíduo  com  esclerose  múltipla,  uma  vez  que  este  está  em

desvantagem  neurológica  ou  psíquica,  apresentando  sintomas  como  tremores,

problemas  sensoriais  variados,  fraqueza muscular,  tonturas,  distúrbios  emocionais

leves, paralisias e outras dificuldades motoras.

Inicialmente, é importante destacar que a matéria de que trata o projeto se insere
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no domínio de competência legislativa do Estado, conforme o disposto no inciso XIV

da Constituição da República, segundo o qual compete à União, aos Estados e ao

Distrito  Federal  legislar  concorrentemente  sobre  proteção e  integração  social  das

pessoas  com  deficiência.  A  Constituição  da  República  também  não  estabelece

reserva  de  iniciativa  legislativa  sobre  a  matéria,  o  que  torna  legítima  a  iniciativa

parlamentar.

Não há dúvidas de que a matéria constante da proposta é extremamente relevante,

não apenas por sua envergadura constitucional, mas, também, por relacionar-se com

a saúde,  a  proteção  e  a  integração  social  das  pessoas  com  deficiência,  valores

intimamente atrelados à dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos que a

Constituição da República  Federativa do Brasil  de  1988 proclama em seu art.  1º

(inciso III) em prol da consolidação de verdadeiro Estado Democrático de Direito. O

princípio da dignidade da pessoa humana, caracterizado como mínimo existencial do

indivíduo, relacionando-se “tanto com a liberdade e valores do espírito quanto com as

condições  materiais  de  subsistência”  (Barroso,  Luís  Roberto.  “Curso  de  direito

constitucional  contemporâneo:  os  conceitos  fundamentais  e a construção do novo

modelo”.  São  Paulo:  Saraiva,  2009,  pág.  252),  constitui-se  em um  dos  principais

fundamentos atinentes à proteção e à integração social das pessoas com deficiência.

A competência,  pois,  é  de  natureza  concorrente,  competindo  a  todos  os  entes

federativos,  conforme  o  art.  24  da  Constituição  da  República,  inclusive  aos

Municípios, por força de interpretação sistemática, nos termos do disposto no inciso II

do art. 30 da Constituição da República, legislar sobre defesa da saúde (inciso XII do

art. 24) e proteção e integração social das pessoas com deficiência (inciso XIV do art.

24). Destarte, não vislumbramos invasão de competência de iniciativa privativa, na

consideração de que as matérias inseridas no bojo da proposição em causa não se

encontram no âmbito da disposição do art. 66 da Constituição do Estado.

Nessa esteira, a União aprovou a Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989,

que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social,

sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência

- Corde -, além de dar outras providências. No âmbito do Estado de Minas Gerais,

objetivando  concretizar  os  comandos  normativos  estabelecidos  na  própria
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Constituição Estadual, especialmente os constantes no parágrafo único do art. 218 e

no  caput do art.  224,  foram aprovadas  diversas  leis  relacionadas à  proteção e à

integração social da pessoa com deficiência.

Nesse  contexto,  destaca-se  a  Lei  nº  13.465,  de  12  de  janeiro  de  2000,  que

estabelece o conceito de pessoa portadora de deficiência para fins de concessão de

benefícios pelo Estado. Nos termos do art. 1o da referida lei, considera-se pessoa

portadora de deficiência, para fins de obtenção dos benefícios previstos na legislação

do Estado, aquela que, comprovadamente, apresente desvantagem no que se refere

à orientação, à independência física, à mobilidade ou de ordem neuropsíquica que

acarrete dificuldade para o exercício de ocupação habitual,  a interação social e a

independência econômica, em caráter permanente.

Acrescente-se que, segundo o que dispõe o art.  3º da referida lei, é atribuída à

Coordenadoria  de  Apoio  e  Assistência  à  Pessoa  Deficiente  a  competência  para

“dirimir as dúvidas relativas ao enquadramento dos conceitos legais nas situações

fáticas”.

Desse modo, infere-se, da legislação federal e estadual, a inexistência de qualquer

classificação  de  possíveis  síndromes  ou  doenças  consideradas  como deficiência,

uma  vez  que  a  lei  apenas  define  a  pessoa  portadora  de  deficiência,  além  de

determinar  as  características  e  as  especificações  das  desvantagens  (orientação,

independência física e mobilidade, neurológica ou psíquica) dela decorrentes.

Nessa  esteira,  no  âmbito  da  legislação  federal,  o  Decreto  nº  3.298,  de  20  de

dezembro de 1999, regulamentando a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que

dispõe  sobre  a  Política  Nacional  para  a  Integração  da  Pessoa  Portadora  de

Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências, define, em

seu art. 4º, as categorias de deficiência caracterizadoras das pessoas com deficiência

(física, auditiva, visual, mental e múltipla).

A propósito, regulamentando o disposto no art. 295 da Constituição do Estado, foi

promulgada a Lei nº 13.641, de 13 de julho de 2000, que estabelece normas básicas

para  a  realização  do  censo  do  portador  de  deficiência,  objetivando  promover  o

“levantamento  do  número  de  portadores  de  deficiência,  de  suas  condições

socioeconômicas,  culturais  e  profissionais  e  das  causas  da  deficiência,  a  fim  de
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orientar, na forma do regulamento, o planejamento de ações a serem desenvolvidas

pela administração pública estadual” (art. 1º).

Desse modo, os indivíduos afetados pela esclerose múltipla e que se enquadrem no

conceito de pessoa portadora de deficiência definido na Lei nº 13.465, de 2000, farão

jus  aos direitos  e benefícios  previstos  na Constituição do Estado e  na  legislação

estadual para a pessoa com deficiência.

Ressalte-se,  entretanto,  que  doença  não  se  confunde  com  deficiência.  Esses

conceitos têm natureza distinta e se referem a diferentes questões relacionadas à

saúde.  Doença  refere-se  a  uma  condição  clínica,  diagnosticada  pelo  profissional

médico, que pode levar ou não a uma deficiência (conforme as características da

doença e da interação de fatores individuais,  ambientais e socioeconômicos, entre

outros).  A deficiência,  a  seu turno,  refere-se  a  uma interação entre  determinadas

condições de saúde (como doença, trauma, lesões) e os fatores mencionados acima,

que nesses casos atuam como barreiras para a realização de atividades cotidianas e

participação na sociedade.

O objetivo central da proposição em análise é a proteção das pessoas afetadas por

uma  doença  denominada  esclerose  múltipla.  Assim,  considerando  que  cada

proposição deve tratar apenas de um objeto, não podendo conter matéria a ele não

vinculada por afinidade, pertinência ou conexão, e, considerando que a Lei nº 13.465,

de 2000, dispõe exclusivamente do tema da deficiência, apresentamos ao final deste

parecer  o  Substitutivo  nº  1,  buscando  adequar  o  projeto  às  diretrizes  da  técnica

legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.205/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Assegura  ao  indivíduo  afetado  pela  esclerose  múltipla  e  que  se  enquadre  no

conceito  de  pessoa  portadora  de  deficiência  direitos  e  benefícios  previstos  na

Constituição do Estado e na legislação estadual para a pessoa com deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O indivíduo afetado pela esclerose múltipla e que se enquadre no conceito
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de pessoa portadora de deficiência definido na Lei nº 13.465, de 12 de janeiro de

2000,  fará jus aos direitos  e benefícios previstos na Constituição do Estado e na

legislação estadual para a pessoa com deficiência.

Parágrafo  único  -  Para  os  fins  desta  lei,  considera-se  esclerose  múltipla  uma

doença de origem encefálica crônica e degenerativa que resulta em incapacidade

motora  e  eventualmente  leva  à  morte,  apresentando  sintomas  como  tremores,

problemas  sensoriais  variados,  fraqueza muscular,  tonturas,  distúrbios  emocionais

leves, paralisias e outras dificuldades motoras, que atingem adolescentes e adultos.

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

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Adalclever Lopes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.258/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De iniciativa dos deputados Rômulo Veneroso, Ivair Nogueira e Pinduca Ferreira, o

projeto  de  lei  em epígrafe  dispõe sobre  a  transferência  de  domínio  de  trecho da

Rodovia MG-050 para o Município de Betim.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  a  Comissão  de  Transporte,

Comunicação e Obras Públicas procedeu ao exame da matéria, opinando por sua

aprovação na forma do referido substitutivo.

Vem agora o projeto a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto ao

mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso XII, do Regimento

Interno.

Fundamentação

Em sua forma original, o projeto em exame trata de autorizar o Poder Executivo a

transferir  para  o  Município  de  Betim  o  domínio  do  trecho  da  Rodovia  MG-050

compreendido  entre  a  ponte  do  Córrego  Saraiva  e  a  divisa  com  o  Município  de

Juatuba,  bem  como  de  preceituar  que,  após  a  transferência  do  bem,  a  sua
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manutenção passará a ser de responsabilidade do município.

Os  autores  da  matéria  salientam  que  a  aprovação  do  projeto  é  de  extrema

importância para o Município de Betim,  uma vez que o trecho de rodovia que se

pretende doar já integra o perímetro urbano da cidade e, com a sua transferência, o

Poder Executivo Municipal poderá trabalhar com mais eficiência no planejamento e

na  implementação  de  política  governamental,  ante  a  questão  do  crescimento

populacional.

Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça preliminarmente esclarece

que as rodovias estaduais estão submetidas à jurisdição do Departamento Estadual

de Estradas de Rodagem - DER-MG -, autarquia vinculada à Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas - Setop -, e que o art. 3º da Lei nº 11.403, de 1994, que

organiza  a  instituição,  enumera  suas  atribuições,  entre  as  quais  se  destaca  a

competência  para  “executar,  direta  e  indiretamente,  os  serviços  de  projetos,

implantação, pavimentação, conservação, recuperação e melhoramento em estradas

de rodagem sob sua jurisdição ou em outras rodovias  e portos  fluviais,  mediante

convênio com as entidades de direito público interessadas, assegurada a proteção ao

meio ambiente, nos termos da legislação própria”.

Em função disso, aquela comissão concluiu que, para a efetivação da doação de

determinado bem imóvel  do Estado,  é imprescindível  sua desafetação,  ou seja,  a

perda de sua finalidade pública. No caso de bens de uso comum, como no projeto,

essa desafetação deve ser feita de maneira explícita, na própria lei que autorizar a

transferência do bem, para, logo em seguida, se determinar sua afetação como via

pública. Nesse caso, depreende-se que a natureza jurídica do bem não seria alterada

com  a  sua  alienação,  pois  ele  continuaria  inserido  na  categoria  de  bem  de  uso

comum do povo.

Eis  por  que  o  mesmo  órgão  colegiado  apresentou  o  Substitutivo  nº  1,  que,

oportunamente, contém dispositivos que tratam da desafetação do trecho rodoviário,

da  autorização ao Poder  Executivo  para  doá-lo ao Município  de Betim,  e  de  sua

destinação como via urbana. Ademais, essa peça acrescenta artigo que assegura o

interesse público na alienação, ao prever a reversão do bem ao patrimônio do Estado

se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,
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não lhe tiver sido dada a destinação prevista no projeto.

A  seu  turno,  a  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas,

procedendo ao exame de mérito do projeto, esclareceu que, mediante o Ofício nº

326/2013, o chefe do Poder Executivo Municipal de Betim se manifestou favorável à

pretendida doação do referido trecho, que vem sofrendo, nos últimos anos, várias

transformações com características urbanas bem acentuadas, com a construção de

inúmeros imóveis residenciais e comerciais ao longo da faixa de domínio do DER-

MG, abrangendo mais de uma dezena de bairros, exigindo-se a execução de obras

de melhoria na faixa, reivindicadas pela população, tais como a construção de vias de

acesso, a implantação de iluminação pública, a instalação de paradas e abrigos de

ônibus e de redutores de velocidade, o incremento da sinalização de trânsito e a

execução de serviços de drenagem pluvial e de esgotamento sanitário.

Em favor da proposição, argumenta a mesma autoridade que, com a transferência

de  titularidade  do  referido  trecho  rodoviário,  o  Poder  Executivo  Municipal  terá  a

oportunidade de planejar e contemplar os seus munícipes com ações governamentais

na região, em conformidade com o Plano Diretor do município. De resto, afirma que o

bem a ser doado será utilizado, de forma planejada, para implantação de avenida que

servirá como importante corredor de transporte viário, via de integração de diversos

bairros e ligação ao centro administrativo do município.

No que concerne à competência de exame desta comissão, cumpre-nos esclarecer

que a transferência de domínio de patrimônio público necessita de autorização do

Poder Legislativo por exigência do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964,

que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos

orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Tal  dispositivo  determina  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Infere-se, portanto, que a proposição, na forma do substitutivo, atende aos preceitos

legais  que  versam  sobre  a  transferência  de  domínio  de  bens  públicos,  não  cria

despesas para o erário e não acarreta repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.258/2013, no
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1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Adalclever Lopes, relator - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada

- Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.349/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Anselmo José Domingos, a proposição em epígrafe institui

a gratuidade no sistema de transporte público coletivo metropolitano e intermunicipal

do Estado à gestante e dá outras providências.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  3/8/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.

188 do Regimento Interno.

Vem, agora, a matéria a esta comissão para receber parecer sobre sua juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  sob  comento  institui  a  gratuidade  dos  serviços  de  transporte  público

coletivo metropolitano e intermunicipal à gestante a partir do quinto mês de gravidez.

Para tanto, propõe-se que a gestação seja comprovada mediante apresentação do

cartão pré-natal devidamente anotado pelos estabelecimentos de saúde. A finalidade

do  projeto,  segundo  seu  autor,  é  assegurar  maior  mobilidade  às  gestantes,

auxiliando-as em especial na locomoção para o atendimento médico pré-natal.

O serviço público de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros é

uma atividade de competência do Estado, que poderá prestá-lo diretamente, por meio

de seus próprios órgãos, ou mediante contrato de concessão, conforme prescreve o

art.  10, IX, da Constituição Estadual. Atualmente esse serviço é prestado, em sua

maior parte, por meio de concessão.

A concessão de serviço público é uma categoria de contrato administrativo e, nessa
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condição, o poder público participa da relação jurídica com supremacia de poder em

face do concessionário, razão pela qual o Estado goza de um conjunto de poderes

especiais  com vistas  à satisfação do interesse público.  Entre essas prerrogativas,

pode-se  mencionar  o  poder  de alteração unilateral,  de controle  e  fiscalização,  de

rescisão unilateral e de aplicação de penalidades.

Não obstante as prerrogativas asseguradas ao Estado, também chamado de poder

concedente, o concessionário de serviço público tem direito ao equilíbrio financeiro do

contrato, que é a relação entre os encargos da empresa e a remuneração que lhe é

devida.  É  lícito  ao  Estado,  que  é  parte  do  contrato  de  concessão,  modificar

unilateralmente  as  cláusulas  regulamentares  relacionadas  com  a  prestação  do

serviço; entretanto, ele tem o dever jurídico de atualizar o ajuste para preservar o

equilíbrio  econômico,  que  é  uma  garantia  estabelecida  em  proveito  da  empresa

concessionária.

Normalmente,  as  modificações  efetivadas  nesses  contratos  ocorrem por  ato  do

Poder Executivo, por meio de termo aditivo,  por  ser ele o gestor do serviço e do

contrato;  contudo,  há  casos  em  que  essas  alterações  resultam de  ato  legislativo

propriamente dito, ou seja, é o próprio legislador que introduz novas obrigações ao

concessionário  do  serviço  ou  estabelece  disposições  que  interferem,  direta  ou

indiretamente,  na  execução  do  contrato.  No  campo  jurisprudencial,  há  posições

divergentes sobre o tema. Em algumas decisões, o Supremo Tribunal Federal - STF -

entendeu  que  apenas  o  Executivo  poderia  proceder  a  tal  alteração;  em  outras,

assegurou essa prerrogativa ao Estado legislador, situação em que seria legítima a

alteração contratual, mediante lei.

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.649-6 - DF -, que arguiu

a constitucionalidade da Lei Federal nº 8.899, de 1994, que concede passe livre às

pessoas portadoras de deficiência no transporte coletivo interestadual, o STF decidiu

pela possibilidade de alteração contratual por meio de lei e declarou a improcedência

da citada ADI. Nesse acórdão, a ministra Carmem Lúcia Antunes Rocha, relatora do

processo, entendeu que, “se a lei acarretar desequilíbrio financeiro do contrato, o que

deve  ser  analisado  caso  a  caso,  cabe  ao  concessionário  tomar  as  providências

cabíveis para restaurar essa equação matemática”.
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Ressalte-se que essa decisão do STF foi norteada pelos parâmetros constitucionais

atinentes  às  pessoas  portadoras  de  deficiência,  pois  as  restrições  e  dificuldades

inerentes  a  esse  segmento  social  justificam  um  tratamento  diferenciado  e  uma

proteção especial do poder público. Segundo o princípio da igualdade, estatuído no

art.  5º,  caput,  da Constituição da República,  “todos são iguais  perante a lei,  sem

distinção  de  qualquer  natureza,  garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros

residentes  no País  a inviolabilidade do direito  à vida,  à  liberdade,  à igualdade,  à

segurança e à propriedade”.  É possível uma interpretação equivocada do antedito

dispositivo constitucional: a de que a lei não comporta distinções. Mas, na verdade,

tratar  os  iguais  de  maneira  igual  e os  desiguais  desigualmente  é  medida que se

impõe em face do próprio princípio da igualdade.

Portanto, qualquer distinção feita por lei é válida, desde que o fator distintivo esteja

a  serviço  de  uma  finalidade  acolhida  pelo  direito.  Qualquer  tratamento  especial

dispensado a um determinado grupo deve ser uma medida que reduza os elementos

que tornam esse grupo desigual na sociedade. Nesse aspecto, o projeto de lei em

análise nos parece equivocado, pois a condição de gestante não tem relação com

uma hipossuficiência econômica e não justificaria a concessão de gratuidade.

Assim, a rigor, quando o poder público, seja por meio de aditamento contratual, seja

mediante ato legislativo, concede isenção de tarifa para determinado segmento da

sociedade, isso acarreta ofensa ao princípio do equilíbrio financeiro do contrato, que é

uma garantia legal da empresa concessionária do serviço. Tal isenção implica perda

parcial  de  receita  para  o  particular  contratante  e,  consequentemente,  prejuízo

econômico. Dessa forma, não se nos afigura compatível com o ordenamento jurídico

vigente  a  ingerência  legislativa  nos  contratos  administrativos  que  acarretam

desequilíbrio financeiro a fim de garantir a gratuidade de transporte intermunicipal ou

metropolitano à gestantes.

Além disso, é importante ressaltar que o objetivo do projeto é auxiliar a gestante na

locomoção para o atendimento médico pré-natal. Esse atendimento integra a atenção

primária à saúde da mulher. A atenção primária, também chamada de atenção básica,

constitui-se no primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade

com  o  sistema  nacional  de  saúde,  levando  a  atenção  à  saúde  o  mais  próximo
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possível do local onde as pessoas vivem e trabalham. Assim, pelo atual planejamento

e organização da saúde pública em Minas Gerais as gestantes são atendidas nos

postos de saúde próximos a  elas  e  não é necessário  deslocamento  por  meio  de

transporte coletivo intermunicipal.

Quando  se  trata,  entretanto,  de  uma  gestação  de  alto  risco,  as  mulheres  são

atendidas pelo Programa Mães de Minas, que compreende um conjunto de ações de

saúde voltadas para a proteção e o cuidado da gestante e da criança no primeiro ano

de vida, com o propósito de reduzir os índices de mortalidades materna e infantil no

Estado.  O  Programa  Mães  de  Minas  implantou  uma  central  telefônica  para

manutenção de contato direto com as mães, visando ao monitoramento da gravidez,

do nascimento e do desenvolvimento da criança.

Portanto, à vista das considerações expedidas, fica claro que o projeto de lei em

análise não encontra respaldo no arcabouço jurídico em vigor para a sua aprovação

nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 4.349/2013.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  André  Quintão  -

Adalclever Lopes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.439/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da

Mensagem nº 515/2013, o projeto de lei em análise “extingue o Instituto de Terras do

Estado de Minas Gerais - Iter - e dá outras providências”.

Distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  a  matéria  foi  também  encaminhada  ao

exame desta  comissão  em  virtude  de  aprovação  de  requerimento  de  autoria  do

deputado Duarte Bechir.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em sua análise  preliminar,  concluiu  pela
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da proposição na

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

Cabe a esta comissão analisar a matéria quanto ao mérito, nos termos regimentais.

Fundamentação

A proposição tem por objetivo extinguir a autarquia Instituto de Terras do Estado de

Minas  Gerais  -  Iter  -,  transferindo  as  suas  competências  para  a  Fundação Rural

Mineira - Ruralminas -,  no que se refere à politica agrária e fundiária rural,  e, em

relação à política fundiária urbana, para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana - Sedru.

Nesse passo, disciplina o modo como a Ruralminas e a Sedru deverão promover a

sucessão,  em relação às obrigações  e direitos  contraídos e  ao  destino  dos bens

móveis e imóveis da autarquia, bem como:

a) a extinção:

- de todos os cargos em comissão da administração superior, vinculados ao Iter,

previstos na Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007;

- dos cargos de provimento em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento -

DAI -, vinculados ao Iter; e

- das gratificações temporárias estratégicas - GTE -, de que trata o art. 12 da Lei

Delegada n° 175, de 2007;

b)  a  transferência  para  a  Ruralminas  dos  cargos  do  Grupo  de  Direção  e

Assessoramento - DAI - e das Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE;

c)  a  criação  de  dois  cargos  de  provimento  em  comissão  de  diretor  para  a

Ruralminas;

d) o estabelecimento de anexo com o novo quantitativo dos cargos de provimento

em  comissão  e  das  gratificações  temporárias  estratégicas,  em  decorrência  das

extinções e transferências determinadas pelos arts. 5° a 7°;

e) a previsão de que os cargos das carreiras lotados no Iter na data de publicação

da lei serão lotados na Ruralminas;

f) a promoção de adequação de dispositivos e anexos em virtude da extinção do



531
____________________________________________________________________________

Iter;

g) a autorização ao Poder Executivo para promover a doação ou a transferência à

Ruralminas  das  terras  públicas,  dominiais  ou  devolutas  do  patrimônio  do  Estado,

necessárias à execução da política fundiária rural;

h)  a transferência para  fundação de todos os  direitos  e obrigações relativos ao

procedimento  administrativo  ou  judicial  decorrente  da  gestão  de  contratos  de

arrendamento de terras devolutas, rurais e urbanas, celebrados pelo Iter.

Segundo  o  governador,  trata-se  de  proposição  que  faz  parte  de  um  conjunto

abrangente de medidas administrativas com o objetivo de promover a redução de

custos  e  a  racionalização  da  máquina  pública  do  Poder  Executivo  e  que  não

importará  redução  do  comprometimento  do  governo  do  Estado  com  as  políticas

públicas específicas da área, nem prejuízo no alcance das metas e resultados para a

população.

As alterações propostas pela Comissão de Constituição e Justiça visam adequar o

projeto  às  normas  constitucionais  e  legais  vigentes,  bem  como  incorporar  as

emendas  enviadas  pelo  governador  a  esta  Casa  por  meio  de  mensagem.  Tais

medidas,  em nossa avaliação,  além  de aprimorar  a  proposição,  são necessárias,

como bem salientou a CCJ em seu parecer, especialmente no que diz respeito:

-  à  sucessão  da  autarquia,  em relação às  suas  competências,  bens,  direitos  e

obrigações;

- ao quantitativo de cargos e gratificações que estão sendo extintos; e

- à transferência das competências da telefonia rural do Detel para a Ruralminas.

No  curso  da  tramitação  do  projeto  nesta  Casa,  foi  realizada,  na  Comissão  de

Administração  Pública,  uma  audiência  pública  para  debater  a  matéria  com  a

participação  do  Poder  Executivo  e  dos  movimentos  de  trabalhadores  rurais,

especialmente  da  agricultura  familiar.  Nessa  oportunidade,  ficou  evidenciada  a

preocupação dos trabalhadores rurais com a extinção do Iter, sobretudo com a forma

estabelecida pelo Poder Executivo para promover a transferência das incumbências

dessa autarquia no tocante às terras públicas, dominicais e devolutas rurais.

Sensível a essa preocupação e motivada pela proposta levada à consideração do

Executivo  por  parlamentares  desta  Casa,  que  tinha  por  objetivo  redirecionar  as
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incumbências estabelecidas no projeto, relacionadas à Ruralminas, para a Secretaria

de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -, a Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão manifestou a sua aquiescência a essa proposta e ficou de

encaminhar correspondência a esta Casa relativa à matéria por meio dos trâmites de

praxe.

O que significa esse redirecionamento? Significa, antes de mais nada, o prestígio

desta Casa, que, através do diálogo, demonstrou ao Executivo a existência de formas

mais adequadas de promover as transferências das incumbências da instituição que

se busca extinguir, sem comprometimento das políticas públicas específicas da área

em questão. Significa, sob outro ângulo, o fortalecimento da Seapa e, em particular,

da  Subsecretaria  de  Agricultura  Familiar,  o  que,  por  decorrência,  resulta  no

fortalecimento  dos  agricultores  familiares,  principais  beneficiários  das  ações  e

programas relacionados à destinação das terras públicas e devolutas rurais. Significa,

ainda,  e  isso  tem  uma  dimensão  extraordinária,  a  valorização  da  mediação  dos

conflitos  agrários  por  um órgão  que  dispõe  de uma estrutura  administrativa  mais

adequada para  conduzir  esse diálogo entre  o  poder  público  e  os  movimentos  de

trabalhadores rurais.

Finalmente,  cumpre  salientar,  na  perspectiva  da  eficiência  da  máquina

administrativa, que a Seapa e a Sedru irão desempenhar essas novas atribuições

contando com a experiência acumulada dos servidores que passarão a compor as

suas respectivas estruturas administrativas. Portanto, a extinção do Iter, nos moldes

estabelecidos no Substitutivo nº 2, apresentado na conclusão deste parecer, resultará

em  ganhos  reais  para  o  Estado  e,  em  decorrência,  para  os  administrados,

especialmente para os beneficiários de terras públicas e devolutas rurais e urbanas.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.439/2013, no

1º turno,  na  forma do Substitutivo  nº  2,  a seguir  apresentado,  e pela rejeição do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Extingue  o  Instituto  de  Terras  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Iter  -  e  dá  outras

providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica extinta a autarquia Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter

-, criada pela Lei n° 14.084, de 6 de dezembro de 2001, e ficam transferidas suas

competências:

I - para a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -,

as  relativas  ao  planejamento,  à  coordenação  e  à  execução da  política  agrária  e

fundiária rural do Estado, na forma do art. 5°;

II - para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e

Gestão Metropolitana -  Sedru -,  as relativas ao planejamento,  à coordenação e à

execução da política fundiária urbana do Estado, na forma do art. 6°.

Art.  2°  -  A Seapa sucederá  o Iter  nos contratos  e  convênios  celebrados  e  nos

demais direitos e obrigações, exceto naqueles relativos à regularização urbana, nos

quais a Sedru sucederá o Iter.

Parágrafo único - Ficam transferidos para a Seapa os arquivos e a execução dos

contratos, convênios, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pelo Iter

até  a  data  da  publicação  desta  lei,  excetuados  aqueles  relativos  à  regularização

urbana, que ficam transferidos para a Sedru, procedendo-se, quando necessário, às

adequações, às ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Art. 3° - Os veículos e equipamentos que constituem o patrimônio do Iter reverterão

ao patrimônio da Seapa.

Parágrafo único - Os demais bens móveis e imóveis que constituem o patrimônio do

Iter  reverterão ao patrimônio da Seapa, excetuados os destinados à regularização

urbana, que ficam transferidos para a Sedru.

Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ou transferir à Seapa as terras

públicas dominiais ou devolutas do patrimônio do Estado necessárias à execução da

política fundiária rural.

Parágrafo único - Ficam transferidos para a Seapa todos os direitos e obrigações

relativos  aos procedimentos  administrativos ou  judiciais  decorrentes  da  gestão de

contratos de arrendamento de terras devolutas rurais celebrados pelo Iter.

Art. 5º - O caput do art. 74 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a

seguinte redação, e ficam acrescentados ao artigo os seguintes incisos XX a XXVIII,



534
____________________________________________________________________________

passando seu inciso XX a vigorar como inciso XXIX:

Art. 74 - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -,

a  que se  refere  o  inciso  I  do  art.  5º  da  Lei  Delegada nº  179,  de  2011,  tem por

finalidade planejar, promover, organizar, dirigir, coordenar, executar, regular, controlar

e  avaliar  as  ações  setoriais  a  cargo  do  Estado  relativas  ao  fomento  e  ao

desenvolvimento do agronegócio e da agricultura familiar, abrangendo as atividades

agrossilvipastoris,  ao  aproveitamento  dos  recursos  naturais  renováveis,  ao

desenvolvimento  sustentável  do  meio  rural,  à  gestão  de qualidade,  ao  transporte,

armazenamento,  comercialização e distribuição de produtos e à política  agrária  e

fundiária rural do Estado, competindo-lhe:

(...)

XX - promover a regularização de terras devolutas rurais e administrar  as terras

arrecadadas,  inclusive as terras devolutas provenientes dos distritos florestais,  até

que recebam destinação específica;

XXI  -  prevenir  e  mediar  conflitos  que  envolvam  a  posse  e  o  uso  da  terra,

contribuindo para a promoção e a defesa dos direitos humanos e civis, observada a

diretriz governamental;

XXII - fornecer suporte técnico, com vistas à articulação dos esforços do Estado

com os da União, dos municípios e de entidades civis,  em favor da regularização

fundiária rural e da reforma agrária;

XXIII - executar a política agrária do Estado, de acordo com programa estadual de

reforma agrária;

XXIV - organizar, implantar e coordenar a manutenção do cadastro rural do Estado,

bem  como  identificar  terras  abandonadas,  subaproveitadas,  reservadas  à

especulação e com uso inadequado à atividade agropecuária;

XXV - celebrar convênios, contratos e acordos com órgãos e entidades públicas ou

privadas,  nacionais  ou  internacionais,  com vistas  à consecução de sua finalidade

institucional;

XXVI  -  promover  a  permuta  de  terras  públicas  rurais,  dominiais,  devolutas  ou

arrecadadas, para a consecução de sua finalidade institucional, observado o disposto

no inciso XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado;
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XXVII - apoiar o Estado no processo de captação de recursos relativos ao crédito

fundiário e promover os repasses, observada a diretriz governamental;

XXVIII  -  desenvolver  ou  fomentar  ações  de  apoio  voltadas  à  consolidação  dos

projetos de assentamento e reforma agrária no Estado sob a responsabilidade do

governo federal e coordenar e executar ações da mesma natureza;”.

Art. 6° - O art. 157 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 157 - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e

Gestão  Metropolitana  -  Sedru  -,  a  que  se  refere  o  inciso  VIII  do  art.  5°  da  Lei

Delegada n° 179, de 2011, tem por finalidade planejar, organizar, dirigir, coordenar,

executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado relativas à política

de desenvolvimento regional e urbano e gestão metropolitana, competindo-lhe:

I  -  formular  planos,  programas,  propostas  e  estratégias  em  sua  área  de

competência, inclusive as de habitação de interesse social, de saneamento básico e

ambiental, urbanos e rurais, e de apoio à infraestrutura urbana, em articulação com a

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e demais órgãos e entidades da

administração pública, observadas as diretrizes governamentais;

II - coordenar a política estadual de desenvolvimento regional e urbano e gestão

metropolitana, bem como promover e supervisionar sua execução;

III - apoiar o associativismo municipal e a integração dos municípios de uma mesma

microrregião;

IV  -  prestar  assistência  técnica  aos  municípios  e  difundir  os  instrumentos  de

planejamento e gestão de cidades, em temas específicos de sua competência;

V - elaborar, direta ou indiretamente, em temas específicos de sua competência,

notadamente sobre planejamento territorial, estudos, pesquisas, programas e projetos

voltados para o desenvolvimento municipal e regional ou contratar sua realização;

VI - regular a expansão urbana e emitir  anuência prévia, incluindo prestação de

serviços de análise dos projetos e sua respectiva precificação, para os municípios

não integrantes de regiões metropolitanas, nos casos de:

a) loteamento ou desmembramento localizado em área de interesse especial, tal

como  área  de  proteção  aos  mananciais  ou  ao  patrimônio  cultural,  histórico,
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paisagístico e arqueológico;

b) loteamento ou desmembramento localizado em área limítrofe de município ou

pertencente a mais de um município ou em aglomerações urbanas;

c)  loteamento  que  abranja  área  superior  a  1.000.000m²  (um  milhão  de  metros

quadrados);

VII - integrar programas, projetos e atividades urbanos e rurais, federais, estaduais

ou municipais  de desenvolvimento regional  e urbano,  de infraestrutura urbana, de

saneamento básico e ambiental e de habitação de interesse social;

VIII - articular-se com instituições públicas e privadas que atuem em sua área de

competência, visando à cooperação técnica e à integração de ações setoriais com

impacto na competitividade e na qualidade de vida das cidades;

IX  -  articular-se  com  a  União  e  com  órgãos  e  entidades  de  fomento  e

desenvolvimento  nacionais  e  internacionais,  sob a  coordenação  da  Secretaria  de

Estado de Planejamento e Gestão, visando à captação de recursos para programas e

projetos relacionados a sua competência, observadas as diretrizes específicas;

X -  desenvolver,  no  âmbito  de  sua competência,  ações  para  a estruturação de

consórcios públicos e parcerias no âmbito estadual e apoiar os municípios para a

consecução de tal finalidade;

XI  -  promover  parcerias  entre  o  Estado  e  os  municípios  para  a  construção  de

habitações e a realização de melhorias habitacionais nas zonas rurais, em articulação

com a Seapa,  admitindo-se,  excepcionalmente,  a execução direta  nos  casos não

onerosos para o mutuário;

XII - articular-se com os municípios e com órgãos e entidades competentes para a

viabilização de infraestrutura e a regularização urbanística de vilas e favelas, com

vistas à execução direta ou indireta;

XIII - exercer o poder de polícia no âmbito de sua competência, em especial na

regulação da expansão urbana, de que trata o inciso VI, cobrando taxas e aplicando

sanções previstas em lei, e gerir receitas específicas;

XIV  -  coordenar  a  elaboração  e  a  implementação  dos  planos  de  regularização

fundiária urbana;

XV - formular, por meio de agências, em articulação com as secretarias e entidades
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do Estado e com os municípios metropolitanos, planos e programas em sua área de

atuação e  apoiar  as  ações  voltadas para o  desenvolvimento  socioeconômico das

regiões metropolitanas do Estado;

XVI - implementar e consolidar o modelo institucional de gestão metropolitana, em

conformidade com o art. 65 da Constituição do Estado e com a legislação pertinente.

§ 1° - Nos órgãos e instituições responsáveis pela gestão de região metropolitana,

conforme previsto no art. 7° da Lei Complementar n° 88, de 12 de janeiro de 2006, o

Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e  Gestão

Metropolitana representará o Poder Executivo, quando designado pelo Governador.

§ 2° - Os projetos estratégicos em território metropolitano geridos pelas secretarias

e  entidades  do  Estado  serão  compatíveis  com  as  macrodiretrizes  da  estratégia

metropolitana governamental, e sua operacionalização será precedida de articulação

no âmbito dos órgãos e instituições a que se refere o §1°.”.

Art. 7° - O  caput do art. 158 e a alínea “c” do item VIII do mesmo artigo da Lei

Delegada n° 180, de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 158 - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e

Gestão Metropolitana tem a seguinte estrutura orgânica básica:

(...)

VIII - (...)

c) Superintendência de Infraestrutura;”.

Art.  8°  -  Ficam  extintos  os  seguintes  cargos  de  provimento  em  comissão  e

Gratificações Temporárias Estratégicas - GTEs - do Iter, constantes no item V.10 do

Anexo  V  da  Lei  Delegada  n°  175,  de  26  de  janeiro  de  2007,  considerados  as

alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14 e 24 da referida

lei delegada:

I - cargos da Administração Superior:

a) um cargo de Diretor-Geral;

b) um cargo de Vice-Diretor-Geral;

c) quatro cargos de Diretor;

II - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica e

Fundacional do Poder Executivo - DAI:
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a) um DAI-5;

b) quinze DAI-12;

c) cinco DAI-13;

d) dezesseis DAI-17;

e) dois DAI-20;

f) dois DAI-24.

III - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) dez GTEI-1;

b) nove GTEI-2.

Art. 9° - Ficam criados, na Seapa, os seguintes cargos de provimento em comissão

do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo -

DAD - e GTEs, a que se refere o item IV.2.1 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de

26 de janeiro de 2007, considerados as alterações e os remanejamentos efetuados

nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I  -  cargos  do  Grupo  de  Direção e  Assessoramento  da  Administração Direta  do

Poder Executivo - DAD:

a) um DAD-2;

b) dez DAD-3;

c) doze DAD-4;

d) dois DAD-5;

II - GTEs:

a) três GTED-1;

b) três GTED-2.

Art. 10 - Ficam transferidos para a Seapa os seguintes cargos de provimento em

comissão do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder

Executivo - DAD - e GTEs do Gabinete de Secretário de Estado Extraordinário de

Regularização Fundiária, constantes no item IV.2.11.7 do Anexo IV da Lei Delegada

nº 174, de 2007, considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos

termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I  -  cargos  do  Grupo  de  Direção e  Assessoramento  da  Administração Direta  do

Poder Executivo - DAD:
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a) um DAD-2;

b) três DAD-4;

c) um DAD-8;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) três GTED-2;

c) duas GTED-3.

Art. 11 - Em função do disposto nos arts. 9º e 10 desta lei, o item IV.2.1 do Anexo IV

da Lei  Delegada n°  174,  de  2007,  passa a  vigorar  na forma do Anexo desta lei,

considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16

e 31 da referida lei delegada.

Art. 12 - Os cargos das carreiras de Analista de Desenvolvimento Rural, de Técnico

de  Desenvolvimento  Rural  e  de  Auxiliar  de  Desenvolvimento  Rural,  do  Grupo de

Atividades  de  Agricultura  e  Pecuária  do  Poder  Executivo,  a  que  se  referem,

respectivamente, os incisos VI, VII e VIII do art. 1° da Lei n° 15.303, de 10 agosto de

2004,  lotados,  na data  de  publicação desta lei,  no  Iter,  passam a ser  lotados na

Seapa e serão extintos com a vacância.

§ 1° - Os cargos das carreiras a que se refere o caput permanecem no Grupo de

Atividades de Agricultura e Pecuária do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.303,

de 2004.

§ 2º - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e os detentores de

função pública das carreiras a que se refere o caput, lotados, na data de publicação

desta lei, no Iter, ficam transferidos para a Seapa.

Art. 13 - O caput e o inciso II do art. 3° da Lei n° 15.303, de 2004, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 3° - Os cargos das carreiras de que trata esta lei são lotados nos quadros de

pessoal do órgão e das entidades do Poder Executivo a seguir indicados:

(...)

II  -  na  Fundação  Rural  Mineira  -  Ruralminas  -  e  na  Secretaria  de  Estado  de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -, os cargos das carreiras de Analista

de Desenvolvimento Rural,  de Técnico de Desenvolvimento Rural e de Auxiliar  de
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Desenvolvimento Rural.”.

Art. 14 - Fica acrescentado ao art. 10 da Lei nº 15.303, de 2004, o seguinte § 3°:

“Art. 10 - (...)

§ 3° - O ingresso nas carreiras de Analista de Desenvolvimento Rural e Técnico de

Desenvolvimento Rural somente ocorrerá na Ruralminas.”.

Art. 15 - O título do item 2.2. do Anexo II da Lei n° 15.303, de 2004, passa a ser:

“2.2 - Atribuições dos Cargos Lotados nos Quadros de Pessoal da Fundação Rural

Mineira  -  Ruralminas  -  e  da  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento - Seapa”.

Art. 16 - O título do item 3.2 do Anexo III da Lei nº 15.303, de 2004, passa a ser:

“3.2 - Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à Constituição

nº  49/2001  e  de  Funções  Públicas  Não Efetivadas  da  Fundação  Rural  Mineira  -

Ruralminas - e da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -

Seapa”.

Art. 17 - O título do item II.2 do Anexo II da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de

2005, passa a ser: “II.2. TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA

FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA E DE CARREIRAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO”.

Art.  18 -  Os cargos e as gratificações temporárias estratégicas criados,  lotados,

transferidos e extintos por esta lei serão identificados em decreto.

Art. 19 - Ficam revogados:

I - a Lei n° 14.084, de 6 de dezembro de 2001;

II - o item V.10 do Anexo V da Lei Delegada n° 175, de 2007;

III - o § 2° do art. 12 da Lei Delegada n° 179, de 1° de janeiro de 2011;

IV - os arts. 67 e 68 da Lei Delegada n° 180, de 2011.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1° de janeiro de 2014.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Antônio Carlos Arantes, presidente e relator - Romel Anízio - Fabiano Tolentino.
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ANEXO

(a que se refere o art. 11 da Lei n° , de de de )

“ANEXO IV

(a que se refere o § 2° do art. 2° da Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVOS DE VALORES UNITÁRIOS E DE CARGOS DE PROVIMENTO EM

COMISSÃO

(...)

IV.2  -  QUANTITATIVOS  DE  CARGOS  DE  PROVIMENTO  EM  COMISSÃO,

FUNÇÕES GRATIFICADAS E GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

ATRIBUÍDOS AOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

IV.2.1  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  AGRICULTURA,  PECUÁRIA  E

ABASTECIMENTO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 5.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O  Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

5.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O  Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 5.12.2013.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 614/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  deputado  Dalmo Ribeiro  Silva,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Ipuiuna o imóvel que

especifica.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, a proposição retorna agora a

este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art.

189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em observância ao § 1º do art. 189 do citado regimento, a redação do vencido faz
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parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 614/2011, na forma aprovada em Plenário, tem como finalidade

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Ipuiuna o imóvel constituído por

uma área de 5.772m², situado no local denominado Turvo.

Atendendo  ao  interesse  coletivo,  que  deve  nortear  as  ações  da  administração

pública, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o imóvel será destinado

ao desenvolvimento de projetos de atendimento à comunidade.

No mesmo sentido, o art. 2º determina a reversão do bem ao patrimônio do Estado

se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não

lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que a proposição em análise se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  versam  sobre  a  matéria,  não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 614/2011, no 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Adalclever Lopes, relator - Ulysses Gomes - Gustavo Corrêa -

Sebastião Costa.

PROJETO DE LEI Nº 614/2011

(Redação do vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ipuiuna o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Ipuiuna o imóvel

constituído por uma área de 5.772m² (cinco mil, setecentos e setenta e dois metros

quadrados), situado no local denominado Turvo, registrado sob o nº 5.129, à ficha 1

do Livro 2, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita de Caldas.

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

desenvolvimento de projetos de atendimento à comunidade.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, no

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

dada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.365/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do deputado Fred Costa, visa autorizar o

Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Piedade  de  Ponte  Nova  o  imóvel  que

especifica.

Aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189, § 1º,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte integrante deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em análise tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar

ao Município de Piedade de Ponte Nova o imóvel com área de 10.008m², situado no

lugar denominado Fazenda Bituruna, na zona rural desse município, e registrado sob

o nº 10.767, a fls. 40 do livro 3-I, no Serviço Registral de Imóveis da Comarca de

Ponte Nova.

A proposição  foi  aprovada  em 1º  turno  com a  Emenda  nº  1,  apresentada pela

Comissão de Constituição e Justiça, com o objetivo de adequar o texto do caput do

art. 1º aos preceitos da técnica legislativa.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, a proposição estabelece,

no parágrafo único de seu art. 1º, que o imóvel será destinado ao funcionamento de
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um Centro Comunitário de Assistência Social; e, no art. 2º, que o imóvel reverterá ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada essa destinação.

Conforme  nos  manifestamos  anteriormente,  entendemos  que  a  proposição  é

meritória, pois está de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria,

não  representa  despesas  para  o  erário  e  não  acarreta  repercussão  na  Lei

Orçamentária. Ademais, nesta fase regimental, de caráter revisional, analisamos as

etapas  do  turno  anterior  e  não  constatamos  nenhum  vício  que  possa  obstar  a

aprovação da proposição.

É importante frisar que o projeto foi amplamente debatido no 1º turno e que não

houve fato novo após nossa primeira análise. Assim, não há razão para alterar nosso

entendimento sobre a matéria.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.365/2012, no 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes -

Sebastião Costa.

PROJETO DE LEI Nº 3.365/2012

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piedade de Ponte Nova o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

de Ponte Nova o imóvel constituído de área com 10.008m² (dez mil e oito metros

quadrados),  situado no lugar  denominado Fazenda Bituruna,  na zona rural  desse

município, e registrado sob o nº 10.767, a fls. 40 do livro 3-I, no Registro de Imóveis

da Comarca de Ponte Nova.

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

um centro comunitário de assistência social

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

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

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.454/2013

(Nova redação, nos termos do art. 138, §1º, do Regimento Interno)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em epígrafe altera a

Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do

Estado de Minas Gerais.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, a proposição retorna a esta

comissão,  a fim de receber  parecer  para o 2º  turno,  conforme dispõe o art.  189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Durante a discussão do parecer, foram apresentadas propostas de emenda, que

foram acatadas por esta comissão e incorporadas ao Substitutivo nº 1.

Fundamentação

O projeto tem como objetivo a alteração de incisos do art. 54 da Lei nº 6.763, de

1975, referentes a multas  por infrações cometidas por pessoa física ou jurídica que

utiliza,  desenvolve  ou  fornece  programa aplicativo  fiscal  destinado  a  Emissor  de

Cupom Fiscal - ECF. O mencionado artigo estabelece penalidades por infrações à

legislação  tributária,  relativamente  ao  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à

Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,  cobradas com base no

valor da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - Ufemg.

A intenção do projeto  é  aprimorar  a  legislação tributária  relativa  a esse tipo de

infração, de modo a assegurar a penalização de empresas que utilizam de fraude e a

garantir a correta aplicação de penalidades por parte da fiscalização, tendo em vista a

grande  probabilidade  de  ocorrência  de  bugs em  softwares  e  a  complexidade  da

legislação relativa a ECF.

No texto  aprovado no 1º turno, é proposta a alteração dos incisos XX e XXVII do
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art. 54 da Lei nº 6.763, de 1975, bem como a inclusão do inciso XLVIII. O objetivo é

promover uma distinção mais clara dos tipos de infração.

No texto em vigor do inciso XX, está prevista multa de 1.000 Ufemgs por infração,

como  penalidade  para  a  pessoa  física  ou  jurídica  desenvolvedora  de  programa

aplicativo  fiscal  destinado a ECF que deixar  de  observar  norma ou procedimento

previsto  na  legislação  tributária  relativos  ao  desenvolvimento  do  programa  ou

decorrente  de  sua  condição  de  empresa  desenvolvedora.  A  alteração  aprovada

pretende reduzir  o valor  da multa para  500 Ufemgs e excluir  do texto termos que

podem causar confusão em relação à penalidade prevista no inciso XXVII do mesmo

artigo.

O inciso  XXVII em vigor  estabelece multa de 15.000 Ufemgs para quem utilizar,

desenvolver ou fornecer programa aplicativo fiscal para uso em ECF em desacordo

com  a  legislação  tributária  ou  que  não  atenda  aos  requisitos  estabelecidos  na

legislação. Na redação aprovada, a penalidade se refere apenas ao desenvolvedor ou

fornecedor do programa. A multa de 15.000 Ufemgs se mantém para os casos em

que  a  irregularidade  possibilitar  ao  usuário  possuir  informação  diversa  daquela

fornecida  à  Fazenda  Pública,  dado  o  seu  potencial  lesivo  ao  erário.  Nos  demais

casos, a multa passa a ser de 1.000 Ufemgs.

O inciso XLVIII, a ser acrescentado ao referido art. 54, é específico para a infração

praticada pelo usuário de programa aplicativo fiscal para uso em ECF que estiver em

desacordo com a legislação tributária ou não atender aos requisitos estabelecidos na

legislação. Nesse dispositivo, também são previstas duas multas, seguindo o mesmo

critério do inciso XXVII acima referido. Desse modo, a multa será de 10.000 Ufemgs,

se  a  irregularidade  possibilitar  ao  usuário  possuir  informação  diversa  daquela

fornecida à Fazenda Pública, e de 1.000 Ufemgs, nos demais casos.

Mantemos  o  entendimento  favorável  desta  comissão  sobre  o  projeto  na  forma

aprovada  no  1º  turno,  por  considerar  que  são  promovidos  aperfeiçoamentos

importantes na legislação tributária relativa a  programas aplicativos fiscais para uso

em  ECF,  os  quais  poderão contribuir  para  facilitar  a fiscalização e  garantir  maior

justiça aos usuários, aos desenvolvedores e aos fornecedores desses programas.

No entanto, consideramos oportuna a apresentação de proposta de alteração ao
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projeto,  por  meio  de  substitutivo,  com  o  objetivo  de  promover  alguns

aperfeiçoamentos necessários à legislação tributária. As alterações são relativas ao

ICMS; às Taxas de Expediente; de Segurança Pública; de Licenciamento para Uso ou

Ocupação da Faixa de Domínio das Rodovias - TFDR -; de Fiscalização Judiciária; e

de  Controle,  Monitoramento  e  Fiscalização  das  Atividades  de  Pesquisa,  Lavra,

Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários - TFRM. Referem-se, ainda, ao

Processo Tributário-Administrativo, ao Conselho de Contribuintes, ao Imposto sobre

Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD - e ao

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA.

Boa parte das modificações propostas na legislação tem o intuito de estipular uma

diferenciação no valor para multa de mora, cobrada por omissão de recolhimento de

tributo no prazo legal, levando-se em conta se o pagamento foi realizado antes ou

depois da inscrição do débito tributário em dívida ativa. Antes da data de inscrição, a

multa permanece nos mesmos valores hoje em vigor,  passando a ser de 30% do

valor do tributo não pago, após essa data. Entendemos que essa diferenciação pode

representar  um estímulo para devedores pagarem seus tributos  em atraso quanto

antes, sem que haja a necessidade de qualquer intervenção da Fazenda Pública.

Além disso, torna mais justa a gradação das penalidades. A proposta incide sobre

dispositivos  relativos  ao  ICMS,  ao  IPVA,  às  Taxas  de  Expediente,  de  Segurança

Pública,  de  Fiscalização  Judiciária,  TFDR  e  TFRM.  Foram  também  propostas

alterações em diversos dispositivos para que se adaptem à implementação do diário

eletrônico da Secretaria de Estado da Fazenda e do domicílio tributário eletrônico,

criados pela Lei nº 20.540, de 14 de dezembro de 2012.

Com relação ao ICMS, algumas alterações pretendidas se referem a ajustes em

tratamentos tributários para setores específicos e em benefícios fiscais já existentes,

como  os  relativos  aos  setores  moveleiro;  da  mineração;  de  geração  de  energia

elétrica  de  fonte  solar,  eólica,  biomassas,  biogás  e  hidráulica;  eletroeletrônico;  de

máquinas,  aparelhos  ou  equipamentos  industriais;  de  máquinas  ou  implementos

agrícolas e de fio máquina. O substitutivo também propõe a autorização da redução

da carga tributária nas operações com alho para até 0%, com o objetivo de corrigir

distorções na sua comercialização, decorrentes de diferenças na carga tributária do
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produto  importado  e  do  produto  nacional.  São  propostas  mudanças  relativas  às

condições  para  concessão  de  inscrição  do  estabelecimento  no  Cadastro  de

Contribuintes  do  ICMS  e  às  hipóteses  de  suspensão  ou  cancelamento  dessa

inscrição, as quais foram acrescidas de oito novas possibilidades. Pretende-se ainda

alterar dispositivos relativos a formas de apropriação de créditos do imposto, incluir

obrigação às administradoras de cartões de crédito, de cartões de débito em conta-

corrente e estabelecimentos similares.

Destacam-se ainda as modificações relativas ao Conselho de Contribuintes e ao

ITCD.  Conforme  proposto  no  substitutivo,  ficam  uniformizadas  normas  sobre

nomeação  de  membros  efetivos  do  conselho,  independentemente  de  serem

representantes dos contribuintes ou da Fazenda Pública estadual. No caso do ITCD,

propõe-se um aprimoramento da redação da hipótese de isenção referente à doação

de imóvel no âmbito de programa habitacional; à inclusão de doações vinculadas a

programa de incentivo ao esporte ou à cultura dentre as hipóteses de isenção; à

remissão do crédito tributário decorrente de doação de imóvel pelo poder público ao

Consulado  da  República  de  Moçambique;  e  à  isenção  nas  doações,  até  31  de

dezembro de 2014, por parte das entidades organizadoras da Copa do Mundo de

2014, aos sistemas de desporto nacional,  dos estados, do Distrito Federal ou dos

municípios, de bens utilizados na Copa e direitos relacionados com a sua realização.

Algumas medidas constantes no substitutivo implicam renúncia de receita, devendo,

portanto,  atender  às  condições  estabelecidas  pelo  art.  14  da  Lei  Complementar

Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo o

referido dispositivo, a concessão de benefício de natureza tributária da qual decorra

renúncia  de  receita  deverá  estar  acompanhada  de  estimativa  de  impacto

orçamentário-financeiro  no  primeiro  exercício  de  sua  vigência  e  nos  dois

subsequentes e atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O mesmo

artigo  determina  também  que  se  demonstre  que  a  renúncia  foi  considerada  na

estimativa de receita da lei orçamentária e que não afetará as metas de resultados

fiscais, ou que ela venha acompanhada de medidas de compensação, por meio do

aumento de receita. No segundo caso, o benefício só entrará em vigor quando forem

implementadas as medidas de compensação tributária.
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Em nota técnica sobre as alterações promovidas pelo Substitutivo nº 1, a Secretaria

de Estado de Fazenda - SEF - aponta quais os dispositivos representam renúncia de

receita, sendo apresentada a estimativa do impacto financeiro-orçamentário de cada

um e a medida compensatória.

Conforme a nota técnica, a autorização de redução para até 0% da carga tributária

no fornecimento de peças, partes, componentes e ferramentais utilizados na geração

de  energia  elétrica  de  fonte  solar,  eólica,  biomassas,  biogás  e  hidráulica  tem  o

impacto  financeiro-orçamentário  estimado em aproximadamente  R$140.000,00 por

ano. A remissão da utilização da alíquota de 12% do ICMS nas operações internas

com móveis fabricados no Estado classificados na posição 94.03 da Nomenclatura

Brasileira  de  Mercadorias  -  Sistema  Harmonizado  -  NBM/SH  -,  promovidas  por

estabelecimento  não  industrial  responsável  pelo  fornecimento  do  projeto  e  das

especificações técnicas necessárias a sua execução,  tem o impacto estimado em

aproximadamente R$4.300.000,00 por ano. Já a redução da alíquota nas referidas

operações com móveis tem o impacto estimado em R$800.000,00.

A não  inclusão  da  taxa  de  embarque  na  prestação  do  serviço  de  transporte

rodoviário, interestadual e intermunicipal, de passageiros tem a renúncia estimada em

R$500.000,00 por ano. A remissão relacionada com essa não inclusão tem a renúncia

estimada em R$2.000.000,00 por ano. Já a estimativa de impacto anual da dispensa

do pagamento do imposto, multas e juros relativos ao diferencial de alíquotas nas

aquisições  interestaduais  de  máquinas  e  equipamentos  industriais  e  agrícolas

importados perfaz o montante aproximado de R$2.800.000,00. No caso da isenção

do diferencial de alíquotas do ICMS referente a aquisições de mercadorias e bens a

serem empregados na construção, ampliação, reforma ou manutenção de gasoduto

situado no Estado, a renúncia é estimada em R$3.400.000,00 por ano. Já a renúncia

anual estimada para a dedução do valor do ICMS a recolher no período de apuração,

de valor equivalente ao imposto relativo à aquisição de mercadorias e bens a serem

empregados na construção, ampliação, reforma ou manutenção de gasoduto situado

no Estado, é de R$6.900.000,00. A renúncia de receita decorrente da redução da

carga tributária do ICMS nas operações com frutas frescas importadas e a decorrente

da remissão a ela associada estão  estimadas em R$150.000,00 e R$500.000,00,
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respectivamente. A redução da carga tributária do imposto na prestação de transporte

rodoviário de cargas iniciada no exterior tem impacto estimado em R$470.000,00. Já

a remissão referente a essa prestação tem impacto estimado em R$1.500.000,00. A

redução  da  carga  tributária  do  imposto  na  saída  de  aparelhos,  máquinas  e

equipamentos,  remetidos  de  forma  fracionada  tem  a  renúncia  estimada  em

R$180.000,00.  A remissão  associada  a  essas  saídas  tem  impacto  estimado  em

R$700.000,00.

No que tange ao ITCD, a ampliação da hipótese de isenção relacionada com as

doações realizadas ou recebidas pela Companhia de Habitação do Estado de Minas

Gerais  -  Cohab-MG  -  tem  o  impacto  estimado  em  R$200.000,00  por  ano.  Já  o

impacto das remissões concedidas ao Consulado da República de Moçambique, à

Cohab-MG  e  a  programas  de  incentivo  ao  esporte  e  à  cultura  é  estimado  em,

respectivamente, R$45.007,00; R$800.000,00; e R$1.000.000,00 por ano.

Para o conjunto das medidas acima referidas, a nota técnica da SEF apresentou

uma ação compensatória, qual seja o aumento da arrecadação do ICMS em razão da

revogação da alíquota de 12% das bebidas fermentadas alcoólicas classificadas na

subposição 2206.00.90 da NBM/SH, nos  termos do Decreto nº  46.307,  de 13  de

setembro de 2013. Com isso, a alíquota passará, a partir de 1º de janeiro de 2014, ao

percentual de 25%, que corresponde à alíquota fixada para as bebidas alcoólicas,

exceto cervejas,  chopes  e  aguardentes  de  cana ou de  melaço.  Conforme a  nota

técnica, o referido aumento de alíquota resulta em um incremento de receita estimado

em aproximadamente R$33.000.000,00 por ano.

Salientamos  que  foram  acatadas  sugestões  de  emendas  propostas  durante  a

discussão do parecer,  que aprimoram o substitutivo apresentado.  Cabe mencionar

que  uma  delas  implica  em  renúncia  de  receita.  A  sugestão  apresentada  pelo

Deputado  Antônio  Carlos  Arantes  propõe  a  concessão  de  remissão,  ao  setor  de

laticínios, pela inclusão indevida do valor do frete no cálculo do crédito presumido do

ICMS de que tratam os arts. 20-I e 20-K da Lei nº 6.763, de 1975. Foi estimada a

renúncia, pela referida nota técnica, em R$6.500.000,00 por ano, sendo compensada

pela mesma elevação de alíquota acima citada.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  4.454/2013, no 2º

turno, na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera as Leis nºs 6.763, de 26 de dezembro de 1975; 14.699, de 6 de agosto de

2003; 14.937, de 23 de dezembro de 2003; 14.941, de 29 de dezembro de 2003;

15.424, de 30 de dezembro de 2004; 18.310, de 4 de agosto de 2009; 19.976, de 27

de  dezembro  de  2011;  e  20.540,  de  14  de  dezembro  de  2012;  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os incisos II e III do caput do art. 8º-B da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro

de 1975, passam a vigorar com a redação que se segue, ficando o caput acrescido

dos incisos IV e V seguintes:

“Art. 8º-B - (....)

II  -  estabelecimento  gerador,  localizado  no  território  do  Estado,  destinada  a

estabelecimento de empresa consorciada na qual  a empresa mineradora  detenha

participação majoritária direta ou indireta;

III  -  estabelecimento de empresa consorciada, localizado no território do Estado,

destinada  ao  estabelecimento  de  empresa  mineradora  que  detenha  participação

majoritária, direta ou indireta, na empresa consorciada, em relação à energia elétrica

recebida com as isenções a que se referem os incisos II e V;

IV  -  estabelecimento  gerador,  localizado  no  território  do  Estado,  destinada  a

estabelecimento  de  empresa  mineradora  localizada  no  Estado  que  detenha

participação majoritária direta ou indireta na empresa de geração de energia;

V  -  estabelecimento  gerador,  localizado  no  território  do  Estado,  destinada  a

estabelecimento de empresa na qual  a  empresa mineradora detenha participação

majoritária, direta ou indireta.”.

Art. 2º - Os §§ 21 e 76 do art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975, passam a vigorar com a

redação que se segue, ficando o artigo acrescido dos §§ 79 a 83 seguintes:

“Art. 12 - (....)

§ 21 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma e nas condições previstas em
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regulamento, a reduzir para 12% (doze por cento) a carga tributária nas operações

internas:

I - com móveis, assentos, colchões, estofados, espumas e mercadorias correlatas

classificadas  nas  posições  9404.21.00,  9404.29.00,  9404.90.00  e  3909.50.29  da

Nomenclatura  Brasileira  de  Mercadorias  -  Sistema  Harmonizado  -  NBM-SH  -,

promovidas por estabelecimento industrial;

II - com móveis fabricados no Estado, classificados na posição 94.03 da NBM-SH,

promovidas  por  estabelecimento  não  industrial  fornecedor  do  projeto  e  das

especificações técnicas para sua execução, nas saídas destinadas a órgãos públicos

ou a consumidores finais pessoas jurídicas.

(...)

§  76 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária no

fornecimento de peças, partes, componentes e ferramentais utilizados:

I  -  na infraestrutura de conexão e de transmissão necessária à interligação dos

empreendimentos geradores de energia elétrica de fonte solar, eólica, de biomassa,

de  biogás  e  hidráulica  gerada  em  Central  Geradora  Hidrelétrica  -  CGH -  ou  em

Pequena Central Hidrelétrica - PCH - ao Sistema Interligado Nacional;

II - na geração de energia elétrica de fonte solar, eólica, de biomassa, de biogás e

hidráulica gerada em CGH ou em PCH.

§ 79 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária

nas operações com alho.

§ 80 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária do

ICMS na operação,  inclusive de importação, com fruta fresca proveniente de país

signatário de  acordo internacional  no qual  haja  previsão de aplicação à operação

interna ou interestadual subsequente do mesmo tratamento dado à mercadoria similar

nacional.

§ 81 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária do
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ICMS na prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas iniciado no exterior.

§ 82 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a permitir  ao estabelecimento que promova a saída de

aparelhos, máquinas e equipamentos, remetidos em peças, partes, componentes e

acessórios  para  montagem  no  estabelecimento  destinatário,  destacar  o  imposto

conforme carga tributária aplicável ao respectivo aparelho, máquina ou equipamento

nas  notas  fiscais  relativas  a  cada  remessa,  na  hipótese  em  que  a  produção  da

mercadoria estenda-se por mais de um período de apuração do imposto.

§ 83 - Fica o Poder Executivo autorizado, nos prazos e nas condições previstos em

regulamento, a reduzir para até 8% (oito por cento) a carga tributária nas operações

internas com cervejas e chopes artesanais produzidos pelo próprio estabelecimento,

observado o seguinte:

I - considera-se como cerveja ou chope artesanal o produto elaborado a partir de

mosto cujo extrato primitivo contenha, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de cevada

malteada  ou  extrato  de  malte,  conforme  registro  do  produto  no  Ministério  da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

II - a redução será concedida a microcervejaria, entendida como a empresa cuja

soma da produção anual de cerveja e chope não seja superior a 3.000.000 litros (três

milhões de litros), considerados todos os seus estabelecimentos, inclusive aqueles

pertencentes a coligadas ou à controladora.”.

Art. 3º - O caput e a alínea “a” do § 3º do art. 13 da Lei nº 6.763, de 1975, passam a

vigorar com a redação que segue, ficando o parágrafo acrescido da seguinte alínea

“c”:

“Art. 13 - (...)

§ 3º - Não integra base de cálculo do imposto o montante:

a) do Imposto sobre Produtos Industrializados, quando a operação, realizada entre

contribuintes e relativa a produto destinado a industrialização ou a comercialização,

configure fato gerador de ambos os impostos;

(...)

c) da taxa de embarque devida pela utilização de terminal rodoviário na prestação

do serviço de transporte rodoviário, interestadual e intermunicipal, de passageiros.”.
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Art. 4º - O § 6º do artigo 20-I, o inciso I do caput do art. 32-A, o art. 154, o caput e a

alínea “a” do inciso I do § 1º e o § 2º do art. 187 e o art. 219-B da Lei nº 6.763, de

1975, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 20-I - (...)

§ 6º  -  Fica facultado ao Poder  Executivo, nos termos e condições previstos em

regulamento, conceder ao produtor rural a que se refere o  caput deste artigo e não

inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis crédito presumido equivalente ao

valor do débito do imposto devido na operação, excluído deste o valor do frete, ainda

que  este  seja  de  responsabilidade  do remetente,  assegurado ao produtor  rural  o

ressarcimento previsto no § 2º do art. 20-K pelo estabelecimento industrial adquirente

do leite.

(...)

Art. 32-A - (...)

I  -  ao  estabelecimento  industrial  e  ao  estabelecimento  encomendante  de

industrialização  detentor  ou  licenciado  da  marca,  relativamente  à  mercadoria

industrializada por encomenda em estabelecimento de contribuinte situado no Estado,

de até 100% (cem por cento) do valor equivalente ao imposto devido na operação de

saída de produtos eletroeletrônicos destinados a estabelecimento de contribuinte do

imposto, a pessoas jurídicas prestadoras de serviços, inclusive clínicas e hospitais, a

profissional  médico  ou  a  órgão  da  administração  pública,  suas  fundações  e

autarquias;

(...)

Art. 154 - A exigência de crédito tributário será formalizada em Auto de Infração,

Notificação de Lançamento ou Termo de Autodenúncia, expedidos ou disponibilizados

conforme estabelecido em regulamento, exceto na hipótese do art. 160-B.

(...)

Art. 187 - (...)

§ 1º - (...)

I - relativamente aos membros efetivos:

a) serão mantidos no mínimo dois e no máximo cinco membros que tenham atuado

no mandato anterior;
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(...)

§  2º  -  Para  os  efeitos  de  nomeação dos  membros  representantes  da  Fazenda

Pública Estadual,  o  Subsecretário da Receita Estadual  apresentará lista indicando

vinte e quatro funcionários da ativa, incluído o nome daquele que esteja exercendo a

presidência do Conselho de Contribuintes.

(...)

Art.  219-B -  A certidão de débitos  tributários  negativa  apresentada  para  instruir

qualquer dos procedimentos previstos nas hipóteses dos incisos do § 1º do art. 219,

desde que confirmada a sua autenticidade e dentro do respectivo prazo de validade

na data da decisão do pedido, deverá ser considerada para este efeito, dispensando-

se a verificação no sistema eletrônico da condição de estar o requerente em situação

que permitiria a emissão daquela certidão.”.

Art. 5º - O inciso IV do § 4º e o caput do inciso IV do § 7º do art. 24 da Lei nº 6.763,

de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescidas ao inciso IV

do § 7º as alíneas “f”, “g” e “h” e ao mesmo § 7º os incisos IX a XIII que seguem:

“Art. 24 - (....)

§ 4º - (....)

IV - oferecimento de garantia de cumprimento das obrigações tributárias, na forma

prevista em regulamento, na hipótese de antecedentes que desabonem as pessoas

físicas ou jurídicas envolvidas, assim como suas coligadas ou controladas, ou ainda

seus sócios.

(...)

§ 7º - (...)

IV - feitas as verificações na forma prevista em regulamento, comprovar-se:

(....)

f) o desaparecimento do contribuinte;

g) que o contribuinte não exerce as atividades no endereço ou no local indicado;

h) a emissão de documento fiscal para acobertamento de operação ou prestação

não autorizadas pelo órgão regulamentador da atividade do contribuinte;

(...)

IX - houver sentença declaratória de falência transitada em julgado, ressalvada a
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hipótese de continuação do negócio deferida pelo Poder Judiciário;

X - expirar o prazo de paralisação temporária sem a apresentação de pedido de

baixa, reativação ou de nova comunicação de paralisação temporária de inscrição

estadual;

XI  -  for  cancelado  o  registro  no  órgão  competente  ou  a  inscrição  no  Cadastro

Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;

XII - for utilizada com dolo ou fraude;

XIII  -  for  cancelado  o  registro  no  órgão  regulamentador  da  atividade  do

contribuinte.”.

Art. 6º - O § 2º, as subalíneas “a.1” a “a.6” do item 4 do § 5º e o inciso II do § 13 do

art. 29 da Lei nº 6.763, de 1975, passam a vigorar com a redação que segue, ficando

a alínea “a” do item 4 do § 5º acrescida das subalíneas “a.7” a “a.9” e o artigo, do § 14

seguintes:

“Art. 29 - (...)

§  2º  -  O Poder  Executivo,  como medida de simplificação da tributação,  poderá

facultar ao contribuinte adotar abatimento de percentagem fixa a título de montante,

ainda que parcialmente, do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores.

§ 5º - (...)

4. (...)

a) (...)

a.1) a apropriação será feita à razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) por mês,

devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada do bem

no  estabelecimento,  independentemente  do  início  de  sua  utilização  na  atividade

operacional do contribuinte;

a.2) em cada período de apuração do imposto, não será admitido a apropriação de

que trata a subalínea “a.1”,  em relação à proporção das operações de saídas ou

prestações  isentas  ou  não  tributadas  sobre  o  total  das  operações  de  saídas  ou

prestações efetuadas no mesmo período;

a.3) para aplicação do disposto nas subalíneas “a.1” e “a.2”, o montante do crédito

a ser apropriado será obtido multiplicando-se o valor total do respectivo crédito pelo

fator igual a 1/48 (um quarenta e oito avos) da relação entre o valor das operações de
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saídas e prestações tributadas e o total das operações de saídas e prestações do

período,  equiparando-se  às  tributadas,  para  fins  desta  subalínea,  as  saídas  e

prestações com destino ao exterior,  as saídas de papel destinado à impressão de

livros, jornais e periódicos e as saídas isentas ou com base de cálculo reduzida em

que haja previsão de manutenção integral do crédito;

a.4)  o  quociente  de  1/48  (um  quarenta  e  oito  avos)  será  proporcionalmente

aumentado ou diminuído, pro rata die, caso o período de apuração seja superior ou

inferior a um mês;

a.5) na hipótese de alienação do bem antes do término do quadragésimo oitavo

período de apuração contado a partir daquele em que tenha ocorrido a sua entrada

no  estabelecimento,  não  será  admitido,  a  partir  do  período  em  que  ocorrer  a

alienação,  o  creditamento  de  que  trata  esta  alínea  em  relação  à  fração  que

corresponderia ao restante do quadriênio;

a.6) além do lançamento em conjunto com os demais créditos,  no momento da

apuração, o valor do imposto incidente nas operações relativas à entrada de bem

destinado ao ativo imobilizado e o crédito correspondente serão escriturados em livro

próprio;

a.7) ao final do quadragésimo oitavo mês contado da data da entrada do bem no

estabelecimento, o saldo remanescente do crédito será cancelado;

a.8) caso o bem seja transferido em operação interna para outro estabelecimento

do mesmo titular antes do quadragésimo oitavo mês, contado a partir daquele em que

tenha ocorrido sua entrada no estabelecimento remetente, as frações restantes do

crédito poderão ser apropriadas no estabelecimento destinatário, desde que a nota

fiscal  contenha  a  informação  do  número  de  frações  ainda  não  apropriadas  e  os

respectivos valores;

a.9)  caso  o  bem  seja  alienado  em  operação  interna  não  tributada  antes  do

quadragésimo  oitavo  mês,  contado  a  partir  daquele  em  que  tenha  ocorrido  sua

entrada no estabelecimento remetente, as frações restantes do crédito poderão ser

apropriadas  no  estabelecimento  industrial  destinatário,  desde  que  a  nota  fiscal

contenha a informação do número de frações ainda não apropriadas e os respectivos

valores;
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(...)

§ 13. (...)

II  -  em  se  tratando  de  estabelecimento  em  fase  de  instalação,  a  iniciar  a

apropriação da fração mensal de 1/48 (um quarenta e oito avos) no primeiro período

em  que  ocorrerem  saídas  de mercadorias  e  prestações  de serviço  de  transporte

interestadual e intermunicipal ou de comunicação, caso em que a contagem do prazo

de quarenta e oito meses para o aproveitamento do crédito correspondente ao bem

do ativo imobilizado será feita a partir deste período;”

(...)

§ 14 - Fica assegurado o crédito de ICMS relativo à utilização de energia elétrica

como  insumo  energético  em  atividade  de  mineração,  em  beneficiamento  não

industrial ou acondicionamento não industrial realizados em atividade complementar à

produção primária, nos termos previstos em regulamento.”.

Art. 7º - O inciso II do caput do art. 32-F da Lei nº 6.763, de 1975, passa a vigorar

com a redação que segue, ficando o caput do artigo acrescido do seguinte parágrafo

único:

“Art. 32-F - (...)

II  -  ao contribuinte distribuidor,  atacadista ou centro de distribuição que promova

operação subsequente com mercadorias  destinadas a estabelecimento de mesma

titularidade  ou  de  outros  contribuintes  sistema  de  compensação  que  reduza  ou

neutralize a carga tributária na distribuição dessas mercadorias.

Parágrafo único - O disposto no inciso II do  caput aplica-se também à operação

com mercadoria importada promovida pelo importador.”.

Art. 8º - O inciso II do caput do art. 32-I da Lei nº 6.763, de 1975, passa a vigorar

com a redação que segue, ficando o caput do artigo acrescido dos seguintes §§ 6º e

7º:

“Art. 32-I - (....)

II - a concessão de crédito presumido nas saídas tributadas de até 32% (trinta e

dois  por  cento)  do  valor  do  imposto  destacado  no  documento  fiscal,  vedada  a

apropriação de quaisquer outros créditos, exceto os relativos ao ativo imobilizado e

àqueles  já  escriturados  em  seus  livros  fiscais  até  o  último  período  de  apuração
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anterior ao início de vigência do regime especial.

(...)

§  6º  -  Para  os  fins  do  disposto  nos  incisos  I  e  II  do  caput,  o  regulamento

estabelecerá os parâmetros para a determinação da base de cálculo e do percentual

do crédito presumido.

§  7º  -  Os parâmetros  estabelecidos para determinação da base de cálculo nos

termos  do  §  6º  não  poderão  resultar  em  valor  inferior  ao  custo  da  atividade  de

mineração,  compreendendo  todos  os  custos  até  a  saída  do  minério  em

transferência.”.

Art.  9º - O  caput do art.  32-J da Lei nº  6.763, de 1975, passa a vigorar com a

seguinte redação e fica o artigo acrescido do § 2º que segue, passando o parágrafo

único a vigorar como § 1º:

“Art.  32-J  -  A apropriação  de  crédito  presumido  do  imposto,  cumulada  com  os

créditos normais decorrentes de entrada de mercadorias ou bens ou de utilização de

serviços, não poderá resultar em saldo credor no período de apuração, ou em outro

definido pela legislação tributária, vedada a apropriação do que exceder ao valor dos

débitos apurados pelos estabelecimentos do contribuinte no respectivo período ou a

sua transferência para os períodos subsequentes.

(...)

§ 2º - O regulamento definirá as condições e a forma em que a parcela do crédito

presumido excedente deverá ser estornada.”.

Art. 10 - Ficam acrescentados na Lei nº 6.763, de 1975, os seguintes art. 32-L; § 6º

ao art. 50; §§ 7º e 8º ao art. 113; § 3º ao art. 120-A; incisos VIII e IX ao  caput do

art.160-A; art. 160-B; § 9º ao art. 205-A; e §§ 4º e 5º ao art. 219:

“Art. 32-L - Os estabelecimentos signatários de protocolo de intenção com o Estado

de  Minas  Gerais  deverão,  preferencialmente,  contratar  serviços  do  setor  de

comunicações de empresas situadas neste Estado.

(...)

Art. 50 - (....)

§ 6º - As administradoras de cartões de crédito, de cartões de débito em conta-

corrente e estabelecimentos similares deverão informar à Secretaria de Estado de
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Fazenda todas as operações e prestações realizadas por pessoas identificadas por

meio do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF -, ainda que não regularmente inscritas

no Cadastro de Contribuintes do ICMS, cujos pagamentos sejam realizados por meio

de seus sistemas de crédito, débito ou similar, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, relativamente aos períodos determinados pela legislação.

(...)

Art. 113 - (...)

§ 7º - O fato gerador das taxas de que tratam o item 2 da Tabela B e o subitem 4.8

da Tabela D ocorre anualmente, em 1º de janeiro.

§ 8º - As taxas de que tratam o item 2 da Tabela B e o subitem 4.8 da Tabela D

serão  lançadas  e  os  sujeitos  passivos  serão  notificados  mediante  publicação,  no

diário eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda, e disponibilização, na página

desta  secretaria  na  internet,  de  consulta  individualizada  contendo  os  respectivos

valores e demais elementos necessários.

(…)

Art. 120-A - (....)

§ 3º -  A taxa prevista no  caput será lançada e o sujeito  passivo será notificado

mediante publicação,  no  diário  eletrônico da Secretaria  de  Estado de Fazenda,  e

disponibilização, na página desta secretaria na internet, de consulta individualizada

contendo os respectivos valores e demais elementos necessários.

(…)

Art. 160-A - (....)

VIII - do não pagamento das taxas de que tratam o item 2 da Tabela B e o subitem

4.8 da Tabela D;

IX - do não pagamento da taxa prevista no art. 120-A.

(...)

Art. 160-B - Os créditos tributários de natureza não contenciosa, inclusive as multas

correspondentes, serão, por meio eletrônico, enviados para inscrição em dívida ativa,

nas seguintes hipóteses:

I  -  não  recolhimento  de  tributo  declarado  pelo  sujeito  passivo  em  documento

destinado a informar ao Fisco a sua apuração;
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II - não recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores;

III - não recolhimento das taxas de que tratam o item 2 da Tabela B e o subitem 4.8

da Tabela D;

IV - não recolhimento da taxa prevista no art. 120-A.

Parágrafo único - O sujeito passivo terá ciência do envio para inscrição em dívida

ativa do crédito tributário de que trata o  caput em seu domicílio tributário eletrônico

ou, caso não o possua, mediante publicação no diário eletrônico da Secretaria de

Estado de Fazenda.

(...)

Art. 205-A - (...)

§ 9º - O disposto no § 6º não se aplica quando constatada, em ação fiscal, a prática

da mesma conduta que tenha levado à desconsideração do ato ou negócio jurídico,

pela mesma pessoa, considerando-se em conjunto todos os seus estabelecimentos,

no  período  de  cinco  anos  contados  da  data  em  que  houver  sido  efetuado  o

pagamento ou a declaração de revelia, ou contados da data da decisão desfavorável

irrecorrível na esfera administrativa, relativamente à conduta anterior.

(...)

Art. 219 - (....)

§  4º  -  Na hipótese do  inciso  I  do  caput,  quando a  decisão estiver  a  cargo da

Secretaria de Estado de Fazenda, não será exigida a apresentação do documento de

que trata o § 3º, ficando o deferimento do pedido condicionado a estar o interessado

em situação que permita a sua emissão.

§ 5º - O fato de estar o contribuinte em situação que permita a emissão de certidão

de débitos  tributários  positiva  ou em condições que impossibilitem a obtenção da

emissão do  atestado  de  regularidade  fiscal  não  impede  a  alteração  de  ofício  de

regime especial quando for de interesse do Fisco, desde que não implique ampliação

de incentivos ou benefícios fiscais concedidos.”.

Art.  11 - Os incisos XX e XXVII do art.  54 da Lei nº 6.763, de 1975, passam a

vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido do inciso XLVIII que se

segue:

“Art. 54 - (...)
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XX - por deixar, a pessoa física ou jurídica desenvolvedora de programa aplicativo

fiscal  destinado a ECF, de observar  procedimento previsto na legislação tributária

decorrente de sua condição de empresa desenvolvedora de programa aplicativo fiscal

- 500 (quinhentas) Ufemgs por infração;

(...)

XXVII - por desenvolver ou fornecer programa aplicativo fiscal para uso em ECF

que não atenda aos requisitos estabelecidos na legislação:

a)  15.000  (quinze  mil)  Ufemgs  por  estabelecimento  usuário  do  programa,  se  a

irregularidade possibilitar ao usuário possuir informação diversa daquela fornecida à

Fazenda Pública por exigência da legislação tributária;

b) 1.000 (mil) Ufemgs por infração, nos demais casos;

(...)

XLVIII - por utilizar programa aplicativo fiscal para uso em ECF em desacordo com

a legislação tributária ou que não atenda aos requisitos estabelecidos na legislação:

a)  10.000 (dez mil)  Ufemgs por  equipamento,  se a irregularidade possibilitar  ao

estabelecimento  usuário  possuir  informação  diversa  daquela  fornecida  à  Fazenda

Pública por exigência da legislação tributária;

b) 1.000 (mil) Ufemgs por equipamento, nos demais casos.”.

Art. 12 - O caput do inciso I do art. 56 da Lei nº 6.763, de 1975, passa a vigorar com

a redação que segue, ficando acrescentados os seguintes inciso III ao caput e § 6º ao

artigo:

“Art. 56 - (....)

I - havendo espontaneidade no recolhimento do principal e dos acessórios antes da

inscrição em dívida ativa, nos casos de falta de pagamento, pagamento a menor ou

intempestivo do imposto, observado o disposto no § 1º deste artigo, a multa de mora

será de:

(...)

III - a partir da inscrição em dívida ativa, a multa de mora será de 25% (vinte e cinco

por  cento)  do  valor  do  imposto  não  recolhido,  na  hipótese  de  crédito  tributário

declarado  pelo  sujeito  passivo  em  documento  destinado  a  informar  ao  Fisco  a

apuração do imposto.
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(....)

§ 6º - A penalidade prevista no inciso III do  caput deste artigo será aplicada em

dobro  na  hipótese de crédito  tributário  relativo  ao  imposto  retido  por  substituição

tributária.”.

Art. 13 - O caput do inciso I do art. 98 da Lei nº 6.763, de 1975, passa a vigorar com

a redação que segue, ficando o artigo acrescido do inciso III seguinte:

“Art. 98 - (....)

I - havendo espontaneidade no recolhimento do principal e dos acessórios antes da

inscrição em dívida ativa, nos casos de falta de pagamento, pagamento a menor ou

intempestivo da taxa, observado o disposto no § 1º deste artigo, a multa de mora será

de:

(...)

III - a partir da inscrição em dívida ativa, a multa de mora será de 25% (vinte e cinco

por  cento) do valor da taxa não recolhida,  desde que não exigida mediante ação

fiscal. “.

Art. 14 - O caput do inciso I do caput e o item 1 do § 1º do art. 120 da Lei nº 6.763,

de 1975,  passam a vigorar  com a  redação que segue,  ficando o  caput do  artigo

acrescido do inciso III seguinte:

“Art. 120 - (....)

I - havendo espontaneidade no recolhimento do principal e dos acessórios antes da

inscrição em dívida ativa, nos casos de falta de pagamento, pagamento a menor ou

intempestivo da taxa, observado o disposto no § 2º deste artigo, a multa de mora será

de:

(....)

III - a partir da inscrição em dívida ativa, a multa de mora será de 25% (vinte e cinco

por  cento) do valor da taxa não recolhida,  desde que não exigida mediante ação

fiscal.

§ 1º - (...)

1) de mora, nas hipóteses referidas nos incisos I e III do caput do artigo;”.

Art. 15 - O caput do inciso I do art. 120-H da Lei nº 6.763, de 1975, passa a vigorar

com a redação que segue, ficando o caput do artigo acrescido do inciso III seguinte:
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“Art. 120-H - (...)

I - havendo espontaneidade no pagamento do principal e dos acessórios antes da

inscrição em dívida ativa, observado o disposto no § 1º deste artigo, será cobrada

multa de mora no valor de:

(...)

III - a partir da inscrição em dívida ativa, a multa de mora será de 25% (vinte e cinco

por  cento) do valor da taxa não recolhida,  desde que não exigida mediante ação

fiscal.”.

Art. 16 - Fica acrescido ao art. 210-A da Lei nº 6.763, de 1975, o seguinte § 2º,

passando seu parágrafo único a vigorar como § 1º:

“Art. 210-A - (....)

§ 2º - A exigência da multa por descumprimento de obrigação acessória poderá ser

formalizada,  a  critério  do  Fisco,  após  o  deferimento  do  parcelamento  ou  quando

ocorrer a perda do parcelamento.”.

Art.  17 - O art. 219-A da Lei 6.763, de 1975, fica acrescido do § 2º que segue,

passando o parágrafo único a vigorar como § 1º:

“Art. 219-A - (...)

§ 2º - Na hipótese de inadimplemento de parcela relativa a parcelamento de crédito

tributário, a certidão de débitos tributários será positiva, ainda que não tenha ocorrido

a desistência do parcelamento.”.

Art.  18 - Fica convalidada, até a data de publicação desta lei,  a apropriação de

crédito de ICMS na aquisição de leite na hipótese de que trata o art. 20-I da Lei nº

6.763, de 1975, em que o valor do crédito tenha sido calculado sobre o valor do leite,

neste incluído o valor do frete, nos termos previstos em regulamento.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - implica a remissão dos créditos tributários, formalizados ou não, até a mesma

data;

II  -  não  autoriza  a  restituição  ou  compensação  de  importâncias  eventualmente

recolhidas;

III - fica condicionado:

a) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;
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b)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

c)  à  desistência,  pelo  advogado do  sujeito  passivo,  de  cobrança ao  Estado de

eventuais honorários de sucumbência;

d)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art. 19 - Fica convalidada a utilização da alíquota de 12% (doze por cento) para

cálculo do ICMS devido nas operações com móveis classificados na posição 94.03 da

Nomenclatura  Brasileira  de  Mercadorias  -  Sistema  Harmonizado  -  NBM-SH  -

promovidas até a data de publicação desta lei por estabelecimento encomendante de

industrialização, nas saídas destinadas a órgãos públicos ou a consumidores finais

pessoas jurídicas.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - implica a remissão dos créditos tributários, formalizados ou não, até a mesma

data;

II  -  não  autoriza  a  restituição  ou  compensação  de  importâncias  eventualmente

recolhidas;

III - fica condicionado:

a) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;

b)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

c)  à  desistência,  pelo  advogado do  sujeito  passivo,  de  cobrança do  Estado de

eventuais honorários de sucumbência;

d)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art.  20  -  Ficam  convalidadas  as  concessões,  pela  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda,  de  incentivos,  benefícios  ou  favores  fiscais  e  financeiros  de  qualquer

natureza,  até  a  data  de  publicação  desta  lei,  sem  a  emissão  do  atestado  de

regularidade fiscal a que se refere o § 3º do art. 219 da Lei nº 6.763, de 1975.
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Art. 21 - Ficam convalidados, até a data de publicação desta lei, o aproveitamento e

a transferência de créditos de ICMS relativos à utilização de energia elétrica como

insumo energético em atividade de mineração, em beneficiamento não industrial ou

acondicionamento não industrial realizados em atividade complementar à produção

primária, nos termos previstos em regulamento.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - implica a remissão dos créditos tributários, formalizados ou não, até a mesma

data;

II  -  não  autoriza  a  restituição  ou  compensação  de  importâncias  eventualmente

recolhidas;

III - fica condicionado:

a) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;

b)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

c)  à  desistência,  pelo  advogado do  sujeito  passivo,  de  cobrança do  Estado de

eventuais honorários de sucumbência;

d)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art. 22 - Ao estabelecimento minerador beneficiário do regime especial a que se

refere o art. 32-I da Lei nº 6.763, de 1975, fica assegurado, em relação aos períodos

de apuração do imposto anteriores à data de vigência do regime especial, o direito de

recolher:

I  -  o ICMS decorrente do estorno de créditos apropriados em desacordo com a

legislação tributária com redução de 50% (cinquenta por cento) dos juros de mora e

da  totalidade  das  penalidades,  inclusive  multa  isolada  relacionada  à  apropriação

indevida de créditos;

II - o crédito tributário formalizado sem exigência de ICMS, com redução de 50%

(cinquenta por cento) dos juros de mora e de 50% (cinquenta por cento) da multa

isolada  decorrente  do  estorno  de  créditos  apropriados  em  desacordo  com  a

legislação tributária.
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§ 1º - Para os efeitos do caput e incisos deste artigo, o contribuinte deverá efetuar o

recolhimento à vista ou recolher o valor correspondente à entrada prévia, no caso de

parcelamento, até 30 de dezembro de 2013.

§ 2º - O recolhimento a que se refere este artigo:

I - é irretratável, não se sujeitando a devolução, restituição ou compensação;

II - não implica por parte do contribuinte:

a) confissão de débito;

b) renúncia ou desistência de recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial,

envolvendo a apropriação de créditos de ICMS, em relação a períodos de apuração

posteriores a eventual não prorrogação, por iniciativa do contribuinte ou da Secretaria

de Estado de Fazenda, revogação ou cassação do regime especial a que se refere o

art. 32-I da Lei nº 6.763, de 1975;

III  -  fica  condicionado,  na  forma,  no  prazo  e  nas  condições  previstos  em

regulamento, ainda que em relação à parte recolhida ou parcelada:

a)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

b)  à  desistência  pelo  advogado  do  sujeito  passivo  de  cobrança  ao  Estado  de

eventuais honorários de sucumbência;

c)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

§ 3º - Para os fins do disposto na alínea “c” do inciso III do § 2º, os honorários

advocatícios devidos ao Estado serão de 5% (cinco por cento) do valor do crédito

tributário recolhido ou parcelado, ainda que fixados em percentual superior, e poderão

ser parcelados nos termos de regulamento.

Art. 23 - Fica dispensado o pagamento do crédito tributário relativo ao diferencial de

alíquotas  de  que  tratam  os  subitens  16.1  e  17.2  da  Parte  1  do  Anexo  IV  do

Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de

2002,  com  a  redação  dada  pelo  Decreto  nº  46.271,  de  5  de  julho  de  2013,

relativamente às operações ocorridas entre 1º de janeiro a 30 de junho de 2013.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:
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I - aplica-se ao crédito tributário formalizado ou não, inscrito ou não em dívida ativa,

ajuizada ou não a sua cobrança;

II  -  não  autoriza  a  devolução,  a  restituição  ou  a  compensação  de  valores  já

recolhidos;

III - fica condicionado:

a) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;

b)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

c)  à  desistência  pelo  advogado  do  sujeito  passivo  de  cobrança  ao  Estado  de

eventuais honorários de sucumbência;

d) ao pagamento das custas e das demais despesas processuais e de honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art. 24 - Fica convalidado o diferimento do pagamento de ICMS, relativo ao período

de 1º  de  abril  de  2008  a 31 de julho  de  2011,  objeto  de  protocolo  de  intenções

assinado com o Estado e de regime especial concedido, na hipótese de não terem

sido cumpridas as condições impostas na concessão para a fruição do tratamento

tributário, relativamente às saídas internas de fio-máquina, classificado nas posições

7213.91.10,  7213.91.90,  7213.99.10,  7213.99.90  e  7227.90.00  da  NBM-SH,

destinadas a contribuinte mineiro que o utiliza como matéria-prima.

Art. 25 - Ficam convalidados os tratamentos tributários, inclusive em se tratando de

benefícios fiscais, concedidos pela Secretaria de Estado de Fazenda até a data da

publicação desta lei por meio de regime especial.

§  1º  -  O regime especial  cujo  tratamento  tributário  tenha  sido  convalidado nos

termos do caput permanecerá em vigor até que seja alterado, revogado ou cassado,

salvo se já revogado ou cassado anteriormente à data de publicação desta lei, ainda

que em razão da aplicação do disposto no inciso I do § 5º do art. 225 da Lei nº 6.763,

de 1975, ou pela superveniência de legislação conflitante com o tratamento tributário

convalidado.

§ 2º - O disposto neste artigo não alcança a inobservância de requisitos objetivos

relacionados à concessão de regimes especiais, exceto nos casos de concessão de
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regime de apuração simplificada de ICMS, diferimento e alteração do momento do

pagamento do ICMS-ST.

Art.  26  -  Fica  convalidada,  no  prazo,  na  forma  e  nas  condições  previstos  em

regulamento,  em relação aos fatos geradores realizados até a data de publicação

desta lei, exceto se alcançados pela convalidação de que trata o art. 3º da Lei nº

18.550, de 3 de dezembro de 2009, alterado pelo art. 5º da Lei nº 19.098, de 6 de

agosto de 2010, nas operações de venda de mercadorias utilizando o sistema de

marketing direto promovidas por contribuinte signatário de protocolo firmado com o

Estado, a não utilização, na retenção e recolhimento do ICMS devido por substituição

tributária por estabelecimentos do contribuinte situados em outro estado, do preço de

venda  a  consumidor  final  constante  de  catálogo  ou  lista  de  preço  emitido  pelo

remetente, acrescido do valor do frete, quando não incluído no preço da mercadoria,

nos termos do art. 65 da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - implica a remissão dos créditos tributários, formalizados ou não, até a data de

publicação desta lei;

II - não autoriza a restituição de importâncias eventualmente recolhidas;

III  -  fica  condicionado  a  que  o  contribuinte  promova  o  recolhimento  do  ICMS

resultante da diferença positiva, se houver, entre:

a) o valor do imposto que seria devido por estabelecimento situado neste Estado a

título de operação própria acrescido do imposto por substituição tributária devido a

este Estado, utilizando as margens de valor agregado previstas no protocolo ou no

regime especial, conforme os respectivos períodos de aplicação;

b)  o  valor  do  imposto recolhido  em favor  deste  Estado,  a título  de substituição

tributária, no mesmo período de aplicação.

Art. 27 - Fica convalidada, até a data de publicação desta lei, a adoção da base de

cálculo  do  ICMS sem a inclusão da taxa  de embarque devida  pela  utilização de

terminal rodoviário na prestação de serviço de transporte rodoviário, interestadual ou

intermunicipal, de passageiros.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - implica a remissão dos créditos tributários, formalizados ou não, até a mesma
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data;

II  -  não  autoriza  a  restituição  ou  compensação  de  importâncias  eventualmente

recolhidas;

III - fica condicionado:

a) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;

b)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

c)  à  desistência,  pelo  advogado do  sujeito  passivo,  de  cobrança ao  Estado de

eventuais honorários de sucumbência;

d)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art. 28 - A cooperativa em processo de liquidação judicial poderá quitar o crédito

tributário  relativo  ao  ICMS  originário  de  fatos  geradores  por  ela  realizados,  já

formalizado,  inscrito  ou  não  em  dívida  ativa,  ajuizada  ou  não  a  sua  cobrança,

mediante pagamento à vista, até 30 de dezembro de 2013, vedada qualquer forma de

compensação,  com  exclusão  das  multas  e  dos  juros  com  elas  relacionados,

observado o disposto em decreto.

§ 1º - O benefício a que se refere o  caput não se acumula com quaisquer outras

reduções concedidas para o pagamento do tributo, inclusive com os benefícios de

que tratam as Leis nº 17.615, de 4 de julho de 2008; nº 15.273, de 29 de julho de

2004; nº 16.318, de 11 de agosto de 2006, e nº 17.247, de 27 de dezembro de 2007.

§ 2º -  O disposto neste artigo implica o reconhecimento dos créditos tributários,

ficando a aplicação do benefício condicionada:

I - à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;

II  -  à  desistência de ações ou embargos à execução fiscal,  com a renúncia ao

direito sobre o qual se fundam nos autos judiciais respectivos;

III  -  à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito

administrativo;

IV -  à desistência  pelo advogado do sujeito  passivo de cobrança ao Estado de

eventuais honorários de sucumbência;
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V -  ao pagamento das custas e demais  despesas  processuais  e de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

§ 3º - Implica anulação do benefício a inobservância de qualquer das exigências

estabelecidas,  hipótese  em  que  o  crédito  tributário  será  reconstituído  com  a

restauração do imposto, das multas e dos juros, e abatida a importância efetivamente

recolhida.

Art. 29 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento,  a conceder  isenção do ICMS relativo ao diferencial  de

alíquotas  devido  na  aquisição  de  mercadorias  e  bens  a  serem  empregados  na

construção, ampliação, reforma ou manutenção de gasoduto situado no Estado.

Art. 30 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a deduzir do ICMS a recolher no período de apuração o

valor equivalente ao imposto corretamente destacado no documento fiscal relativo à

aquisição de mercadorias  e bens a serem empregados na construção, ampliação,

reforma ou manutenção de gasoduto situado no Estado.

Art.  31  -  Fica  convalidada,  na  forma,  no  prazo  e  nas  condições  previstos  em

regulamento,  a  apropriação,  até  31  de  maio  de  2009,  do  ICMS  corretamente

destacado  no  documento  fiscal  relativo  à  aquisição  de  mercadorias  e  bens

empregados na construção, ampliação, reforma ou manutenção de gasoduto situado

no Estado.

§ 1º- O disposto neste artigo:

I - implica a remissão dos créditos tributários, formalizados ou não;

II  -  não  autoriza  a  restituição  ou  compensação  de  importâncias  eventualmente

recolhidas;

III - fica condicionado:

a)  à  extinção do crédito  tributário  decorrente  do  estorno  dos  créditos  de  ICMS

relativos à aquisição de mercadorias e bens empregados na construção, ampliação,

reforma ou manutenção de gasoduto, no período de 1º de junho de 2009 até a data

de publicação desta lei,  mediante pagamento ou levantamento de depósito judicial

com a consequente conversão em renda em favor do Estado.

b) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;
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c)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

d)  à  aquiescência  ao  levantamento  de  depósito  judicial  com  a  consequente

conversão em renda em favor do Estado, se for o caso;

e)  à  desistência,  pelo  advogado do sujeito  passivo,  de  cobrança ao  Estado de

eventuais honorários de sucumbência;

f)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

§ 2º- Para a extinção do crédito tributário a que se refere a alínea “a” do inciso III do

§1º:

I - fica dispensada a exigência de multas e juros;

II - o pagamento ou a protocolização da petição para o levantamento do depósito

judicial e o cumprimento das condições previstas nas alíneas “b”, “c”, “d” e “e” do

inciso III do § 1º deverão ocorrer até 27 de dezembro de 2013.

Art. 32 - O  caput e o § 2º do art. 14 da Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 14 - A autoridade fiscal competente poderá proceder ao arrolamento de bens e

direitos  do  sujeito  passivo  sempre  que  o  valor  dos  créditos  tributários  de  sua

responsabilidade, vencidos e não pagos, for maior que 30% (trinta por cento) do seu

patrimônio conhecido.

(....)

§ 2º - O disposto neste artigo somente se aplica a crédito tributário de natureza

contenciosa  de  responsabilidade  do  sujeito  passivo  cuja  soma  seja  superior  a

200.000 (duzentas mil) Ufemgs.”.

Art. 33 - Ficam acrescentados à Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, os

seguintes arts. 2º-A e 2º-B:

“Art.  2º-A -  Em  relação aos  veículos  novos  e  aos  importados  pelo  consumidor,

considera-se lançado o IPVA e notificado o sujeito passivo no dia em que se efetivar o

registro no órgão público competente.

Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Fazenda disponibilizará, em sua página
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na internet, o acesso aos valores do imposto de que trata o caput deste artigo.

Art. 2º-B - Em relação aos veículos usados e aos importados registrados no Estado,

o IPVA será lançado e o sujeito passivo notificado mediante publicação, no diário

eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda, da tabela relativa à base de cálculo

deste imposto e disponibilização de consulta individualizada por Registro Nacional de

Veículos Automotores - Renavam - na página dessa secretaria na internet.

Parágrafo  único  -  Considera-se  efetuado  o  lançamento  de  que  trata  o  caput

anualmente, em 1º de janeiro.”.

Art.  34 -  O  caput do art.  9º  da Lei  nº  14.937,  de 2003, passa a vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 9º - A Secretaria de Estado de Fazenda fará publicar tabelas que informem os

valores da base de cálculo e do IPVA referentes aos veículos de que trata o inciso I

do § 2º do art. 7º.”.

Art. 35 - O inciso II do caput do art. 12 da Lei nº 14.937, de 2003, passa a vigorar

com a redação que segue, ficando o caput acrescido do seguinte inciso III:

“Art. 12 - (....)

II - 20% (vinte por cento) do valor do imposto, quando o pagamento ocorrer após o

prazo previsto no inciso I e antes da inscrição em dívida ativa;

III - a partir da inscrição em dívida ativa, a multa de mora será de 25% (vinte e cinco

por cento) do valor do imposto não recolhido, desde que não exigido mediante ação

fiscal.”.

Art. 36 - A subalínea “b.1” do inciso II do caput do art. 3º da Lei nº 14.941, de 29 de

dezembro  de  2003,  passa  a  vigorar  com  a  seguinte  redação,  ficando  o  inciso

acrescido da subalínea “b.3” e da alínea “g” a seguir:

“Art. 3º - (....)

II - (....)

b.1) pelo poder público a particular no âmbito de programa habitacional destinado a

pessoas de baixa renda ou em decorrência de calamidade pública, observadas as

disposições contidas em regulamento;

(....)

b.3) em que figure como doador ou donatário a Companhia de Habitação do Estado
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de Minas Gerais - Cohab-MG -;

(....)

g)  vinculada a programa de incentivo  ao  esporte ou a programa de incentivo à

cultura instituídos em lei.”.

Art.  37  -  Fica  remitido  o  crédito  tributário,  até  a  data  de  publicação  desta  lei,

inclusive multas e juros, ajuizada ou não sua cobrança, relativo ao Imposto sobre

Transmissão  “Causa  Mortis”  e  Doação  de  Quaisquer  Bens  ou  Direitos  -  ITCD -

incidente sobre a doação:

I  - de bem imóvel  promovida pelo poder público ao Consulado da República de

Moçambique, destinado à utilização exclusiva para as finalidades desse consulado;

II - de bem imóvel, ou de direito a ele relativo, em que tenha figurado como doador

ou donatário a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab-MG;

III -  vinculada a programa de incentivo ao esporte ou a programa de incentivo à

cultura instituídos em lei.

Parágrafo único - O disposto no caput:

I  -  não  autoriza  a  devolução,  a  restituição  ou  a  compensação  de  valores  já

recolhidos;

II - fica condicionado:

a) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;

b)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

c)  à  desistência,  pelo  advogado do  sujeito  passivo,  de  cobrança ao  Estado de

eventuais honorários de sucumbência;

d)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art.  38  -  O  caput  do inciso  I  do  caput  do art.  24  da  Lei  nº  15.424,  de  30  de

dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando o caput do artigo

acrescido do seguinte inciso III:

“Art. 24 - (…)

I - havendo espontaneidade no pagamento do principal e dos acessórios antes da
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inscrição em dívida ativa, observado o disposto no § 1º deste artigo, será cobrada

multa de mora no valor de:

(...)

III - a partir da inscrição em dívida ativa, a multa de mora será de 25% (vinte e cinco

por cento) do valor da taxa não recolhida, na hipótese de crédito tributário declarado

pelo sujeito passivo em documento destinado a informar a apuração do seu valor.”.

Art. 39 - Fica acrescentado à Lei nº 18.310, de 4 de agosto de 2009, o seguinte art.

1º-A:

“Art. 1º-A - Ficam isentas do ITCD, até 31 de dezembro de 2014, as doações de

bens utilizados e direitos relacionados com a realização da Copa do Mundo da Fifa de

2014 pelas pessoas jurídicas a que se refere o art. 1º desta lei a entidade integrante

de sistema a que se refere o inciso IV do art. 4º da Lei Federal nº 9.615, de 24 de

março de 1998.”.

Art.  40  -  O  caput  do inciso  I  do  caput  do art.  10  da  Lei  nº  19.976,  de  27  de

dezembro de 2011, passa a vigorar com a redação que segue, ficando o  caput do

artigo acrescido do seguinte inciso III:

“Art. 10 - (....)

I - havendo espontaneidade no pagamento do principal e dos acessórios antes da

inscrição em dívida ativa, observado o disposto no § 1º, será cobrada multa de mora

no valor de:

(....)

III - a partir da inscrição em dívida ativa, a multa de mora será de 25% (vinte e cinco

por cento) do valor da taxa não recolhida, na hipótese de crédito tributário declarado

pelo sujeito passivo em documento destinado a informar ao Fisco a apuração do seu

valor.”.

Art. 41 - Em substituição à regra prevista no § 3º do art. 32-I da Lei nº 6.763, de

1975, o contribuinte que requerer o regime especial poderá optar pelo pagamento, à

vista ou parcelado, do crédito tributário formalizado.

§ 1º - O disposto no caput fica condicionado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento:

I - a que o contribuinte promova o pagamento das exigências constantes no auto de
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infração,  ainda  que  não  relacionadas  com  o  imposto  devido  nas  transferências

interestaduais, observadas as decisões do Conselho de Contribuintes do Estado de

Minas Gerais nos respectivos processos tributários administrativos;

II  -  à  desistência  de  ações  ou embargos  à  execução fiscal,  nos  autos judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

III  -  à  desistência  pelo  advogado do sujeito  passivo  de  cobrança ao Estado de

eventuais honorários de sucumbência;

IV -  ao pagamento das custas  e demais despesas processuais e de honorários

advocatícios devidos ao Estado.

§ 2º - Para os fins do disposto no inciso IV do § 1º, os honorários advocatícios

devidos  ao  Estado  serão  de  5%  (cinco  por  cento)  do  valor  do  crédito  tributário

recolhido  ou  parcelado,  ainda que fixados  em  percentual  superior,  e  poderão ser

parcelados nos termos definidos em regulamento.

§ 3º - Em relação ao crédito tributário recolhido pelo contribuinte nos termos deste

artigo, não se aplica o disposto no art. 7º da Lei nº 20.540, de 14 de dezembro de

2012.

§ 4º - O regulamento poderá autorizar o pagamento a que se refere o inciso I do §1º

com a utilização de créditos acumulados do imposto.”.

Art. 42 - Fica convalidada até a data de publicação desta lei, na forma, no prazo e

nas condições previstos em regulamento, a utilização de carga tributária do ICMS

inferior à devida nas operações, inclusive de importação, com fruta fresca proveniente

de  país  signatário  de  acordo  internacional  no  qual  haja  previsão  de  aplicação  à

operação  interna  ou  interestadual  subsequente  do  mesmo  tratamento  dado  à

mercadoria similar nacional.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - implica a remissão dos créditos tributários, formalizados ou não;

II  -  não  autoriza  a  restituição  ou  compensação  de  importâncias  eventualmente

recolhidas;

III - fica condicionado:

a) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;
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b)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

c)  à  desistência,  pelo  advogado do  sujeito  passivo,  de  cobrança ao  Estado de

eventuais honorários de sucumbência;

d)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art. 43 - Fica convalidada até a data de publicação desta lei, na forma, no prazo e

nas condições previstos em regulamento, a falta de recolhimento ou o recolhimento a

menor do ICMS devido na prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas

iniciado no exterior.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - implica a remissão dos créditos tributários, formalizados ou não;

II  -  não  autoriza  a  restituição  ou  compensação  de  importâncias  eventualmente

recolhidas;

III - fica condicionado:

a) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;

b)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

c)  à  desistência,  pelo  advogado do  sujeito  passivo,  de  cobrança ao  Estado de

eventuais honorários de sucumbência;

d)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art. 44 - Fica convalidado até a data de publicação desta lei, na forma, no prazo e

nas  condições  previstos  em  regulamento,  relativamente  à  saída  promovida  por

estabelecimento  de  aparelhos,  máquinas  e  equipamentos,  remetidos  em  peças,

partes, componentes e acessórios para montagem no estabelecimento destinatário, o

destaque do imposto, em desacordo com o estabelecido no Regulamento do ICMS,

nas  notas  fiscais  relativas  a  cada  remessa,  na  hipótese  em  que  a  produção  da

mercadoria tenha se estendido por  mais  de um período de apuração do imposto,
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desde que observada a carga tributária aplicável ao respectivo aparelho, máquina ou

equipamento.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - implica a remissão dos créditos tributários, formalizados ou não;

II  -  não  autoriza  a  restituição  ou  compensação  de  importâncias  eventualmente

recolhidas;

III - fica condicionado:

a) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;

b)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

c)  à  desistência,  pelo  advogado do  sujeito  passivo,  de  cobrança ao  Estado de

eventuais honorários de sucumbência;

d)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art. 45 - Fica convalidada, até a data de publicação desta lei, na forma, no prazo e

nas condições previstos em regulamento, a apropriação indevida de créditos do ICMS

decorrente da  não aplicação do diferimento em operação interna de aquisição de

matéria-prima ou de produto intermediário, inclusive minério de ferro ou gás utilizado

como insumo energético.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - não autoriza a compensação de importâncias eventualmente recolhidas;

II - fica condicionado à renúncia ao direito à restituição do imposto indevidamente

destacado  no  documento  fiscal  pelo  contribuinte  que  promoveu  a  saída  das

mercadorias especificadas no caput.

Art. 46 - Os subitens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.3 da Tabela D da Lei nº 6.763, de 1975,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Tabela D

(a que se refere o art. 115 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975)

Lançamento e Cobrança da Taxa de Segurança Pública Decorrente de Atos de

Autoridades Policiais
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* - O quadro contendo o Lançamento e a Cobrança da Taxa de Segurança Pública

Decorrente de Atos de Autoridades Policiais foi publicado no Diário do Legislativo, de

5.12.2013.

Art. 47 - Ficam revogados:

I - o § 4º do art. 31 e o inciso II do § 1º do art. 187 da Lei nº 6.763, de 1975:

II - o § 4º do art. 3º da Lei nº 14.941, de 2003;

III - os arts. 19, 20 e 21 da Lei nº 20.540, de 14 de dezembro de 2012.

Art.  48  -  Esta  lei  entra em vigor  na data  de sua publicação,  produzindo efeitos

relativamente ao art. 160-B da Lei nº 6.763, de 1975, acrescentado pelo art. 10 desta

lei, a partir de 1º de abril de 2014, e aos subitens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.3 da Tabela D da

Lei nº 6.763, de 1975, alterados pelo art. 46 desta lei, a partir de 31 de julho de 2013.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Sebastião Costa, relator -  Jayro Lessa - Adalclever Lopes

(voto contrário) - Ulysses Gomes (voto contrário).

PROJETO DE LEI Nº 4.454/2013

(Redação do Vencido)

Altera o art.  54 da Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro de 1975, que consolida a

legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os incisos XX e XXVII do art. 54 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 54 - (...)

XX - por deixar, a pessoa física ou jurídica desenvolvedora de programa aplicativo

fiscal  destinado a ECF, de observar  procedimento previsto na legislação tributária

decorrente  de  sua  condição  de  empresa  desenvolvedora  de  programa  aplicativo

fiscal, 500 (quinhentas) Ufemgs por infração;

(...)

XXVII - por desenvolver ou fornecer programa aplicativo fiscal para uso em ECF

que não atenda aos requisitos estabelecidos na legislação:

a) se a irregularidade possibilitar  ao usuário possuir  informação diversa daquela

fornecida à Fazenda Pública, por exigência da legislação tributária, 15.000 (quinze
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mil) Ufemgs por estabelecimento usuário do programa;

b) nos demais casos, 1.000 (mil) Ufemgs por infração;”.

Art. 2º - O art. 54 da Lei nº 6.763, de 1975, passa a vigorar acrescido do seguinte

inciso XLVIII:

“Art. 54 - (...)

XLVIII - por utilizar programa aplicativo fiscal para uso em ECF em desacordo com

a legislação tributária ou que não atenda aos requisitos estabelecidos na legislação:

a) se a irregularidade possibilitar  ao estabelecimento usuário possuir  informação

diversa daquela fornecida à Fazenda Pública, por exigência da legislação tributária,

10.000 (dez mil) Ufemgs por equipamento;

b) nos demais casos, 1.000 (mil) Ufemgs por equipamento.”.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 615/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 615/2011, de autoria  do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que

estabelece diretrizes para a formulação da política estadual de desenvolvimento do

setor de petróleo e de gás natural no âmbito do Estado, foi aprovado no 2° turno, com

a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 615/2011

Estabelece diretrizes para a formulação da política estadual de desenvolvimento do

setor de petróleo e gás natural no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - As diretrizes e os objetivos destinados à formulação da política estadual de

desenvolvimento do setor de petróleo e gás natural são os estabelecidos nesta lei.

Art.  2°  -  A política  de  que trata esta lei  será  formulada e implementada com a

observância das seguintes diretrizes:
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I - transformação, em benefícios para o Estado, dos ganhos econômicos e sociais

decorrentes  das  atividades  relacionadas  com  o  petróleo  e  o  gás  natural,  com  a

geração de emprego e renda, o fortalecimento empresarial, a melhoria da qualidade

de vida e a promoção do bem-estar social;

II  -  redução  dos  impactos  ambientais  e  sociais  causados  pelas  atividades

relacionadas com o petróleo e o gás natural;

III - promoção do conhecimento sobre as atividades relacionadas com o petróleo e

o  gás  natural,  a  fim  de  desenvolver  a  pesquisa  e  promover  o  desenvolvimento

tecnológico do setor no Estado.

Art. 3° - São objetivos da política de que trata esta lei:

I - ampliar a formação e a preparação da mão de obra, para atender às demandas

do setor, inclusive dos fornecedores;

II - criar incentivos a fim de atrair empresas e investidores do setor e fomentar a

geração de renda e de postos de trabalho no Estado, em especial dos fornecedores;

III - qualificar e apoiar as empresas do setor estabelecidas no Estado, visando ao

ganho de escala, à participação no mercado e à competitividade;

IV - incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação tecnológica do setor,

com foco na atividade empresarial e em ganhos de competitividade industrial;

V - estimular a maior utilização do gás natural na economia mineira;

VI - promover estudos sobre as repercussões sociais e ambientais dos impactos

gerados pelas atividades do setor, visando ao desenvolvimento sustentável;

VII - incrementar a infraestrutura de transportes de passageiros e de cargas, de

fornecimento  energético  e  de  saneamento,  para  atender  às  futuras  demandas

urbanas e econômicas decorrentes das atividades do setor;

VIII  -  organizar um núcleo de estudos no Estado para geração e atualização de

conhecimento sobre temas relacionados com o setor e acompanhamento e avaliação

da política de que trata esta lei.

Art.  4°  -  Na implementação da política de que trata esta lei,  compete ao poder

público:

I - ampliar a oferta de cursos de formação e capacitação nas áreas afins ao setor;

II - realizar seminários, conferências, fóruns e debates públicos para a discussão de
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temas relacionados com a cadeia produtiva do petróleo e do gás natural;

III - avaliar a possibilidade de criação de linhas de fomento financeiro às empresas

do setor;

IV  -  realizar  estudos  com  vistas  à  adoção  de  incentivos  fiscais  destinados  às

empresas e aos investidores do setor;

V - incentivar o desenvolvimento tecnológico das empresas do setor, com ênfase na

agregação de valor;

VI - incentivar os municípios a adotarem as diretrizes e os objetivos da política de

que trata esta lei;

VII - estudar a viabilidade da ampliação da oferta de gás canalizado no Estado;

VIII - realizar estudos para a melhoria da logística de distribuição de gás natural,

visando a sua expansão;

IX - identificar as demandas geradas pelas atividades do setor relacionadas com os

serviços públicos nas áreas de saúde, segurança, educação, habitação, saneamento,

transporte e energia elétrica;

X - analisar o impacto das atividades do setor sobre as demandas de infraestrutura

de acesso terrestre e aeroviário;

XI - buscar a integração física do setor com os demais eixos de desenvolvimento

para a interligação das economias microrregionais;

XII - adotar as medidas necessárias para que o Estado se torne competitivo e atraia

investimentos  direta  ou  indiretamente  relacionados  com  a  cadeia  produtiva  do

petróleo e do gás natural.

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

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Bosco, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 690/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 690/2011, de autoria do deputado Arlen Santiago, que dispõe

sobre a criação do Selo Verde de controle e redução do esgotamento sanitário para

os municípios, no âmbito do Estado, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no

1° turno.



583
____________________________________________________________________________

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Esta comissão, com o objetivo de dar mais clareza ao projeto e garantir sua coesão,

optou por reordenar e rearticular seus dispositivos, preservando fielmente o sentido

do texto aprovado em Plenário. Assim o art. 1º foi transformado em art. 3º, o caput do

art. 2º foi desmembrado em art. 1º e parágrafo único; e o parágrafo único do art. 2º foi

transformado em um novo art. 2º.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 690/2011

Dispõe sobre a concessão do Selo Verde de Qualidade e Eficiência no Controle e

Tratamento do Esgotamento Sanitário - Selo Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Será concedido o Selo Verde de Qualidade e Eficiência no Controle e

Tratamento do  Esgotamento  Sanitário  -  Selo  Verde -  ao município  que ampliar  o

índice de coleta de esgoto da população urbana ou superar os referenciais mínimos

de eficiência do tratamento de esgoto estabelecidos pelo órgão estadual competente.

Parágrafo único - O município que receber o Selo Verde será reconhecido como

município amigo da natureza e da preservação do meio ambiente.

Art. 2° - O Estado realizará, por meio dos órgãos competentes e em parceria com

os Conselhos Municipais do Meio Ambiente, ampla divulgação do Selo Verde nos

meios de comunicação oficiais.

Art. 3° - O Estado manterá sistema integrado de informações sobre os serviços de

tratamento  sanitário  ofertados  nos  municípios,  para  fins  de  diagnóstico  e

planejamento das ações voltadas para o saneamento.

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

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Bosco, relator - Tiago Ulisses.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 732/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 732/2011, de autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, que

institui  o  Sistema  Estadual  para  Prevenção  e  Alerta  de  Catástrofes  e  Desastres

Naturais, foi aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1°

turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 732/2011

Dispõe sobre ações de proteção e defesa civil no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Na implementação de ações de proteção e defesa civil no Estado, serão

observadas, além das normas previstas na Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de

2012, e na Lei nº 15.660, de 6 de julho de 2005, as seguintes diretrizes:

I  -  realização de análises e  estudos sobre  a  viabilidade técnica  e financeira da

constituição de fundo especial para custear despesas decorrentes de atividades de

prevenção  e  alerta  de  desastres  e  de  ações  de  enfrentamento  de  situação  de

emergência e de estado de calamidade pública;

II - promoção de estudos e pesquisas sobre desastres, com a finalidade de produzir

conhecimentos e tecnologias aplicáveis à defesa civil;

III - incentivo à criação de coordenadorias municipais de defesa civil;

IV  -  adoção de mecanismos  de incentivo  à  prestação de serviço  voluntário  em

ações de defesa civil no Estado.

Art.  2º - O serviço voluntário prestado em ações de defesa civil  no Estado, nos

moldes da Lei Federal nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, será considerado de

relevante interesse público e social.

§ 1º - A relação de voluntários do sistema de proteção e defesa civil será publicada

no diário oficial dos Poderes do Estado.
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§ 2º - Os voluntários receberão certificado relativo às atividades desenvolvidas.

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

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Bosco, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.968/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.968/2011, de autoria do deputado Tiago Ulisses, que autoriza

o Poder Executivo a doar ao Município de Conselheiro Lafaiete parte do imóvel que

especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.968/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conselheiro Lafaiete o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Lafaiete área de 653,23m² (seiscentos e cinquenta e três vírgula vinte e três metros

quadrados), conforme descrição no Anexo desta lei, a ser desmembrada de imóvel

com área de 20.000m² (vinte mil  metros quadrados),  situado no Bairro Progresso,

naquele município, registrado sob o n° 29.469, a fls. 181 do Livro 3-R, no Cartório de

Registro de Imóveis do 1° Ofício da Comarca de Conselheiro Lafaiete.

Parágrafo  único  -  A área  a  ser  doada  a  que  se  refere  o  caput destina-se  à

construção de via pública.

Art. 2° - A área a ser doada de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado

se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,

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

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

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.
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Doutor Wilson Batista, presidente - Bosco, relator - Tiago Ulisses.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 2013)

A área a ser doada é delimitada pelo polígono a seguir  descrito:  partindo-se do

vértice  V10,  de  coordenadas  Este  (X)  627.576,95m  e  Norte  (Y)  7.714.161,69m,

segue-se até o vértice V11, de coordenadas E = 627.556,58m e N = 7.714.137,49m,

com azimute de 220°06'17'', numa extensão de 31,63m; do vértice V11 segue-se até

o vértice V12, de coordenadas E = 627.544,20m e N = 7.714.131,55m, com azimute

de 244°20'06'', numa extensão de 13,73m; do vértice V12 segue-se até o vértice V13,

de coordenadas E = 627.524,73m e N = 7.714.126,60m, com azimute de 255°44'07'',

numa  extensão  de  20,08m;  do  vértice  V13  segue-se  até  o  vértice  V14,  de

coordenadas E = 627.506,14m e N = 7.714.122,24m, com azimute de 256°49'16'',

numa  extensão  de  19,10m;  do  vértice  V14  segue-se  até  o  vértice  V51,  de

coordenadas E = 627.506,14m e N = 7.714.122,24m, com azimute de 0°00'00'', numa

extensão de 0,00m; do vértice V51 segue-se até o vértice V50, de coordenadas E =

627.505,04m e N = 7.714.132,26m, com azimute de 349°30'03'', numa extensão de

8,19m; do vértice V50 segue-se até o vértice V52, de coordenadas E = 627.540,77m

e N = 7.714.140,99m, com azimute 76°15'37'', numa extensão de 36,78m; do vértice

V52  segue-se  até  o  vértice  V53,  de  coordenadas  E  =  627.552,25m  e  N  =

7.714.146,51m, com azimute de 64°20'06'', numa extensão de 12,73m; do vértice V53

segue-se  até  o  vértice  V10,  com  azimute  58°25'59'',  numa  extensão  de  29m,

voltando-se assim ao ponto inicial da descrição desse polígono e perfazendo-se uma

área  de  653,23m2  (seiscentos  e  cinquenta  e  três  vírgula  vinte  e  três  metros

quadrados).

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.176/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  n°  2.176/2011,  de autoria  do deputado Leonardo Moreira,  que

disciplina a venda eletrônica de produtos e serviços por meio de sítios de compra

coletiva pela internet e estabelece critérios de funcionamento para essas empresas

no Estado e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo

n° 1 ao vencido no 1° turno.
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Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.176/2011

Disciplina o comércio eletrônico de produtos e serviços por meio de sites de compra

coletiva e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  As  empresas  que  exploram  o  comércio  eletrônico  na  modalidade  de

compras coletivas fornecerão aos consumidores as seguintes informações:

I - quantidade mínima de compradores para a liberação do produto ou serviço;

II - prazo para a utilização do produto ou serviço por parte do comprador;

III - nome, endereço, telefone, razão social e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica

- CNPJ - da empresa responsável pela venda;

IV - forma de agendamento para a utilização do produto ou serviço;

V - quantidade máxima de cupons de troca que poderão ser adquiridos por cliente;

VI - dias e horários em que o cupom de troca poderá ser utilizado;

VII - número de clientes que o fornecedor do produto ou serviço pode atender por

dia.

§ 1° - Em caso de alimentos, cosméticos ou serviços de estética postos à venda,

além das informações de que tratam os incisos do  caput,  deverão ser informados

possíveis efeitos colaterais da utilização do produto ou serviço.

§ 2° - As letras utilizadas na prestação das informações de que trata este artigo não

poderão ter tamanho inferior a 20% (vinte por cento) do tamanho da letra utilizada

para a divulgação da oferta.

§ 3° - As informações a que se refere o inciso III do caput serão apresentadas na

página inicial do site de compra coletiva.

§ 4° - O prazo a que se refere o inciso II do caput será de, no mínimo, seis meses.

Art.  2°  -  As  ofertas  de compras coletivas de que trata o art.  1°  serão enviadas

somente  a  clientes  pré-cadastrados  que tenham  autorizado expressamente  o seu
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envio.

Art.  3°  -  Caso não  seja  atingida  a  quantidade  mínima  de  compradores  para  a

liberação do produto ou serviço, a que se refere o inciso I do art. 1°, o prazo para

devolução dos valores pagos será de três dias úteis.

Art. 4° - Na página inicial do site de compra coletiva constará o nome da empresa

responsável por sua hospedagem.

Parágrafo único - A empresa responsável pela hospedagem do site a que se refere

o caput será sediada em território nacional.

Art.  5°  -  As  empresas  que  exploram  o  comércio  eletrônico  na  modalidade  de

compras coletivas ficam obrigadas a disponibilizar serviço telefônico de atendimento

ao consumidor em conformidade com as normas estabelecidas no Decreto Federal n°

6.523, de 31 de julho de 2008, que regulamenta a Lei Federal n° 8.078, de 11 de

setembro de 1990.

Art. 6° - A inobservância do disposto nesta lei sujeita o infrator às sanções previstas

na Lei Federal n° 8.078, de 1990.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Bosco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.268/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.268/2011, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Associação Beneficente Maria Pequena - ABMP -, com

sede no Município de Poço Fundo, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.268/2011

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Maria Pequena - ABMP -,

com sede no Município de Poço Fundo.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  Maria

Pequena - ABMP -, com sede no Município de Poço Fundo.

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

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.504/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.504/2011, de autoria do deputado Arlen Santiago, que dispõe

sobre  a  comercialização  e  distribuição  de  canudos  plásticos  para  consumo  de

bebidas e outros alimentos líquidos, foi aprovado no 2° turno, com a Emenda n° 1 ao

vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.504/2011

Dispõe sobre a comercialização e a distribuição gratuita de canudos plásticos para

consumo de bebidas e outros alimentos líquidos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Ficam proibidas a comercialização e a distribuição gratuita  de canudos

plásticos para consumo de bebidas e outros alimentos líquidos que não estejam em

embalagem plástica individual hermeticamente fechada.

Art.  2°  -  O  descumprimento do  disposto  no  art.  1°  constitui  infração sanitária  e

sujeita os infratores às penalidades previstas na Lei n° 13.317, de 24 de setembro de

1999, sem prejuízo de outras medidas procedimentais estabelecidas pelos órgãos de

vigilância em saúde.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor no prazo de cento e vinte dias contados da data de

sua publicação.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.
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Tiago Ulisses, relator - Bosco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.580/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 2.580/2011, de autoria do deputado Pompílio Canavez,  que

institui  no âmbito do Estado políticas públicas de equidade de gênero, objetivando

coibir práticas discriminatórias nas relações de trabalho urbano e rural, bem como no

âmbito dos entes de direito público externo, das empresas públicas, sociedades de

economia mista e suas subsidiárias,  e dá outras providências, foi  aprovado no 2°

turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.580/2011

Dispõe sobre a promoção da igualdade entre os gêneros e acrescenta dispositivo à

Lei n° 11.039, de 14 de janeiro de 1993, que impõe sanções a firma individual e à

empresa  jurídica  de  direito  privado  em  cujo  estabelecimento  seja  praticado  ato

vexatório, discriminatório ou atentatório contra a mulher e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Cabe  ao  Estado  promover  a  igualdade  entre  os  gêneros,  bem  como

prevenir, coibir e eliminar as formas de discriminação direta e indireta contra a mulher.

Parágrafo  único  -  Para  os  fins  desta  lei,  considera-se  discriminação  indireta  a

atitude, o procedimento, a prática, o critério, a disposição ou a norma, expressos ou

não,  intencionais  ou  não,  que tenham  o  efeito  de  colocar  ou  manter  pessoa em

situação de desvantagem comparativa, ressalvados os atos que se justifiquem pelo

exercício  de funções na hierarquia  de instituição ou pela adoção de política  para

compensar condições desiguais e alcançar igualdade de tratamento.

Art. 2° - Para atendimento do disposto nesta lei, serão instituídos planos, programas

e ações administrativas com os seguintes objetivos:

I - combater o sexismo, o patriarcalismo, os assédios moral e sexual, a linguagem
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depreciativa e as demais formas de discriminação contra a mulher;

II  -  incluir  a  perspectiva  de  gênero  nas  políticas  públicas  relacionadas  com  as

mulheres;

III - amparar mulheres e homens no exercício compartilhado e equilibrado de suas

responsabilidades familiares, garantindo-lhes o direito às condições básicas para o

desenvolvimento pessoal e profissional;

IV - combater a dupla jornada de trabalho feminina e seus efeitos nocivos.

Art.  3°  -  As  ações  assecuratórias  do  princípio  da  igualdade  entre  mulheres  e

homens  incidirão  sobre  os  processos  seletivos  e  sobre  os  critérios  de  avaliação,

formação e capacitação, inclusive sobre aqueles relativos ao acesso ou ao exercício

de  cargos  e  funções  públicas,  vedada  qualquer  forma  de  preterimento  e

discriminação.

Art. 4° - As políticas públicas para geração de emprego priorizarão a participação

das  mulheres  no  mercado  de  trabalho,  observadas,  no  que  tange  à  questão  de

gênero,  a  transversalidade,  a  corresponsabilidade,  a  isonomia  de  tratamento  e  a

igualdade de oportunidades.

§  1°  -  Considera-se  transversalidade,  no  que  tange  à  questão  de  gênero,  a

obrigação de levar em conta, em qualquer decisão, a forma como são atingidos as

mulheres e os homens, direta ou indiretamente, de modo a evitar o acirramento das

assimetrias e promover a igualdade efetiva entre os gêneros.

§ 2° -  Considera-se corresponsabilidade,  no  que tange à questão de gênero,  o

dever  de  compartilhar  as  obrigações  de  maneira  equânime,  entre  mulheres  e

homens, tanto na esfera privada, que abrange tarefas domésticas e familiares, quanto

na vida pública e social.

§ 3° - Para a consecução do disposto no caput deste artigo, serão observadas as

seguintes diretrizes:

I - equalização das oportunidades por meio de políticas que, suprindo necessidades

das  mulheres  no  que  se  refere  a  sua  vida  pessoal  e  a  suas  responsabilidades

familiares, facilitem seu acesso e sua permanência no mercado de trabalho;

II - promoção da formação e da capacitação das mulheres por meio de programas

que incluam a perspectiva de gênero e favoreçam seu acesso e sua permanência no
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mercado de trabalho;

III  -  incentivo  à  contratação de mulheres para  trabalho  público  temporário,  com

vistas à garantia de igualdade de oportunidades entre os gêneros.

Art. 5° - O Poder Executivo conferirá selo distintivo a empresas e municípios que se

tenham destacado, no âmbito do Estado, na aplicação de políticas voltadas para a

igualdade de tratamento e de oportunidade para empregados e empregadas.

Parágrafo único - O selo a que se refere o caput será reconhecido como indicador

de prática favorável à isonomia de gênero, tanto na gestão de pessoal quanto na

cultura organizacional, e poderá ser utilizado pelos agraciados para:

I - fins informativos e publicitários;

II - obtenção de financiamentos estatais, no caso de empresas privadas.

Art. 6° - Fica acrescentado à Lei n° 11.039, de 14 de janeiro de 1993, o seguinte art.

4°-A:

“Art. 4°-A - Nos estabelecimentos de que trata esta lei, será respeitada a igualdade

de  tratamento  entre  mulheres  e  homens  como  valor  organizacional  e  prática

cotidiana, assegurada a inclusão, em programas de formação, de temas relacionados

à isonomia de gênero,  com vistas  à criação e à manutenção de culturas internas

capazes de reproduzir valores democráticos e prevenir condutas discriminatórias.”.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Bosco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.002/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.002/2012, de autoria do deputado  Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública o Lar Espírita Pai Chico de Aruanda, com sede no

Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 3.002/2012

Declara de utilidade pública a entidade Lar Espírita Pai Chico de Aruanda, com sede

no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Lar Espírita Pai Chico de

Aruanda, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.494/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.494/2012, de autoria do deputado João Leite, que declara de

utilidade pública a Creche Comunitária Leonardo Fernandes Franco, com sede no

Município de Santa Luzia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.494/2012

Declara de utilidade pública a Creche Comunitária  Leonardo Fernandes Franco,

com sede no Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Creche  Comunitária  Leonardo

Fernandes Franco, com sede no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.581/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.581/2012, de autoria do deputado Fábio Cherem, que declara
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de utilidade pública a instituição Obras Sociais Água Viva, com sede no Município de

Ritápolis, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.581/2012

Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais Água Viva - Osav -, com sede

no Município de Ritápolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras Sociais Água Viva -

Osav -, com sede no Município de Ritápolis.

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

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.599/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.599/2012, de autoria do deputado  Luiz Humberto Carneiro,

que  declara  de  utilidade pública  o  Círculo  Operário  de  Uberlândia,  com  sede no

Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.599/2012

Declara de utilidade pública a entidade Círculo Operário de Uberlândia, com sede

no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  Círculo  Operário  de
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Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.841/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.841/2013, de autoria do deputado  Gustavo Valadares, que

autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Astolfo  Dutra  o  imóvel  que

especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.841/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Astolfo Dutra os imóveis que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Astolfo Dutra os

imóveis e respectivas benfeitorias, situados no Distrito  de Santana de Campestre,

naquele município, registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Cataguases:

I  -  imóvel  com  área  total  de  102,60m2 (cento  e  dois  vírgula  sessenta  metros

quadrados), localizado na Rua Arlindo Nicolato, 36, registrado sob o n° 7.924, a fls.

298v do Livro 3-AE;

II - imóvel com área total de 180m2 (cento e oitenta metros quadrados), localizado

na Rua Vitório Nicolato, s/n°, registrado sob o n° 5.024, no Livro 2.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o caput destinam-se à instalação de

uma unidade básica de saúde.

Art. 2° - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do Estado se,

findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não
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lhes tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

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

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Tiago Ulisses, relator - Bosco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.900/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  3.900/2013,  de  autoria  do  deputado  Rogério  Correia,  que

autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG - a

doar ao Município de São José da Lapa os imóveis que especifica, foi aprovado no 2°

turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.900/2013

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - a doar ao Município de São José da Lapa os imóveis que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

-  DER-MG -  autorizado a  doar  ao  Município  de  São  José da Lapa os  seguintes

imóveis, situados no Bairro Guarani, naquele município, registrados no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Lagoa Santa:

I  -  lote  n°  7  da  quadra  2,  com  área  de  360m²  (trezentos  e  sessenta  metros

quadrados), registrado sob o n° 13.988, a fls. 3 do Livro 2-BM;

II  -  lotes  n°s  7,  8,  9  e  12  da  quadra  3,  com  área  total  de  1.440m²  (um  mil

quatrocentos e quarenta metros quadrados), registrados, respectivamente, sob os n°s

13.982, 13.983 e 13.984, às fls. 197, 198 e 199 do Livro 2-BL, e o n° 13.992, a fls. 7

do Livro 2-BM;

III - lotes n°s 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 da quadra 4, com área total de 2.445m² (dois mil

quatrocentos e quarenta e cinco metros quadrados),  registrados, respectivamente,
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sob o n° 13.985, a fls. 200 do Livro 2-BL, e os n°s 13.986, 13.996, 13.997, 13.993,

13.994 e 14.002, às fls. 1, 11, 12, 8, 9 e 17 do Livro 2-BM.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o caput destinam-se a abrigar órgãos

públicos municipais.

Art. 2° - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do DER-MG se,

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

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

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

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Bosco.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.119/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.119/2013, de autoria do deputado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública a Associação Missionária Amigos da Misericórdia de Rio Pardo de

Minas, com sede no Município de Rio Pardo de Minas, foi aprovado em turno único,

com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.119/2013

Declara  de  utilidade pública  a  Associação  Missionária  Amigos  da Misericórdia  -

Amam -, com sede no Município de Rio Pardo de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Missionária Amigos da

Misericórdia - Amam -, com sede no Município de Rio Pardo de Minas.

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

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Luiz Humberto Carneiro.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.134/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.134/2013, de autoria do deputado Paulo Lamac, que declara

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

Alvinópolis, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.134/2013

Declara de utilidade pública a Associação Clube do Martelo de Alvinópolis,  com

sede no Município de Alvinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada de utilidade pública  a  Associação Clube do Martelo  de

Alvinópolis, com sede no Município de Alvinópolis.

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

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.333/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.333/2013, de autoria do deputado Jayro Lessa, que declara de

utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego Seco, com sede no Município

de Santa Maria do Salto, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.333/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego Seco, com sede
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no Município de Santa Maria do Salto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego

Seco, com sede no Município de Santa Maria do Salto.

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

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.360/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.360/2013, de autoria do deputado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública a Associação dos Boinas Verdes de Ipatinga - BVI -, com sede no

Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.360/2013

Declara de utilidade pública a Associação Boinas Verdes de Ipatinga - BVI -, com

sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Boinas Verdes de Ipatinga

- BVI -, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.497/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.497/2013, de autoria do deputado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária do Cedro, com sede no Município de

Ponte Nova, foi aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.497/2013

Declara  de  utilidade pública  a  Associação Comunitária  do  Cedro,  com sede no

Município de Ponte Nova.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Cedro,

com sede no Município de Ponte Nova.

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

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Tiago Ulisses .

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.501/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.501/2013, de autoria do deputado Tiago Ulisses, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Morro  do  Rosário,  com  sede  no

Município de Abre Campo, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.501/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Morro do Rosário, com sede

no Município de Abre Campo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Morro do

Rosário, com sede no Município de Abre Campo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.504/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n°  4.504/2013,  de autoria  do deputado Bosco,  que declara de

utilidade pública a Federação Mineira de Cerea - FMC -, com sede no Município de

Prata, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.504/2013

Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Cerea - FMC -, com sede no

Município de Prata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Federação Mineira de Cerea - FMC -,

com sede no Município de Prata.

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

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Tiago Ulisses .

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.509/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.509/2013, de autoria do deputado  Tadeu Martins Leite, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro JK - ACBJK -, com

sede no Município de Guarda-Mor, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 4.509/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro JK de Guarda-Mor

- ACBJK -, com sede no Município de Guarda-Mor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

de Guarda-Mor - ACBJK -, com sede no Município de Guarda-Mor.

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

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Tiago Ulisses .

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.517/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.517/2013, de autoria do deputado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública o Clube Social de Terceira Idade em Lagoa Santa, com sede no

Município de Lagoa Santa, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.517/2013

Declara de utilidade pública o Clube Social da Terceira Idade em Lagoa Santa, com

sede no Município de Lagoa Santa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Clube Social da Terceira Idade em

Lagoa Santa, com sede no Município de Lagoa Santa.

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

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.520/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.520/2013, de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro,
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que dá a denominação de Edifício Promotor de Justiça Sebastião Naves de Resende

Filho ao prédio destinado ao Ministério Público Estadual no Município de Araguari, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.520/2013

Dá denominação ao prédio destinado ao Ministério Público Estadual no Município

de Araguari.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  denominado  Edifício  Promotor  de  Justiça  Sebastião  Naves  de

Resende Filho  o prédio destinado ao Ministério  Público Estadual  no Município  de

Araguari.

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

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.532/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.532/2013,  de  autoria  do  deputado  Leonídio  Bouças,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  e  Amigos  de  Planura  -

Amaplan -, com sede no Município de Planura, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.532/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos de Planura -
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Amaplan -, com sede no Município de Planura.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos

de Planura - Amaplan -, com sede no Município de Planura.

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

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.559/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 4.559/2013,  de autoria  do deputado Fabiano Tolentino,  que

declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Roseiras e Barragem, com

sede no Município de Divinópolis, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.559/2013

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Roseiras e Barragem, com

sede no Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Roseiras e

Barragem, com sede no Município de Divinópolis.

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

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.647/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.647/2013, de autoria do governador do Estado, que reajusta o

subsídio  das  carreiras  do  Grupo  de  Atividades  de  Educação  Básica  e  dá  outras

providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.
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Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.647/2013

Reajusta o subsídio das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do

Poder Executivo e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1° de outubro de

2013, os valores das seguintes tabelas de subsídio de carreiras do Poder Executivo:

I - tabelas referentes às carreiras de Professor de Educação Básica, Especialista

em Educação Básica, Analista de Educação Básica, Assistente Técnico de Educação

Básica,  Assistente  Técnico  Educacional,  Analista  Educacional,  Assistente  de

Educação e  Auxiliar  de  Serviços de Educação Básica,  pertencentes  ao  Grupo de

Atividades de Educação Básica, constantes no Anexo I da Lei n° 18.975, de 29 de

junho de 2010;

II  -  tabela  referente  à  carreira  de  Professor  de  Ensino  Médio  e  Tecnológico,

constante no Anexo VII da Lei n° 20.591, de 28 de dezembro de 2012.

Parágrafo único - O Poder Executivo republicará as tabelas a que se refere o caput

com os valores decorrentes da aplicação dos reajustes de que trata este artigo.

Art. 2° - Os reajustes de que trata o art. 1° aplicam-se às vantagens pessoais a que

se referem o § 3° do art. 4° da Lei n° 18.975, de 2010, e o § 6° do art. 11 da Lei n°

20.591, de 2012.

Art. 3° - Os reajustes de que trata o art. 1° estendem-se aos servidores inativos e

aos pensionistas que fazem jus à paridade, nos termos da Constituição da República

e da legislação pertinente.

Art. 4° - O caput do art. 19 da Lei n° 19.837, de 2 de dezembro de 2011, passa a

vigorar com a seguinte redação, e ficam acrescentados à mesma lei os seguintes

arts. 19-A e 19-B:

“Art. 19 - Para os servidores das carreiras do pessoal civil da Polícia Militar de que
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trata esta lei,  pertencentes ao Grupo de Atividades de Defesa Social,  o tempo de

serviço compreendido entre 1° de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2015 e as

avaliações de desempenho individual concluídas nesse período serão considerados

para fins de concessão de progressões e promoções com vigência a partir de 1° de

janeiro  de  2016,  observados  os  requisitos  para  o  desenvolvimento  na  carreira

previstos na legislação vigente e o disposto em regulamento.

(...)

Art. 19-A - Para os servidores das carreiras do Grupo de Atividades de Educação

Básica de que trata esta lei, o tempo de serviço compreendido entre 1° de janeiro de

2012  e  31  de  dezembro  de  2015  e  as  avaliações  de  desempenho  individual

concluídas nesse período serão considerados para fins de concessão de promoção

com vigência a partir  de 1° de janeiro de 2016,  observados os  requisitos  para  o

desenvolvimento  na  carreira  previstos  na  legislação  vigente  e  o  disposto  em

regulamento.

Parágrafo único -  Na aplicação do disposto no  caput,  a contagem de tempo de

efetivo  exercício  para  efeito  de  promoção  não  será  interrompida  em  função  do

reposicionamento na tabela de subsídio de que trata esta lei, observado o disposto

em regulamento.

Art.  19-B  -  Em  função  do  reposicionamento  na  tabela  de  subsídio,  para  os

servidores das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica de que trata

esta lei, o tempo de efetivo exercício para efeito de progressão será contado a partir

de  1°  de  janeiro  de  2012,  observados  os  requisitos  para  o  desenvolvimento  na

carreira previstos na legislação vigente e o disposto em regulamento.

§ 1° - Na hipótese de concessão de progressão, esta será cumulativa com a revisão

de posicionamento prevista nos arts. 1° e 16 desta lei.

§ 2° - O servidor que estiver posicionado no grau P de qualquer dos níveis das

carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica e implementar, antes de 31 de

dezembro de 2015, os requisitos para a progressão terá um acréscimo de 2,5% (dois

vírgula  cinco  por  cento)  sobre  o  valor  da  remuneração,  a  ser  adicionado  a  sua

vantagem pessoal nominalmente identificada.

§ 3° - A concessão de progressão não repercutirá no valor da Vantagem Temporária
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de Antecipação de Posicionamento - Vtap -, a que se refere o § 1° do art. 17 desta lei.

§  4°  -  O  disposto  neste  artigo  aplica-se  aos  servidores  efetivados  pela  Lei

Complementar  n°  100,  de  5  de  novembro  de  2007,  pertencentes  ao  Grupo  de

Atividades da Educação Básica.”.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos,

relativamente aos reajustes de que trata o art. 1°, a 1° de outubro de 2013.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Bosco, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.671/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.671/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza a

abertura  de  crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do  Estado  em  favor  da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, foi aprovado em turno único, com

as Emendas n°s 1 e 2.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.671/2013

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

da Assembleia Legislativa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Orçamento Fiscal do Estado em favor da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais - ALMG -, até o valor de R$21.500.000,00 (vinte e um milhões e quinhentos

mil reais), para atender a despesas com pessoal inativo e encargos sociais.

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

do excesso de arrecadação da receita de Recursos para Cobertura do Déficit Atuarial

do  Regime  Próprio  de  Previdência  Social  -  RPPS  -  da  ALMG,  até  o  valor  de

R$21.500.000,00 (vinte e um milhões e quinhentos mil reais).
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Art. 3° - A aplicação desta lei observará o disposto no art. 169 da Constituição da

República e as normas pertinentes da Lei Complementar federal n° 101, de 4 de maio

de 2000.

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

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Gilberto  Abramo,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O presidente despachou, em 3/12/2013, a seguinte comunicação:

Do deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento do Sr. Júlio César

Mares, ocorrido em 26/11/2013, em Almenara. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2013

PROPOSIÇÕES DE LEI

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.931

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Esportiva  Santa  Cruz,  com  sede  no

Município de Varginha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva Santa Cruz, com

sede no Município de Varginha.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 20 de novembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.932

Altera a Lei n° 20.690, de 21 de maio de 2013, que dá denominação ao Centro

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 20.690, de 21 de maio de 2013, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  1°  -  Fica denominado  Centro Estadual  de Educação Continuada -  Cesec -

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

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

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

à data de publicação da Lei n° 20.690, de 2013.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 21 de novembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.933

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Novo Cruzeiro.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

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

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

Cruzeiro.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 21 de novembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.934

Dá denominação a escola estadual  de ensino médio localizada no Município de

Paracatu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  denominada  Escola  Estadual  Neusa  Pimentel  Barbosa  a  escola

estadual de ensino médio localizada na Rua Zita da Silva Neiva, s/n°,  quadra 19,

Bairro Prado, no Município de Paracatu.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 21 de novembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.935

Dá  denominação  a  escola  estadual  de  ensino  médio  situada  no  Município  de

Governador Valadares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° - Fica denominada Escola Estadual Professora Maria Damázio de Barros

Menezes a escola estadual de ensino médio situada na Rua 5, s/n°, Bairro Jardim da

Penha, no Município de Governador Valadares.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 21 de novembro de 2013.



611
____________________________________________________________________________

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.936

Dá denominação à ponte sobre o Rio Xopotó localizada na Rodovia MGC-120, no

Município de Guidoval.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada Prefeito Cid Vieira a ponte sobre o Rio Xopotó localizada

na Rodovia MGC-120, no Município de Guidoval.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 26 de novembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.937

Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-400 que liga o Município de Buritis ao

Município de Formoso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominado Vereador Ivaldo Bertoldo de Oliveira o trecho da Rodovia

MG-400 que liga o Município de Buritis ao Município de Formoso.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 26 de novembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.938

Declara de utilidade pública a Associação Aconchego Fraterno de Tupaciguara -

AAFT -, com sede no Município de Tupaciguara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Aconchego Fraterno de

Tupaciguara - AAFT -, com sede no Município de Tupaciguara.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 27 de novembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.939

Declara de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de Muzambinho -

Acim -, com sede no Município de Muzambinho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial e Industrial de

Muzambinho - Acim -, com sede no Município de Muzambinho.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 3 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.940

Estabelece percentual mínimo de afro-brasileiros em peça publicitária de órgão ou

entidade da administração pública direta e indireta do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Será de, no mínimo, 20% (vinte por cento) o percentual de afro-brasileiros

entre  as  pessoas  que  figurarem  em  peça  publicitária  de  órgão  ou  entidade  da

administração pública direta e indireta do Estado.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 3 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.941

Proíbe  a  importação,  o  transporte,  o  armazenamento,  a  industrialização,  a

comercialização e o uso de produtos que contenham amianto, asbesto ou minerais
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que contenham amianto ou asbesto em sua composição e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam proibidos no Estado a importação, o transporte, o armazenamento, a

industrialização,  a  comercialização  e  o  uso de  produtos  que contenham  amianto,

asbesto  ou  minerais  que  contenham  amianto  ou  asbesto  em  sua  composição,

observados os prazos estabelecidos no art. 2º.

Art.  2º  -  O  atendimento  ao  disposto  no  art.  1º  observará  os  seguintes  prazos,

contados da data de publicação desta lei:

I - oito anos, para a importação e o transporte;

II  -  oito  anos  e  seis  meses,  para  a  industrialização,  o  armazenamento  e  a

comercialização pela indústria;

III  -  nove  anos,  para  a  comercialização  pelos  estabelecimentos  atacadistas  e

varejistas;

IV - dez anos, para o uso.

Art. 3º - Até o término do prazo estabelecido no inciso II do art. 2º, as empresas

fabricantes  dos  produtos  a  que  se  refere  o  art.  1º,  instaladas  no  Estado,  ficam

obrigadas a:

I - realizar medições de concentração de poeira de amianto em suspensão no ar

nos locais de fabricação, em intervalos não superiores a seis meses, observadas as

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

II - interromper a produção em locais onde as medições a que se refere o inciso I

acusarem  concentrações  maiores  que  0,10  f/cm3  (zero  vírgula  dez  fibra  por

centímetro cúbico);

III  -  divulgar  aos  trabalhadores  empregados  na  fabricação  de  produtos  que

contenham amianto, asbesto ou minerais que contenham amianto ou asbesto normas

de segurança relacionadas a sua utilização segura e responsável;

IV - realizar campanhas semestrais de qualificação e de divulgação ampla sobre os

riscos e a forma correta da utilização dos produtos que contenham amianto, asbesto

ou minerais que contenham amianto ou asbesto.

Parágrafo único - As medições a que se refere o inciso I do caput serão realizadas

por  instituição  credenciada  pelo  Instituto  Nacional  de  Metrologia,  Normalização  e
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Qualidade Industrial - Inmetro.

Art. 4º - Os substitutos do amianto e do asbesto, quando introduzidos no mercado,

estarão  sujeitos  a  normas  de  controle,  nos  termos  de  regulamento,  tendo  como

objetivo manter a proteção à saúde, até que se comprove que não são prejudiciais à

saúde humana.

Art. 5º - O descumprimento ao disposto nesta lei ou na sua regulamentação sujeita

o infrator às penas estabelecidas no inciso XXIX do art. 10 da Lei Federal nº 6.437, de

20 de agosto de 1977.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 3 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.942

Acrescenta o inciso  XIV ao § 7º do art. 24 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, que consolida a legislação tributária do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao § 7º do art. 24 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, o seguinte inciso XIV:

“Art. 24 - (…)

§ 7º - (...)

XIV - o sócio ou dirigente tiver sido condenado pelo crime previsto no art. 149 do

Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença de condenação.”.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 3 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.943

Declara de utilidade pública a Associação Brasileira Comunitária para Prevenção do

Abuso de Drogas, com sede no Município de Nepomuceno.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

para Prevenção do Abuso de Drogas, com sede no Município de Nepomuceno.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 3 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.944

Declara de utilidade pública a Associação Desportiva Divisa Máster, com sede no

Município de Divisa Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Desportiva Divisa Máster,

com sede no Município de Divisa Alegre.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 3 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.945

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da

Barra do Capucho, com sede no Município de Aricanduva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais da Barra do Capucho, com sede no Município de Aricanduva.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 4 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.946

Declara de utilidade pública a Associação Regional dos Produtores Associados do

Campo das Vertentes, com sede no Município de São João del-Rei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Regional dos Produtores

Associados do Campo das Vertentes, com sede no Município de São João del-Rei.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 4 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.947

Declara de utilidade pública a Associação do Assentamento da Fazenda Paulista -

AAFP -, com sede no Município de Pompéu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de  utilidade pública  a  Associação do Assentamento  da

Fazenda Paulista - AAFP -, com sede no Município de Pompéu.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 4 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.954

Dispõe sobre a promoção da igualdade entre os gêneros e acrescenta dispositivo à

Lei nº 11.039, de 14 de janeiro de 1993, que impõe sanções a firma individual e à

empresa  jurídica  de  direito  privado  em  cujo  estabelecimento  seja  praticado  ato

vexatório, discriminatório ou atentatório contra a mulher e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Cabe  ao  Estado  promover  a  igualdade  entre  os  gêneros,  bem  como

prevenir, coibir e eliminar as formas de discriminação direta e indireta contra a mulher.

Parágrafo  único  -  Para  os  fins  desta  lei,  considera-se  discriminação  indireta  a
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atitude, o procedimento, a prática, o critério, a disposição ou a norma, expressos ou

não,  intencionais  ou  não,  que tenham  o  efeito  de  colocar  ou  manter  pessoa em

situação de desvantagem comparativa, ressalvados os atos que se justifiquem pelo

exercício  de funções na hierarquia  de instituição ou pela adoção de política  para

compensar condições desiguais e alcançar igualdade de tratamento.

Art. 2º - Para atendimento do disposto nesta lei, serão instituídos planos, programas

e ações administrativas com os seguintes objetivos:

I - combater o sexismo, o patriarcalismo, os assédios moral e sexual, a linguagem

depreciativa e as demais formas de discriminação contra a mulher;

II  -  incluir  a  perspectiva  de  gênero  nas  políticas  públicas  relacionadas  com  as

mulheres;

III - amparar mulheres e homens no exercício compartilhado e equilibrado de suas

responsabilidades familiares, garantindo-lhes o direito às condições básicas para o

desenvolvimento pessoal e profissional;

IV - combater a dupla jornada de trabalho feminina e seus efeitos nocivos.

Art.  3º  -  As  ações  assecuratórias  do  princípio  da  igualdade  entre  mulheres  e

homens  incidirão  sobre  os  processos  seletivos  e  sobre  os  critérios  de  avaliação,

formação e capacitação, inclusive sobre aqueles relativos ao acesso ou ao exercício

de  cargos  e  funções  públicas,  vedada  qualquer  forma  de  preterimento  e

discriminação.

Art. 4º - As políticas públicas para geração de emprego priorizarão a participação

das  mulheres  no  mercado  de  trabalho,  observadas,  no  que  tange  à  questão  de

gênero,  a  transversalidade,  a  corresponsabilidade,  a  isonomia  de  tratamento  e  a

igualdade de oportunidades.

§  1º  -  Considera-se  transversalidade,  no  que  tange  à  questão  de  gênero,  a

obrigação de levar em conta, em qualquer decisão, a forma como são atingidos as

mulheres e os homens, direta ou indiretamente, de modo a evitar o acirramento das

assimetrias e promover a igualdade efetiva entre os gêneros.

§  2º  -  Considera-se corresponsabilidade,  no que tange à  questão de gênero,  o

dever  de  compartilhar  as  obrigações  de  maneira  equânime,  entre  mulheres  e

homens, tanto na esfera privada, que abrange tarefas domésticas e familiares, quanto
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na vida pública e social.

§ 3º - Para a consecução do disposto no caput deste artigo, serão observadas as

seguintes diretrizes:

I - equalização das oportunidades por meio de políticas que, suprindo necessidades

das  mulheres  no  que  se  refere  a  sua  vida  pessoal  e  a  suas  responsabilidades

familiares, facilitem seu acesso e sua permanência no mercado de trabalho;

II - promoção da formação e da capacitação das mulheres por meio de programas

que incluam a perspectiva de gênero e favoreçam seu acesso e sua permanência no

mercado de trabalho;

III  -  incentivo  à  contratação de mulheres para  trabalho  público  temporário,  com

vistas à garantia de igualdade de oportunidades entre os gêneros.

Art. 5º - O Poder Executivo conferirá selo distintivo a empresas e municípios que se

tenham destacado, no âmbito do Estado, na aplicação de políticas voltadas para a

igualdade de tratamento e de oportunidade para empregados e empregadas.

Parágrafo único - O selo a que se refere o caput será reconhecido como indicador

de prática favorável à isonomia de gênero, tanto na gestão de pessoal quanto na

cultura organizacional, e poderá ser utilizado pelos agraciados para:

I - fins informativos e publicitários;

II - obtenção de financiamentos estatais, no caso de empresas privadas.

Art. 6º - Fica acrescentado à Lei nº 11.039, de 14 de janeiro de 1993, o seguinte art.

4º-A:

“Art. 4º-A - Nos estabelecimentos de que trata esta lei, será respeitada a igualdade

de  tratamento  entre  mulheres  e  homens  como  valor  organizacional  e  prática

cotidiana, assegurada a inclusão, em programas de formação, de temas relacionados

à isonomia de gênero,  com vistas  à criação e à manutenção de culturas internas

capazes de reproduzir valores democráticos e prevenir condutas discriminatórias.”.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.955

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Astolfo Dutra os imóveis que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Astolfo Dutra os

imóveis e respectivas benfeitorias, situados no Distrito  de Santana de Campestre,

naquele município, registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Cataguases:

I  -  imóvel  com  área  total  de  102,60m2 (cento  e  dois  vírgula  sessenta  metros

quadrados), localizado na Rua Arlindo Nicolato, 36, registrado sob o nº 7.924, a fls.

298v do Livro 3-AE;

II - imóvel com área total de 180m2 (cento e oitenta metros quadrados), localizado

na Rua Vitório Nicolato, s/nº, registrado sob o nº 5.024, no Livro 2.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o caput destinam-se à instalação de

uma unidade básica de saúde.

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do Estado se,

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

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

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.956

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - a doar ao Município de São José da Lapa os imóveis que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

-  DER-MG -  autorizado a  doar  ao  Município  de  São  José da Lapa os  seguintes

imóveis, situados no Bairro Guarani, naquele município, registrados no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Lagoa Santa:
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I  -  lote  nº  7  da  quadra  2,  com  área  de  360m²  (trezentos  e  sessenta  metros

quadrados), registrado sob o nº 13.988, a fls. 3 do Livro 2-BM;

II  -  lotes  nºs  7,  8,  9  e  12  da  quadra  3,  com  área  total  de  1.440m²  (um  mil

quatrocentos e quarenta metros quadrados), registrados, respectivamente, sob os nºs

13.982, 13.983 e 13.984, às fls. 197, 198 e 199 do Livro 2-BL, e o nº 13.992, a fls. 7

do Livro 2-BM;

III - lotes nºs 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 da quadra 4, com área total de 2.445m² (dois mil

quatrocentos e quarenta e cinco metros quadrados),  registrados, respectivamente,

sob o nº 13.985, a fls. 200 do Livro 2-BL, e os nºs 13.986, 13.996, 13.997, 13.993,

13.994 e 14.002, às fls. 1, 11, 12, 8, 9 e 17 do Livro 2-BM.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o caput destinam-se a abrigar órgãos

públicos municipais.

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do DER-MG se,

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

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

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.957

Reajusta o subsídio das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do

Poder Executivo e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de outubro de

2013, os valores das seguintes tabelas de subsídio de carreiras do Poder Executivo:

I - tabelas referentes às carreiras de Professor de Educação Básica, Especialista

em Educação Básica, Analista de Educação Básica, Assistente Técnico de Educação

Básica,  Assistente  Técnico  Educacional,  Analista  Educacional,  Assistente  de

Educação e  Auxiliar  de  Serviços de Educação Básica,  pertencentes  ao  Grupo de

Atividades de Educação Básica, constantes no Anexo I da Lei nº 18.975, de 29 de



621
____________________________________________________________________________

junho de 2010;

II  -  tabela  referente  à  carreira  de  Professor  de  Ensino  Médio  e  Tecnológico,

constante no Anexo VII da Lei nº 20.591, de 28 de dezembro de 2012.

Parágrafo único - O Poder Executivo republicará as tabelas a que se refere o caput

com os valores decorrentes da aplicação dos reajustes de que trata este artigo.

Art. 2º - Os reajustes de que trata o art. 1º aplicam-se às vantagens pessoais a que

se referem o § 3º do art. 4º da Lei nº 18.975, de 2010, e o § 6º do art. 11 da Lei nº

20.591, de 2012.

Art. 3º - Os reajustes de que trata o art. 1º estendem-se aos servidores inativos e

aos pensionistas que fazem jus à paridade, nos termos da Constituição da República

e da legislação pertinente.

Art. 4º - O caput do art. 19 da Lei nº 19.837, de 2 de dezembro de 2011, passa a

vigorar com a seguinte redação, e ficam acrescentados à mesma lei os seguintes

arts. 19-A e 19-B:

“Art. 19 - Para os servidores das carreiras do pessoal civil da Polícia Militar de que

trata esta lei,  pertencentes ao Grupo de Atividades de Defesa Social,  o tempo de

serviço compreendido entre 1º de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2015 e as

avaliações de desempenho individual concluídas nesse período serão considerados

para fins de concessão de progressões e promoções com vigência a partir de 1º de

janeiro  de  2016,  observados  os  requisitos  para  o  desenvolvimento  na  carreira

previstos na legislação vigente e o disposto em regulamento.

(...)

Art. 19-A - Para os servidores das carreiras do Grupo de Atividades de Educação

Básica de que trata esta lei, o tempo de serviço compreendido entre 1º de janeiro de

2012  e  31  de  dezembro  de  2015  e  as  avaliações  de  desempenho  individual

concluídas nesse período serão considerados para fins de concessão de promoção

com vigência  a  partir  de  1º  de janeiro  de  2016,  observados  os requisitos  para o

desenvolvimento  na  carreira  previstos  na  legislação  vigente  e  o  disposto  em

regulamento.

Parágrafo único -  Na aplicação do disposto no  caput,  a contagem de tempo de

efetivo  exercício  para  efeito  de  promoção  não  será  interrompida  em  função  do
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reposicionamento na tabela de subsídio de que trata esta lei, observado o disposto

em regulamento.

Art.  19-B  -  Em  função  do  reposicionamento  na  tabela  de  subsídio,  para  os

servidores das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica de que trata

esta lei, o tempo de efetivo exercício para efeito de progressão será contado a partir

de  1º  de  janeiro  de  2012,  observados  os  requisitos  para  o  desenvolvimento  na

carreira previstos na legislação vigente e o disposto em regulamento.

§ 1º - Na hipótese de concessão de progressão, esta será cumulativa com a revisão

de posicionamento prevista nos arts. 1º e 16 desta lei.

§ 2º - O servidor que estiver posicionado no grau P de qualquer dos níveis das

carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica e implementar, antes de 31 de

dezembro de 2015, os requisitos para a progressão terá um acréscimo de 2,5% (dois

vírgula  cinco  por  cento)  sobre  o  valor  da  remuneração,  a  ser  adicionado  a  sua

vantagem pessoal nominalmente identificada.

§ 3º - A concessão de progressão não repercutirá no valor da Vantagem Temporária

de Antecipação de Posicionamento - Vtap -, a que se refere o § 1º do art. 17 desta lei.

§  4º  -  O  disposto  neste  artigo  aplica-se  aos  servidores  efetivados  pela  Lei

Complementar  nº  100,  de  5  de  novembro  de  2007,  pertencentes  ao  Grupo  de

Atividades da Educação Básica.”.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos,

relativamente aos reajustes de que trata o art. 1º, a 1º de outubro de 2013.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.958

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

da Assembleia Legislativa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Orçamento Fiscal do Estado em favor da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais - ALMG -, até o valor de R$21.500.000,00 (vinte e um milhões e quinhentos

mil reais), para atender a despesas com pessoal inativo e encargos sociais.

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

do excesso de arrecadação da receita de Recursos para Cobertura do Déficit Atuarial

do  Regime  Próprio  de  Previdência  Social  -  RPPS  -  da  ALMG,  até  o  valor  de

R$21.500.000,00 (vinte e um milhões e quinhentos mil reais).

Art. 3º - A aplicação desta lei observará o disposto no art. 169 da Constituição da

República e as normas pertinentes da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio

de 2000.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ATAS

ATA DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 4/12/2013

Presidência dos Deputados Ivair Nogueira, Hely Tarqüínio e Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  4.767  a

4.770/2013 - Requerimentos nºs 6.572 a 6.587/2013 - Requerimentos dos deputados

Sargento  Rodrigues,  Rogério  Correia  e  Marques  Abreu  -  Comunicações:

Comunicações das Comissões de Fiscalização Financeira, de Turismo, de Assuntos

Municipais, de Prevenção e Combate às Drogas, de Esporte, de Cultura e de Saúde -

Questões  de  Ordem;  chamada  para  a  recomposição  do  número  regimental;

existência  de  quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos  -  Oradores  Inscritos:

Discursos dos deputados Vanderlei  Miranda,  Sargento Rodrigues, Carlos Pimenta,

Rogério Correia e Pompílio Canavez - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

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

Requerimentos: Requerimento do deputado Marques Abreu; deferimento - Discussão
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e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.647/2013;

aprovação; Declarações de Voto - Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 615, 690, 732, 1.968, 2.176, 2.504 e 2.580/2011 e 3.841 e 3.900/2013; aprovação

-  2ª  Fase:  Discussão  e  Votação  de  Proposições:  Requerimento  dos  deputados

Gilberto Abramo e  Dalmo Ribeiro Silva;  aprovação -  Votação,  em turno único,  do

Projeto de Lei nº 4.671/2013; aprovação com as Emendas nºs 1 e 2 - Votação, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 4.613/2013; aprovação na forma do vencido em 1º turno -

Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  614/2011;  aprovação  na  forma  do

Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.066/2011; aprovação

na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.617/2011;

votação nominal do projeto, salvo emendas; aprovação; Questão de Ordem; votação

nominal das Emendas nºs 1 a 3; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº 3.365/2012; aprovação com a Emenda nº 1; Declaração de Voto - Inexistência de

quórum para votação - Prosseguimento da discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 54/2013; discursos dos deputados Rogério Correia e Sávio Souza

Cruz; Prorrogação da Reunião; discurso do deputado Vanderlei Miranda; Questão de

Ordem;  inexistência  de  quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos  -  Palavras  do

Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Ivair  Nogueira  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo Carneiro  Leão -  Dilzon  Melo  -  Neider

Moreira - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin -

Arlen Santiago - Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Celinho do

Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir

- Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa -

Gilberto Abramo -  Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa -  Gustavo Valadares -  Hélio

Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora

- Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza

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

Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Paulo
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Lamac -  Pinduca Ferreira -  Pompílio Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h3min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente -  Não havendo correspondência a ser  lida,  a  presidência passa a

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.767/2013

Transfere  temporariamente  a  sede  do  governo  do  Estado  para  o  Município  de

Pitangui.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica transferida temporariamente a sede do governo do Estado para o

Município de Pitangui, nos termos do art. 61, inciso XVI, da Constituição Estadual.

Parágrafo único - A transferência simbólica da sede do governo do Estado para o

Município de Pitangui ocorrerá no dia 9 de junho de 2015, data em que o município

completará 300 anos de fundação.

Art.  2º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão à  conta  das

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2013.

Inácio Franco

Justificativa: Em 9 de junho de 2015, o Município de Pitangui completará 300 anos

de fundação. Por essa razão o ano de 2015 terá um significado especial para todos

os  pitanguienses  e  também  para  grande  parte  do  Centro-Oeste  de  Minas,  afinal

Pitangui foi o berço de diversas cidades mineiras, sendo elas filhas e netas dessa

Sétima Vila do Ouro das Minas Gerais.

Por essas razões consideramos que a transferência simbólica da capital do Estado

para o Município de Pitangui, onde o governo realizará seus despachos, terá um valor

cívico e cultural inestimável não só para a população do município como para toda a

região.

Ressalte-se  que  a  transferência  simbólica  de  capital  para  município  ocorre  em

outros estados da Federação, como, por exemplo, em São Paulo, onde, através do

Projeto de Lei nº 612/2011, a capital foi transferida para a cidade de Santos em data

específica.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.768/2013

Dá a denominação de Rodovia Tropeiro Carlos de Assis Filho (Sô Nonô) ao trecho

da Rodovia LMG-776 que liga o Município de Bom Jesus do Amparo ao Distrito de

Ipoema, no Município de Itabira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  denominado Rodovia Tropeiro  Carlos  de Assis  Filho  (Sô Nonô)  o

trecho da Rodovia LMG-776 que liga o Município de Bom Jesus do Amparo ao Distrito

de Ipoema, no Município de Itabira.

Parágrafo único -  O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais -

DER-MG  -  providenciará,  com  recursos  de  seu  orçamento,  a  fixação  de  placas

indicativas da denominação da rodovia.

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

Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2013.
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Gustavo Valadares

Justificação:  Esta  proposição  tem  por  objetivo  dar  a  denominação  de  Rodovia

Tropeiro Carlos de Assis Filho (Sô Nonô) ao trecho da LMG-776 que liga o Município

de  Bom  Jesus  do  Amparo  ao  Distrito  de  Ipoema,  em  Itabira,  como  forma  de

homenagear essa ilustre figura histórica da região e demonstrar-lhe respeito.

Em 7 de junho de 2013, com projeto de lei de minha autoria, foi publicada a Lei nº

20.709,  que  conferiu  ao  Município  de  Itabira  o  título  de  Capital  Estadual  do

Tropeirismo.

O projeto que resultou na referida lei foi acompanhado de justificação em que este

deputado afirmava que “o Município de Itabira foi rota de tropeiros que se dirigiam de

Ouro Preto a Diamantina utilizando-se de uma das mais importantes vertentes da

Estrada Real. A atividade tropeira deixou muitos traços no local,  especialmente no

Distrito  de  Ipoema,  onde  tinham  parada  as  tropas  que  se  deslocavam  por  essa

estrada”.

Na  justificação  do  projeto,  este  deputado  também  lembrava  que  “a  pequena  e

simpática  Ipoema  tem  sua  história  forjada  nas  tropas  que  por  lá  passavam,

responsáveis  por  abastecer Diamantina através de burros  e mulas carregados de

alimentos. Ao saírem da região, retornavam rumo ao Rio de Janeiro para descarregar

as  riquezas  de  Minas,  que  dali  seguiam  para  a  Europa.  Os  tropeiros  também

exerciam  outras  atividades  como  as  de  correio,  emissário  oficial,  transmissor  de

notícias, intermediador de negócios, aviador de receitas e portador de encomendas”.

A importância do tropeirismo para a região de Itabira e em especial para Ipoema,

que criou o Museu do Tropeiro e sediou o Seminário Internacional de Tropeirismo,

entre outras medidas, é tão grande que justificou o reconhecimento, pelo Parlamento

mineiro, de Itabira como Capital Estadual do Tropeirismo. Assim, nada mais justo que,

ao nomear o trecho da LMG-776 que liga Bom Jesus do Amparo a Ipoema, prestar

uma homenagem a um símbolo do tropeirismo.

Carlos de Assis Filho nasceu em Ipoema, distrito de Itabira, em 20/10/1891. Herdou

do  pai  o  melhor  rancho  de  tropas  da  região,  no  local  chamado  Rancho  Fundo,

localizado na Rua de Baixo,  atual  Rua Domingos Lage. Ali  recebia tropeiros. Não

cobrava pernoite, mas apenas o aluguel de pastos no fundo de sua casa-fazenda.
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Casou-se com Ana Agripina Dias e dessa união nasceram sete filhos: Anita Assis

Dias, Maria de Assis Dias, Assis Brasil Dias, Helena de Assis Dias, Zenith Assis Dias,

Zenaide de Assis Dias, Luzia de Assis Dias, José de Assis Dias e Malfrisa Assis Dias.

Deixou inúmeros netos, bisnetos e tetranetos.

Sua experiência no comércio influenciou vários netos e bisnetos, que hoje possuem

múltiplas empresas nos seguintes ramos: supermercados, armarinhos, distribuidoras,

hotéis, pousadas, restaurantes, postos de gasolina, drogarias e farmácias e comércio

varejista, em Itabira, Ipoema, Senhora do Carmo, Bom Jesus do Amparo, Barão de

Cocais, Sete Lagoas e Belo Horizonte.

Homem  vaidoso,  Carlos  de  Assis  Filho  andava  sempre  bem  “arreado”,  usando

paletó, calça de brim cáqui,  botas até o joelho, espora no pé e chapéu de lebre.

Montava uma mula muito alta e levava ao ombro um chicotão de argolas.

Como bom tropeiro, dançava catira ao som de uma sanfona, viola e violão e ainda

trazia, em seu título de eleitor, a indicação da profissão de tropeiro, documento que,

por  sua  singularidade,  compõe  o  acervo  do  Museu  do  do  Tropeiro,  ao  lado  de

gamelas de salga de toucinho, peneiras de fubá e panelas de ferro da cozinha da

tropa.

Conforme já mencionado acima, o tropeirismo deixou sua marca forte na história da

região, sendo o tropeiro Carlos de Assis Filho (Sô Nonô) grande representante de

todo esse legado. Seu trabalho, no vai e vem com tropas, fundamenta uma cultura de

singularidades para a vila de Ipoema e outras regiões da Estrada Real, fazendo dele

história  viva do Tropeirismo e merecedor da homenagem que se presta com esta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.769/2013

Dá denominação a  estrada  que  liga  o  Município  de  Bom  Jesus  do Amparo  ao

Município de Nova União.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Prefeito Raymundo dos Santos Motta a estrada que liga o
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Município de Bom Jesus do Amparo ao Município de Nova União.

Parágrafo único - O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas

Gerais  -  DER-MG -  providenciará,  com recursos de  seu orçamento,  a fixação de

placas indicativas da denominação da rodovia.

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

Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2013.

Gustavo Valadares

Justificação:  Esta  proposição  tem  por  objetivo  dar  a  denominação  de  Rodovia

Prefeito Raymundo dos Santos Motta a estrada que liga o Município de Bom Jesus do

Amparo  ao  Município  de  Nova União,  como forma de  homenagear  e  demonstrar

respeito a essa ilustra figura pública da região.

Raymundo dos Santos Motta é filho de José Moreira Teixeira da Motta e Maria

Raimunda do Carmo Motta. Nasceu em Bom Jesus do Amparo, em 4/3/1922. Casou-

se com Nadir dos Santos Motta em Santa Bárbara, em 31/1/1942.

Seguindo os passos políticos de seu tio João Motta, que foi vereador e prefeito em

Santa Bárbara, e de seu pai, José Moreira Teixeira da Motta, que exerceu mandato

legislativo no mesmo município, Raymundo Motta foi eleito  vereador para primeira

Câmara  Municipal  de  Bom  Jesus  do Amparo,  em 3/10/1955,  tomando  posse  em

31/1/1956, sendo o primeiro presidente do Legislativo bom-jesuense.

Percebendo as dificuldades que teria  para ser  candidato pelo PSD à prefeitura,

funda o Partido Republicano - PR -, pelo qual vence as eleições de 3/10/1958 e se

torna o segundo prefeito eleito, tomando posse em 31/1/1959.

Nesse primeiro mandato, iniciou a construção do posto de saúde e inaugurou o

prédio  escolar  onde  hoje  funciona  a  Escola  Municipal  Coronel  Júlio  Motta.  Em

25/12/1959, inaugura a ponte de cimento sobre o Rio São João. Em agosto de 1962,

entrega à população bom-jesuense a Praça Cardeal Motta, totalmente remodelada,

cuja denominação homenageia o mais ilustre filho dessa terra, que tanto lutou por sua

emancipação política.

Em 3/12/1963, acontece a primeira formatura do Ginásio Coração de Jesus, cujos

fundadores foram Raymundo dos Santos Motta, Padre Pedro Paulo Pessoa, Madre

Maria Marques Ferreira e Irmã Leda Augusta Vieira de Faria.
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Em 1967, elege-se novamente vereador, e, em 3/10/1970, prefeito pela segunda

vez,  para  um  mandato  de  dois  anos  (1971-1972).  Nesse  mandato,  termina  a

construção  do  Posto  de  Saúde  Dona  Maria  Raimunda  do  Carmo  Motta,  cuja

inauguração se deu em 6/8/1972, com a presença do Cardeal Motta, seu primo e

amigo.

Em 1976, Raymundo dos Santos Motta é eleito para o seu terceiro mandato (1976-

1982), quando inaugura o novo serviço de abastecimento de água em 20/10/1979.

Inaugura ainda a segunda ponte de cimento sobre o Rio São João, com a presença

do governador Francelino Pereira dos Santos e do deputado federal José Santana.

Ainda nessa gestão consegue os recursos para o início das obras de pavimentação

asfáltica ligando Bom Jesus do Amparo à BR-381.

Raymundo Motta presidiu o Amparo Futebol Clube, quando construiu o vestiário do

Estádio Raimundo Dias; presidiu também o diretório municipal do Partido da Frente

Liberal - PFL - até os últimos dias de sua gloriosa existência.

Faleceu em desastre automobilístico no trevo de Barão de Cocais com a BR-381,

em 22/12/2005. Chega ao fim uma vida de amor a sua terra natal e uma brilhante

carreira política, repleta de realização em prol da comunidade, sendo merecedor da

homenagem que se presta com esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.770/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  da  Bacia

Hidrográfica do Córrego Matinha - Asprobrama -, com sede no Município de Lagamar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta :

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

da Bacia Hidrográfica do Córrego Matinha - Asprobrama -, com sede no Município de

Lagamar.

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

Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2013.

Tony Carlos
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Justificação:  A principal  finalidade  da  Associação  dos  Pequenos  Produtores  da

Bacia  Hidrográfica  do  Córrego  Matinha  é  promover  múltiplas  ações  em  favor  da

comunidade rural na defesa de melhores condições de vida, merecendo destaque o

desenvolvimento comunitário e a realização de atividades assistenciais.

Pretende-se com este projeto, assegurar à instituição o fortalecimento dos trabalhos

que vem realizando.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.572/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  jovem  Noemi  Zeraick  Monteiro  e  com  o  Sr.  José

Ademar Maciel, respectivamente aluna e diretor da Escola Estadual Ana Dantas, no

Município  de  Carvalhos,  pela  conquista  da  medalha  de  ouro  na  9ª  Olimpíada

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. (- À Comissão de Educação.)

Nº  6.573/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Procurador-Geral  de  Justiça  pedido  de  informações  sobre  o

andamento da Ação 22313022100-3, que visa à suspensão da cobrança da taxa de

esgoto  no  Município  de  Divinópolis  e  à  devolução  dos  valores  já  cobrados  pela

municipalidade.

Nº  6.574/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Procurador-Geral  de  Justiça  pedido  de  informações  sobre  o

Protocolo  104.263,  de  8/8/2011,  referente ao Contrato  1.053.673,  firmado entre  o

Município de Divinópolis e a Copasa-MG. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 6.575/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Município de Extrema por sua colocação em primeiro

lugar  entre  os  853  municípios  mineiros  no  ranking do  Índice  Mineiro  de

Responsabilidade Social da Fundação João Pinheiro, ano base 2010. (- À Comissão

de Assuntos Municipais.)

Nº 6.576/2013, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita

seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça pedido de informações sobre a
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ausência  dos  promotores  de  justiça  do  Estado  nas  audiências  públicas  dessa

comissão para as quais foram convidados. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  6.577/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Conselho de Criminologia e Política Criminal e à Subsecretaria de

Administração Prisional pedido de providências para apurar denúncias referentes ao

presídio de Unaí.

Nº  6.578/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  gerência  executiva  do  INSS  em  Belo  Horizonte  pedido  de

providências para que sejam permutados imóveis de propriedade do órgão, no Bairro

Vera Cruz, ocupados por diversas famílias há mais de 60 anos, que serão retomados

por determinação do Acórdão 2/2005, do Tribunal de Contas da União, por outros da

Prefeitura, e seja assim garantida a permanência dos moradores na região.

Nº  6.579/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Delegacia  de  Polícia  Judiciária  do  Município  de Ibiraci  pedido  de

providências para que seja instaurado inquérito policial para apuração de fraude na

contratação de empréstimo realizado entre o Sr. Paulo Francisco Albino e o Banco

Finasa BMC S.A.

Nº  6.580/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para que apresente

projeto de lei complementar visando instituir diária especial por jornada extraordinária

de trabalho para os integrantes da PMMG.

Nº 6.581/2013, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita

seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que

sejam  elaborados  estudos  com  vistas  à  implantação  de  uma  unidade  para

cumprimento de medidas socioeducativas no Município de Conselheiro Lafaiete.

Nº 6.582/2013, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita

seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  solicitando

celeridade  no  processo  de  credenciamento  do  cartão  Aliança  pela  Vida  das

comunidades  terapêuticas  Crer-Vip,  de  Conselheiro  Lafaiete,  e  Vida  Resgatando

Vidas, de Congonhas.

Nº 6.583/2013, Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita seja
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encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  solicitando

celeridade  no  envio  de  novas  viaturas  da  Polícia  Militar  para  o  Município  de

Conselheiro Lafaiete, bem como no reforço da frota de viaturas da Polícia Civil nesse

município.

Nº 6.584/2013, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita

seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências solicitando a

implantação do Programa Fica Vivo no Município de Pedro Leopoldo.

Nº 6.585/2013, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita

seja encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências solicitando o

aumento do número de escolas estaduais com jornada escolar em tempo integral no

Município de Pedro Leopoldo.

Nº 6.586/2013, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita

seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências

solicitando a implantação da patrulha rural no Município de Pedro Leopoldo.

Nº 6.587/2013, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, em que solicita

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

de providências com vistas ao aumento do número do efetivo policial militar e civil no

Município de Pedro Leopoldo.

Do deputado Sargento Rodrigues em que solicita a realização de audiência pública

para  debater  a  efetividade  da  Lei  Complementar  nº  127/2013,  bem  como  os

desdobramentos da aplicabilidade da Resolução nº 4.251, de 2013, expedida pelo

Comando-Geral da Polícia Militar. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do deputado Rogério Correia em que solicita a realização de ciclo de debates para

discussão do tema:  “A utilização de agrotóxicos no Estado de Minas Gerais  e os

impactos decorrentes  desse uso no meio ambiente,  na  segurança alimentar  e  na

saúde da população, inclusive dos trabalhadores envolvidos na sua aplicação”. (- À

Mesa da Assembleia.)

- É também encaminhado à presidência requerimento do deputado Marques Abreu.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Fiscalização  Financeira,  de  Turismo,  de  Assuntos  Municipais,  de  Prevenção  e
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Combate às Drogas, de Esporte, de Cultura e de Saúde.

Questões de Ordem

O deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, suscitei essa questão de ordem para

dizer  que  temos  em  Plenário  12  deputados.  Pelo  que  vejo,  não  há  como

continuarmos com os trabalhos. Então, solicito a recomposição de quórum.

O presidente -  É regimental.  Solicito  ao secretário  que proceda à chamada dos

deputados para a recomposição de quórum.

O deputado  Carlos  Pimenta  -  Antes  de  fazer  a  chamada,  gostaria  que  V.  Exa.

deterMinasse a convocação dos deputados pelo alto-falante da Casa. Toda vez temos

essa convocação, e hoje ela não está sendo feita.

O presidente - A presidência informa ao deputado que a chamada está sendo feita.

Fica por conta dos líderes da Casa também procurar fazer com que os deputados

compareçam.

O secretário (deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a chamada.)

O presidente - Responderam à chamada 41 deputados. Portanto, há quórum para a

continuação dos trabalhos.

Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado Vanderlei Miranda.

O  Deputado  Vanderlei  Miranda*  -  Sr.  Presidente,  deputados  e  deputadas,

servidores  que  nos  acompanham  nas  galerias,  senhores  e  senhoras  que

acompanham os nossos trabalhos pela TV Assembleia, boa tarde. Volto a esta tribuna

para me manifestar contrariamente à aprovação do PLC nº 54.

Durante  toda  a  semana  passada,  nós  ficamos  em  um  embate  ferrenho,  sem

exagero, mostrando as contradições e os vícios desse projeto, que, em médio e longo

prazos, trará grandes consequências para o Estado e a pior das consequências para

os servidores que hoje têm os seus recursos nesse fundo.

Na semana passada, por várias vezes desta tribuna, vários companheiros do bloco

se manifestaram. Eu mesmo aqui estive por diversas vezes e fiz intervenções nos

microfones espalhados pelo Plenário, sempre batendo na mesma tecla: o projeto é

inconstitucional e fere, aliás, o que determina o Ministério da Previdência Social no

tocante a qualquer alteração nos fundos e na massa. Tentamos, ao longo da semana,
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por meio das nossas manifestações, sensibilizar a base do governo nesta Casa para

que o projeto fosse retirado de pauta e suspensa sua tramitação na Casa, em função

das várias irregularidades que apresentava.

Ainda  na  semana  passada,  na  quinta-feira,  os  deputados  Sávio  Souza  Cruz  e

Ulysses Gomes foram ao Ministério da Previdência Social em Brasília e se reuniram

com  o  ministro  em exercício  para  obter  informações  a  respeito  desse projeto.  O

ministro informou que o governo do Estado já havia enviado técnicos ao ministério por

quatro vezes para tentar, de alguma forma, obter a aprovação da secretaria, porque

assim é necessário ser feito. É preciso passar pelo crivo da secretaria para haver

qualquer  alteração.  E  em  nenhuma  das  quatro  vezes  eles  obtiveram  resposta

positiva, um “sim” para que o projeto continuasse sua tramitação.

Às 19h40min, ao sair da reunião, o deputado Sávio Souza Cruz me enviou uma

mensagem,  que  ainda  está  guardada  no  meu  celular.  Pedi  a  palavra  para  fazer

questão de ordem naquele microfone, para trazer uma notícia importantíssima, de

que o deputado Sávio Souza Cruz havia se reunido com o ministro em exercício, que

havia informado que, se o governo de Minas insistisse na aprovação desse projeto,

as consequências viriam, relativas às transferências voluntárias do governo federal

para o governo de Minas, e até a impossibilidade de o governo contratar empréstimos

do exterior. Ou seja, isso pode prejudicar muito os planos financeiros do governo,

assim como prejudica, se aprovado, os planos financeiros do fundo.

Quando eu disse isso ali naquele microfone - não sei quais dos senhores e das

senhoras estavam aqui -, quase fui linchado.

Estranhei a transformação que a notícia que dei produziu no emocional de alguns

colegas deputados que conheço, a ponto de eles virem ao microfone. Quase me vi

agredido fisicamente. Tive de pedir a eles que me tratassem com o mesmo respeito

com que eu os tratava.  Um deles  chegou a apontar o dedo para mim. Eu disse:

“Abaixe o seu dedo e me respeite, porque não aponto dedo para V. Exa.”.

Tenho aqui o parecer do Ministério Público, baseado no parecer do Ministério da

Previdência Social. Será que agora vão lá linchar o promotor, que emitiu o parecer

pedindo que fosse tirado de pauta o famigerado projeto? Deviam ir agora lá e linchar

o promotor, que não falou nada diferente da notícia que dei ao microfone. Eu estava
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fazendo um alerta,  estava dando uma contribuição para que o nosso estado não

fosse prejudicado quanto aos seus interesses econômicos. Novamente venho a esta

tribuna  fazer  a  mesma  defesa  e  encaminhar  contrariamente  à  aprovação  desse

projeto, para que os servidores não se sintam prejudicados e tampouco o Estado,

caso precise de recursos da União - e será preciso -, caso precise aportar recursos

estrangeiros,  o  que  pode  ser  necessário.  Recentemente  aprovamos  nesta  Casa

autorização  para  tomada  de  empréstimos  de  quase  R$20.000.000.000,00.  Se

aprovarmos  esse  projeto,  creio  que  automaticamente  as  portas  financeiras  se

fecharão.  Não  podemos  cometer  a  irresponsabilidade  de  aprovarmos  nesta  Casa

esse projeto de lei, considerando o que já está claro na manifestação do Ministério da

Previdência Social e no parecer encaminhado pelo Ministério Público. Aliás, se ainda

não o foi, caso o projeto seja aprovado pode ser objeto de uma ação civil. Por quê?

Porque o projeto atropela os princípios que regem a manutenção dos fundos. Isso

não está sendo considerado. Não sei se o governo está disposto a pagar o preço. Se

estiver disposto a pagar, deve saber que é muito alto.

Já existe na Casa um substitutivo, que muda o nome da criação do novo fundo. Eu

disse ontem e repito hoje: só foi mudado o nome do mosquito. Não concluirei esse

raciocínio, que todos sabem, em respeito aos telespectadores que nos assistem pela

televisão e aos senhores. A conclusão vocês sabem. Quando só se muda o mosquito,

o que é que fica? Aspas para o que fica.  Na verdade,  a alteração do nome não

modifica em absolutamente nada o propósito da mudança. Há um argumento por

parte do governo de que o projeto não muda nada. Se não muda nada, deixe como

está. Se não vai mudar nada, para que mexer? Para que esse estresse? Para que

essa  discussão  toda?  Para  que  gastar  todo  esse  tempo  aqui,  tentando  fazer  o

convencimento?

Está  em  minhas  mãos:  “Promotoria  de  Justiça  Especializada  de  Defesa  do

Patrimônio Público, Comarca de Belo Horizonte”. Aliás, eu disse que não sabia, mas

está aqui nas minhas mãos. Já existe um pedido de liminar. “O Ministério Público do

Estado de Minas Gerais, nos autos em epígrafe, ação civil pública, que move em face

de Estado de Minas Gerais, expor e requerer o seguinte:

O presente feito discute a legalidade do processo legislativo do PLC nº 37/2013,
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que permitiu a alteração da Lei Complementar 53/2002, abolindo-se o parágrafo único

do art. 53.”

Aqui se fala do plebiscito,  o que foi uma aberração, mas era um direito fazê-lo.

Continua  a  fala  do  Dr.  Eduardo  Nepomuceno,  e,  agora,  ele  tem  nas  mãos  esse

parecer da Previdência Social, com 30 páginas. É um parecer bastante consistente,

não deixa margem a dúvida alguma de que a continuação da tramitação do PLC nº

54, assim como do PLC nº 53, fere o que está disposto pelo Ministério da Previdência

Social. O Ministério Público estava atento e foi comunicado das irregularidades do

projeto.  Imediatamente,  ele  também  entrou  em  ação.  Hoje  temos  o  parecer  do

Ministério Público sugerindo o mesmo que estamos sugerindo desde que o projeto

começou a tramitar nesta Casa.

Uma coisa é certa, eu, como vice-líder do bloco, posso dizer com toda tranquilidade

que todos os que estiverem neste Plenário irão votar contrariamente à aprovação

desse projeto, e não apenas encaminhar contrariamente. Vocês poderão conferir o

painel.  Vamos  votar  assim,  e  vou  dizer  por  quê.  Como  bem  disse  nosso  líder,

deputado Adalclever Lopes, quero chegar em casa, olhar nos olhos da minha netinha,

olhar  nos olhos  da  minha esposa,  colocar  minha  cabeça no travesseiro  e dormir

tranquilo  pelo  dever  cumprido,  dever  de  defender  os  interesses  do patrimônio  do

funcionalismo de Minas Gerais e defender os recursos,  tanto da União quanto do

exterior, se necessário for, para que as portas não se fechem em razão da aprovação

de um projeto. O parecer do Ministério da Previdência Social referente a esse projeto

é  claro  e  diz  que  esses  recursos  não  virão  para  Minas  Gerais  se  o  projeto  for

aprovado, porque o CRT será cassado. Isso está muito claro. Não há dúvida de que a

interpretação do texto - falando mais difícil - não é uma questão de hermenêutica. É o

que diz o texto. A frieza do texto expressa o que deve ser feito e quais procedimentos

devem ser tomados para uma ação dessa natureza.

Portanto, quero crer que esta Casa terá a responsabilidade de aprovar ou não esse

projeto.  Lembro-me  do  meu  querido  companheiro  desta  Casa,  deputado  Antônio

Júlio, que agora é prefeito de Pará de Minas. Ele vinha a este microfone e mostrava

as  possíveis  consequências  de  ações  desta  Casa.  E,  lá  na  frente,  ele  dizia:  “Eu

avisei,  eu falei  que isso  daria  problema,  mas não me ouviram”.  Agora,  não é só
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Antônio Júlio que está falando, mas é um bloco inteiro que está falando a mesma

coisa. Se o projeto for aprovado, lamentavelmente, lá na frente, vamos ter de vir ao

microfone para dizer: nós avisamos, não foi por falta de aviso.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público  que  nos  acompanha pela  TV  Assembleia.  Quero  cumprimentar,  de  forma

respeitosa e carinhosa, os nossos servidores públicos que se encontram nas nossas

galerias. A luta de vocês pode até não ter eco na totalidade do Plenário desta Casa,

mas tem eco. As vozes de vocês ecoam por meio das vozes de diversos deputados

desta Casa.

Quero  dividir  a  minha  fala  em  dois  tópicos.  O  primeiro  é  para  dizer  que  não

concordo com a extinção desse fundo prevista no Projeto de Lei Complementar nº 54.

Eu já disse isso outras vezes. Ontem um companheiro que estava nas galerias me

cobrou manifestação. Acho que não é preciso repetir tantas vezes a fala, até porque,

na hora do voto, você vai ser aferido. Às vezes o companheiro não sabia, mas levei

12 anos para aprovar a Emenda Constitucional nº 91, a que extinguiu o voto secreto

no âmbito do Parlamento em Minas Gerais, exatamente para que vocês e qualquer

cidadão  deste  Estado  pudessem  acompanhar,  de  forma  mais  transparente,  mais

republicana, os atos de cada um dos 77 deputados desta Casa. Apresentamos essa

emenda em 2001 e a reapresentamos em 2003, em 2007 e, depois, em 2011, e ela

foi aprovada agora, em julho de 2013, graças também à pressão popular exercida

pelo conjunto da sociedade que estava nas ruas. Queira Deus que mais pressões

populares possam ser exercidas não só sobre o Parlamento, mas sobre todo o poder

público constituído, seja ele Tribunal de Contas... Aliás, por causa de alguns membros

daquele tribunal, posso dizer que é “tribunal de faz de contas”, já que não fiscaliza

ninguém.

Também  quero  falar  da  alegria  de  inicialmente  termos  nos  posicionado  lá  na

Comissão  de  Administração  Pública por  duas  vezes  e  termos  ido  ao  Plenário,

também  por  duas  vezes,  discutir  a  matéria.  Obviamente  irei  me  posicionar

contrariamente à extinção do fundo.  Eu disse  aqui  por  usar  razões óbvias  e vou
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repeti-las.  Não posso entender  que um servidor,  todo mês, ao longo de décadas,

anos, tenha tido desconto em seu contracheque, da sua renda, do seu trabalho e do

seu suor, e que esse dinheiro vá para um fundo que depois o governo extinguirá, não

consultando, não debatendo, não levando a questão à mesa do debate - quais são os

motivos? Sob qual fundamento legal se está extinguindo o fundo? - e não mostrando

exatamente  qual  seria  a  sua  real  aplicação.  Portanto,  já  disse  aqui,  parte  de

R$3.500.000.000,00, R$1.200.000.000,00, deputado Carlos Pimenta, está vindo do

bolso de cada servidor.

Para alguns deputados desatentos desta Casa é bom que se diga, Sr. Presidente,

que é dinheiro  do  bolso de cada servidor  deste  próprio Poder.  Então,  não temos

apenas servidores do Judiciário, do Executivo, do Tribunal de Contas, do Ministério

Público, temos servidores do próprio Poder Legislativo pedindo aos deputados “Não

extingam esse fundo, porque o nosso dinheiro também está lá”.

Portanto, deputado Carlos Pimenta, até poderíamos admitir  essa extinção depois

que a proposta fosse debatida exaustivamente com os servidores e provado por A

mais  B  que  ela  é  melhor  que  a  atual.  Caso  contrário,  devemos  fazer  plebiscito,

consultar  os  servidores.  Até  hoje  nunca  vi  uma  empresa  de  sociedade  anônima

encerrar suas atividades sem consultar seus acionistas. E nesse caso os acionistas

são  exatamente  os  servidores,  que  podem  não  ser  a  parte  maior,  mas  é

extremamente  considerável.  Eles  precisam  merecer  respeito  da  nossa  parte  e

principalmente deste Parlamento. Ao votar o projeto e referendar a iniciativa do Poder

Executivo,  os  deputados  estarão  simplesmente  ignorando  os  apelos,  as  petições

feitas  verbalmente  e  por  escrito,  assim  como  a  representação  sindical  e  a

contribuição mensal de 11% dos trabalhadores que prestam serviços à sociedade.

É necessário que o governo adie a discussão e a votação desse projeto para o ano

que vem, dando tempo de os servidores serem chamados, discutindo e apontando os

aspectos técnicos, por meio das Secretarias de Fazenda e de Planejamento, com as

representações sindicais, e dizendo: “A proposta tem esse objetivo por esse, esse e

esse motivo”. Aí, sim, o contraditório será ouvido. A outra parte deve manifestar-se e

dizer se tem interesse ou não na extinção do fundo.

A minha posição no 1º turno será mantida no 2º turno, porque não concordo, não
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compactuo e não serei eu que votarei contra o servidor público nesta Casa. Não o fiz

até  hoje  e  não  será  esse  projeto  que me fará  fazê-lo.  Lembro  que também  sou

servidor público de carreira da Polícia Militar, sou concursado, entrei pela porta da

frente. Todos os cursos que fiz na Polícia Militar foram através de concurso público.

Lá  eu  também  tive  de  contribuir  com  11%  para  o  Instituto  de  Previdência  dos

Servidores Militares de Minas Gerais.

Sr. Presidente, quero dividir o meu tempo em dois assuntos. Passo agora a falar de

um tema que tem provocado todos os membros da Comissão de Segurança Pública

desta Casa: as  entrevistas  que foram ao ar ontem, na Rádio Itatiaia,  e hoje pela

manhã,  referentes  à  apreensão  de  três  menores  assaltantes  que  pegaram  um

veículo, colocaram arma na cabeça das vítimas e depois zombaram delas dizendo

que ainda pagariam as multas. Deputado Carlos Pimenta, não podemos admitir isso.

Este  deputado  e  o  deputado  Célio  Moreira,  que  aqui  está  à  minha  esquerda,

aportamos um requerimento  para a realização de um debate amplo,  democrático,

com a participação da sociedade civil organizada, para enfrentarmos esse problema

de perto.

Doutor Wilson, não podemos admitir que, nos crimes violentos contra a pessoa, a

Lei nº 8.069, de 1990, que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente, apenas

beneficie, passe a mão na cabeça de bandidos contumazes. O cidadão que trabalha,

cumpre as regras sociais e as leis não pode ficar refém de indivíduos porque eles

possuem  16,  17  anos.  Eles  podem  pegar  uma  arma,  matar,  estuprar,  cometer

latrocínio, como ocorreu em São Paulo?

Trago esse assunto de forma didática, porque sabemos que quando levantamos

esse tema aqui na Casa temos ainda uma parte da classe política, de advogados -

inclusive,  também sou advogado -,  do Ministério Público,  do Judiciário  e algumas

pessoas que parecem que vivem no mundo de poesia, que acham que um cidadão

de 17 anos com arma na mão,  que estupra,  mata  e comete  latrocínio  não deva

receber uma punição à altura do cometimento daquele crime, ou seja, da mesma

forma gravosa como ele agiu. O exemplo que trago aqui para o nosso telespectador

da  TV  Assembleia  e  para  os  nossos  companheiros  e  companheiras  que  nos

acompanham aqui...  (- Falha técnica.) Espero que a nossa assessoria técnica não
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cometa esse deslize novamente, porque isso acaba tirando, inclusive, a concentração

de quem está aqui na tribuna.

Gostaria de trazer aqui o exemplo que o Brasil inteiro deve observar, porque há,

deputado Doutor Wilson Batista, uma aplicação extremamente contrária à posição do

conjunto  da  sociedade,  dos  operadores  do  direito,  mas  principalmente  dos

operadores da segurança pública.  Veja o que ocorreu no episódio  de São Paulo,

deputado Carlos Pimenta,  em que um jovem de 19 anos,  que voltava  à noite da

faculdade, ia abrir o portão do seu condomínio. Ele tinha trabalhado durante todo o

dia como muitos, inclusive, os  que aqui  se encontram trabalhando o dia inteiro e

ainda vão para a faculdade à noite. Uns fazendo faculdade, outros pós-graduação,

mestrado, alguns fazendo outros cursos de aperfeiçoamento, cada um na sua área.

Esse cidadão de 19 anos, quando colocou a chave no portão do condomínio onde

mora, foi abordado por um jovem de 17 anos, 11 meses e 29 dias, que botou uma

arma em sua nuca e anunciou o assalto. Sem esboçar qualquer tipo de reação, o

cidadão de 19 anos tomou um tiro na nuca e ainda levaram o seu celular,  a sua

carteira e os seus pertences. Olha, isso tem um tipo penal descrito no Código Penal

Brasileiro. Trata-se do crime de latrocínio, cuja pena é a maior que se pode cominar a

um delito aqui no Brasil: pena mínima, 24 anos; pena máxima, 30 anos.

Há então, deputado Doutor Wilson Batista, a vítima, de 19 anos, e o autor do crime,

de 17 anos, 11 meses e 29 dias. Apenas para reflexão, vamos trocar os atores de

lugar. O de 17 anos, 11 meses e 29 dias passa a ser a vítima; e o de 19 anos passa a

ser o autor. O que a lei brasileira criou ficou a coisa mais esdrúxula que o país e um

cidadão de bom senso podem admitir das nossas autoridades. Aquele que passou a

ser autor na condição de 17 anos, 11 meses e 29 dias passa a ser a vítima, e o de 19

anos passa a ser o autor do latrocínio. Punição máxima para o latrocínio: 30 anos de

punição. Enquanto o menor, na condição de autor, sofrerá uma medida máxima de

internação  de  3  anos.  Não  existe  equilíbrio,  não  existe  razoabilidade,  e  o  que

chamamos no direito penal de dosimetria da pena cai por terra. Não se pode avaliar

ou  penalizar  uma pessoa da maneira como está sendo colocada.  De um lado,  o

Estatuto da Criança e do Adolescente,  Lei nº 8.069,  que impõe a esse menor de

idade, mas bandido contumaz, uma medida de internação máxima de 3 anos. Assim
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determina o  §  3º,  do  art.  121,  da  lei  nº  8.069/90,  ou  seja,  nenhuma medida  de

internação passará de 3 anos. Se o indivíduo chegar numa sala de aula com um

pacote  de  dinamite,  explodir  e  matar  a  sala  inteira  com o  professor,  vai  sofrer  a

mesma medida máxima de 3 anos de internação. Fica determinado ainda que, ao

completar os 21 anos, o juiz é obrigado de ofício a colocar o infrator na rua. Agora,

pasmem. Após esse cumprimento  e após a maioridade penal,  o  histórico criminal

desse cidadão ficará zerado, como se não tivesse cometido crime algum.

Então temos exemplos de pessoas que são menores de idade que cometeram 3, 4,

5, 10 homicídios, mas não ficam apreendidas.

Tecnicamente não podemos falar nem que ficam presos, porque, do ponto de vista

técnico-jurídico,  não posso cometer um erro dessa natureza. Portanto, é algo que

precisa ser debatido.

Deputado  Carlos  Pimenta,  com  relação  a  todos  os  reclames  do  ECA,  eu  não

discuto, mas a respeito dos crimes violentos contra a pessoa não há como não fazer

uma reflexão e não exigir uma ação da Presidência da República e do Congresso

Nacional. Parece que está todo mundo dormindo em berço esplêndido. Volto a repetir,

como já fiz das outras vezes, não excluo nenhum deputado do meu partido. Está todo

mundo  dormindo.  Parece  que  não  está  acontecendo  nada  aqui,  Sr.  Presidente.

Parece que não está acontecendo nada, que o crime não avança.

Foi ao ar uma entrevista ontem e hoje na Itatiaia. Eu já havia ouvido o jornalista

Carlos  Viana,  há  cerca  de  cinco  anos,  entrevistando  um  menor  que  tinha  nove

homicídios  e  tentou  praticar  o  décimo.  Ele  falava  zombando  das  vítimas,  da

sociedade. Nós, que temos origem em família humilde, sabemos o que é pegar um

ônibus lotado todo dia, carregar marmita debaixo do braço às vezes para ganhar um

salário  mínimo,  como  tantas  pessoas  fazem  neste  país,  tantos  jovens,  até  da

periferia. É o que acontece todo dia. Mas não podemos conviver com essa aberração

jurídica. É preciso separar os crimes violentos contra a pessoa, porque senão não dá

para dizer, presidente... Porque o maior bem jurídico é a vida.

Agradeço a V. Exa. e reafirmo aqui o compromisso com os servidores públicos de

manter a posição contrária à extinção do fundo, que é do servidor, não do governo.

O presidente - Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta.
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O deputado Carlos Pimenta* - Deputado Ivair Nogueira, presidente, Srs. Deputados

aqui presentes, senhoras e senhores, povo de  Minas Gerais, quero dividir a minha

fala em dois tópicos. Em primeiro lugar queremos nos congratular com os guardas

municipais da maioria dos municípios de  Minas Gerais que estiveram reunidos em

Montes Claros no último final de semana. Estavam presentes representantes de mais

de 150 municípios,  eram mais  de  500  guardas municipais  em uma manifestação

democrática,  legítima para  o  direito  de  terem  sua  carreira  reconhecida.  Eles  são

milhares no Estado todo. São pessoas que têm treinamento, muitas vezes passam

por uma seleção pública, mas infelizmente não têm reconhecimento de sua carreira.

Já tivemos contatos com vários parlamentares do Congresso Nacional pedindo que

aquela casa acelere a proposta de emenda à Constituição que reconhece a carreira,

a figura do guarda municipal, que tem a missão de guardar os bens públicos e o

patrimônio municipal. Muitas vezes eles não têm nenhuma segurança na sua carreira.

Se muda um prefeito, eles vão para a rua, e são contratados outros guardas.

Na  verdade,  precisamos  ter  esse  reconhecimento.  Quero  aqui,  de  público,

manifestar  meu  total  e  irrestrito  apoio  a  esses  abnegados  servidores  públicos

municipais, que precisam ter reconhecimento. Temos até um projeto aqui na Casa

que  estranhamente  recebeu  parecer  pela  inconstitucionalidade.  Queríamos  que  o

Estado também reconhecesse a figura do guarda municipal;  que a própria Polícia

Militar expusesse argumentos, meios de ajudá-los em seu aperfeiçoamento técnico e

profissional; que eles tivessem a mínima orientação para se defender, porque eles

estão, na verdade, em risco.

E o nosso projeto recebeu, infelizmente, parecer de inconstitucionalidade,  sendo

que outros estados brasileiros apresentaram projetos idênticos e hoje reconhecem

publicamente a figura do guarda municipal.

Então quero, publicamente, trazer o nosso abraço a esse movimento, às pessoas

que estiveram em Montes Claros, e dizer que vamos continuar nessa luta, tanto no

Congresso Nacional, pela aprovação da PEC dos guardas municipais, quanto aqui na

Casa,  reapresentando  o  projeto  com  algumas  mudanças  sugeridas,  para  que  o

Estado de Minas Gerais também possa reconhecer a figura desses profissionais que

atuam na maioria dos municípios mineiros.
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Outro assunto que me traz hoje à tribuna é referente a uma visita que fiz, nesse

final de semana, à cidade de Itacarambi. No domingo passado, participamos de um

movimento, movimento da cidade, movimento dos trabalhadores rurais,  movimento

das  pessoas  proprietárias  de  terras  do  Município  de  Itacarambi,  em  que  nos

manifestamos contra a Funai,  pela maneira como a Funai tem atuado em apoio à

reserva xacriabá e aos índios da cidade de São João das Missões, que, nos últimos

dias, nas últimas semanas, ocuparam uma vasta extensão de terra no Município de

Itacarambi, e ainda permanecem naquele município, causando uma instabilidade e

um medo muito grande no meio da população.

Após  a  invasão,  os  proprietários  das  terras,  na  grande  maioria  pequenos

proprietários rurais, mas há também grandes proprietários rurais, que criam gados,

plantam e colhem, entraram com uma ação na Justiça Federal de primeiro grau, na

Comarca de Montes Claros, solicitando reintegração e manutenção da posse de suas

terras. Passarei a ler um pouco da petição, da sentença do meritíssimo juiz federal Dr.

Alexandre Ferreira Infante Vieira, em que diz o seguinte: “Trata-se de uma ação de

reintegração de posse proposta contra a Fundação Nacional do Índio - Funai - e a

comunidade indígena proveniente das terras indígenas xacriabás”. Ele faz as suas

alegações  e dentro  delas  afirma que essa fazenda foi  invadida por  um grupo de

pessoas fortemente armadas com pedaços de pau - essa é a sentença do juiz -,

arcos,  flechas  e  correntes.  Invadiram  as  propriedades,  sob  a  orientação  do

coordenador da Funai, Sr. José Carlos, e dos chefes do Cimi, conhecidos por Pio e

Estela, alegando que ocupavam o local a pretexto de forçar o governo federal a tomar

providências para ampliação da reserva xacriabá e da xacriabá de Rancharia.

Essa  decisão  do  juiz,  em  sua  conclusão,  determina  que  seja  procedida  à

reintegração dos autores na posse do imóvel declinado no início, tal, tal, e tal.

Quero dizer, deputado Durval, e vou ouvi-lo com muito prazer, mesmo porque tenho

por  V.  Exa.  um  respeito  e  uma amizade  muito  grande,  e  sei  que V.  Exa.  esteve

presente nessa reserva, representando esta Casa, que foi muito bem representada.

Mas quero dizer que o meu pronunciamento, nesta tarde, não tem absolutamente

nada a ver com a reserva indígena. Acho que os índios e o Município de São João

das Missões merecem o total  respeito de todos nós,  mineiros,  desta Casa e das
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autoridades. São João das Missões é um município pobre, é o último IDH entre todos

os municípios mineiros. É o número 853, com o IDH de 0,5. Esse número só se

compara aos dos municípios do Maranhão e de Sergipe, do Norte e do Nordeste do

nosso país. E as autoridades têm uma dívida muito grande.

A Funai precisa urgentemente resolver a questão das terras indígenas da reserva

xacriabá.  Na  semana  passada,  saíram  de  Itacarambi,  foram  para  Governador

Valadares e ocuparam o escritório da Funai, pedindo solução para o problema. Esse

impasse  data  de  1983.  São  30  anos  desde  que  os  índios  esperam  um

posicionamento menos burocrático, mais firme por parte da Funai.

Não é justo que, a pretexto de apressar uma decisão da Funai, eles ocupem terras

de município vizinho causando uma instabilidade muito grande. Hoje ninguém compra

nem vende terras em Itacarambi. A população está alarmada e com medo. Confesso

nesta tarde que tenho medo de que esse incidente tome proporções inimagináveis,

drásticas,  dramáticas,  tanto  para  a  reserva  xacriabá quanto  para  a  população de

Itacarambi.

Concedo  aparte  ao  deputado  Durval  Ângelo e  depois,  com  prazer,  ouvirei  o

deputado Paulo Guedes, que é de São João das Missões e conhece profundamente

o que está acontecendo lá.

O  deputado  Durval  Ângelo  (em  aparte)*  - Nobre  colega,  primeiramente  reitero

minha  admiração,  meu respeito  por  seu  trabalho.  Entramos  juntos  nesta  Casa  e

temos uma trajetória de trabalho parlamentar que acho que merece ser destacada. V.

Exa. sempre traz a causa do Norte de Minas e, particularmente, a da saúde.

Só quero fazer um reparo. A Comissão de Direitos Humanos já esteve inúmeras

vezes  em  São  João  das  Missões  para  tratar  da  violência  contra  os  indígenas

xacriabás.  Primeiramente,  salta  aos  olhos  a  sentença  do  juiz  federal,  que  é

claramente ideológica e discriminatória contra os índios. Diria que, em algum lugar,

ela  é  cômica.  Vejam  bem  as  expressões  e  os  adjetivos  usados  na  decisão  de

reintegração de posse: “Fortemente armados de paus e flechas”. Isso é de fazer rir a

qualquer um. “Fortemente armados!” Vejam que o juiz mostra claramente o aspecto

ideológico.

Deputado, há 26 anos, desde quando eu estava na Pastoral da Terra, acompanho o
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drama  de  São  João  das  Missões.  É  o  município  com  maior  incidência,

proporcionalmente,  de  população  indígena  do  Brasil.  Quando  V.  Exa.  cita  esse

município e o juiz põe na sentença “fortemente armados”, quero dizer que até hoje já

morreram, assassinados por fazendeiros, 12 lideranças indígenas.

O deputado Carlos Pimenta* - Deputado Durval Ângelo, estou reportando a V. Exa.

a sentença do juiz. Se ele é competente ou incompetente, não cabe a mim nem a V.

Exa. julgar.

O deputado Durval Ângelo (em aparte)* -  E eu estou me referindo ao juiz.  Não

houve  até  agora  nenhum  fazendeiro  assassinado.  Os  “fortemente  armados”  só

morrem.

O deputado Carlos Pimenta* - Mas podem ser assassinados, sim, senhor.

O deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Os “fortemente armados” são os pobres,

os índios que morrem.

Quando V. Exa. coloca São João das Missões como 853º IDH, sendo um município

cuja população é 90% indígena,  isso mostra claramente  a  discriminação tanto  do

governo do Estado quanto do governo federal. É estrutural a situação de miséria e de

pobreza dos índios. Eles ocuparam a área que está delimitada no laudo antropológico

da Funai. Um órgão federal reconheceu...

O deputado Carlos Pimenta* - Deputado Durval Ângelo, permiti-lhe o aparte, mas

ele já terminou. Quero ouvir o deputado Paulo Guedes, para eu concluir.

O deputado Durval Ângelo (em aparte)* - A Funai reconheceu como terra indígena.

Ou assumimos a causa daqueles que foram os verdadeiros donos da terra ou não

assumimos.

O deputado Carlos Pimenta* - Ou a Funai toma vergonha na cara e cumpre o seu

objetivo.

O deputado Durval Ângelo (em aparte)* - A terra lá é sagrada, é indígena.

O deputado Carlos Pimenta* - Concedo aparte ao deputado Paulo Guedes.

O  deputado  Paulo  Guedes  (em  aparte)*  -  O  deputado  Carlos  Pimenta  traz  ao

Plenário desta Casa um tema muito importante. Eu sou conhecedor da problemática

que V. Exa. levantou neste momento, porque sou natural de São João das Missões.

Nasci lá antes mesmo da demarcação das terras indígenas. Conheço cada um deles,
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inclusive as lideranças e suas famílias. Fui criado junto com eles. Fui alfabetizado aos

11 anos de idade, sou de lá. Dos meus 12 irmãos, 9 moram lá. Minha mãe mora lá até

hoje, meus sobrinhos, meus tios. Eles chegaram lá há mais de 100 anos.

Estão querendo fazer  uma discussão política e pessoal,  baseada em interesses

pequenos, que poderia ser evitada se cada órgão, se cada um, como V. Exa. bem

observou,  assumisse  de  fato  seu  papel:  a  Funai,  o  governo  do  Estado,  com  as

políticas que deveria desenvolver lá, a Sesai, com a saúde indígena. Deputado Carlos

Pimenta, é preciso resolver o problema das questões internas de lá. Há índio dentro

da reserva que possui 4 mil cabeças de boi, ou seja, ele domina os outros. Há índios

que possuem fazendas, haras, cavalos de raça, isso e aquilo. E há outros que estão

em situação de miséria. É necessário que a Funai assuma essa responsabilidade.

Muitas lideranças sérias, inclusive as lideranças históricas que foram responsáveis

pela  demarcação,  várias  lideranças  que  estão  lá  hoje,  o  cacique Emílio  e  tantos

outros, estão reprimidas dentro da reserva. Por quê? Porque eles não fazem parte de

um sistema político que manda no município. Algumas coisas precisam ser ditas aqui.

A forma como estão fazendo, como estão sendo lideradas...

O  deputado  Carlos  Pimenta*  -  Presidente  Ivair,  peço  apenas  mais  um  minuto,

somente para encerrar. Agradeço o aparte, deputado Paulo, mas esse assunto vai

render muito ainda. Quero relatar dois fatos: um é que o representante da Funai, em

vídeo que está na posse da Polícia Federal, chegou perto dos proprietários e disse

que, se eles não saíssem em oito dias, sofreriam uma represália  muito grande; o

segundo  fato  é  que  os  representantes  indígenas  chegam  perto  do  sujeito,  do

trabalhador  e  falam:  “Há  uma  forma  de  ninguém  mexer  com  você;  basta  se

transformar em índio. Se você se reconhecer como índio, no outro dia lhe damos a

carteirinha de índio, e fica tudo bem”.

Concordo com V. Exa. Não quero entrar no mérito da questão indígena. A Funai tem

de tomar vergonha na cara, tem de ser mais ágil, tem de ser mais objetiva. Não se

pode tomar uma atitude como esta: ameaçar toda uma sociedade, proprietários que

produzem e vivem do campo na cidade de Itacarambi. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.
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O deputado Rogério Correia - Presidente, se permite, quero conceder aparte ao

deputado  Paulo  Guedes  para  que  ele  conclua  o  raciocínio  sobre  o  que  estava

dizendo no aparte ao deputado Carlos Pimenta.

O  deputado  Paulo  Guedes  (em  aparte)*  -  Deputado  Rogério  Correia,  muito

obrigado. Quero deixar bem claro que somos a favor da causa indígena, até porque

sou  descendente  de  índios  e  sou  daquela  região.  Já  orientei  minha  família:  se

invadirem a pequena propriedade da minha mãe, ela vai se declarar índia. Essa é a

única forma de ela não ser expulsa da terra. Meus irmãos moram lá, são pequenos

agricultores. Meu pai criou a mim e mais 12 em uma área de quarenta e poucos

hectares. Para viver não é preciso muita terra, isso já está comprovado.

Estou  querendo  dizer  que  algumas  lideranças  estão  sendo  insufladas  pelo

deputado que eles apoiam, majoritário, o Arlen Santiago, que não entende nada de

índio e que agora resolveu ser indígena; que coloca tanta coisa na cabeça desse

povo para ter os votos dos índios. Creio que ter o voto é uma coisa muito pequena,

deputado Rogério  Correia.  Precisamos  é  fazer  com que as  políticas  públicas,  do

governo  federal  ou  do  governo  estadual,  possam,  de  fato,  atender  a  população

indígena e garantir a eles saúde, educação; que possam garantir políticas de geração

de renda. E isso não está acontecendo.

V.  Exa.  já  esteve lá  comigo e  participou  de várias  audiências  públicas  em que

discutimos sobre isso. Agora, quanto ao fato de que eles estão espalhando que vão

invadir, digo que há muitas terras lá para os índios ocuparem. Por exemplo, do lado

da reserva indígena há um parque de 200.000ha, o Peruaçu. Por que os índios não

tomam conta do Parque Peruaçu? Só assim o Ibama o abrirá, porque ele já não está

gerando turismo,  não está  gerando  nada para  a  região,  e  com  isso  não haveria

conflito. Mas querem é tomar as terras de pessoas que permanecem lá há 200 anos,

aliás, muitos descendentes de índios, que têm 10ha, 20ha, 30ha.

O deputado Carlos Pimenta tem razão quando diz que nós não vamos saber a

proporção do que isso pode gerar. Há outro segmento, deputado Rogério Correia,

dentro da reserva, das lideranças históricas do movimento, que entende que as terras

que eles  já  têm são suficientes.  Há esse movimento lá  dentro também. O que é

preciso fazer é justiça com a participação de cada um. Não é justo que um índio
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tenha 2 mil cabeças de bois e domine 10% da reserva - um índio só -, e os outros

vivam numa situação de pobreza extrema, dependentes de cesta básica, de ajuda

dos governos. É preciso criar uma política séria para a reserva indígena xacriabá. E

isso envolve todos os segmentos do governo, superando-se essa politicagem barata

de algumas pessoas, que, só com a intenção de ter votos, fazem um discurso em

defesa dos índios - porque é bonito; é bonito para a sociedade, é bonito para quem

está em Belo Horizonte - mas, na verdade, não sabem da realidade de lá. Eu sei da

realidade de lá, conheço-a de perto, pois nasci lá e defendo a causa indígena. Agora,

não pode ser uma defesa sem sentido, uma defesa apenas na estupidez de obter

dividendos eleitorais. Era isso o que queria dizer.

O  deputado  Rogério  Correia -  Obrigado,  deputado  Paulo  Guedes.  Sei  que  o

assunto  da  demarcação  de  terras  indígenas  é  sempre  complexo.  É  claro  que,

respeitando a premissa da terra indígena como principalidade, é preciso que a Funai,

a partir daí, faça as demarcações necessárias, garantindo a terra indígena. Creio que

isso deve ser feito com a própria Funai, mas sempre resguardando os direitos dos

índios.  Esse  assunto  tem gerado  atrito  no  Brasil  inteiro,  especialmente  no  Norte.

Vamos acompanhar isso. Posso também me comprometer com V. Exa. a buscar uma

solução que possa intermediar a questão dos conflitos na área indígena.

Já estive na reserva dos índios xacriabás, conheço a área. Sei que é necessário,

sim, um avanço em toda região, mas, naquela região, por ser indígena, é necessário

um avanço muito grande de políticas públicas.

Quando  fui  delegado  do  Ministério  do  Movimento  Agrário,  cuidamos  de lá  com

algumas  ações.  Lembro-me  de  ações  como  a  implantação  de  bibliotecas  rurais.

Enviamos para São João das Missões 40 bibliotecas, uma para cada aldeia, assim

como  equipamentos  de  informática,  para  ajudar  na  informatização  das  aldeias

indígenas.  Mas  isso  ainda  é  pouco diante  de  tudo aquilo  que  eles  precisam.  Eu

gostaria de me colocar à disposição para ajudar nessa questão indígena em São

João das Missões.

Aproveito a oportunidade para enviar um abraço aos companheiros de lá, para o

prefeito Marcelo e os demais companheiros. Aliás, a prefeitura de lá é governada pelo

PT.
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Presidente,  acabei  de  conseguir  a aprovação de um projeto de lei  pelo  qual  já

batalho há muito tempo, que é uma espécie de lei orgânica da agricultura familiar em

Minas  Gerais.  Ele  foi  aprovado  agora  na  Comissão  de  Política  Agropecuária  e

Agroindustrial, e falta apenas a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para  vir  a  Plenário.  Queria  agradecer  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária pela aprovação do projeto. Conseguimos construir um substitutivo na

conferência  da  agricultura  familiar e  no  conselho  estadual  de  desenvolvimento

agrário, que foi agora aprovado. Isso regulamentará a  agricultura familiar em Minas

Gerais, colocando as obrigações do Estado com a agricultura familiar. É um projeto

importante, e espero que ainda este ano façamos a sua votação e aprovação.

A partir do ano que vem, por exemplo, já teríamos de ter, por parte do governo do

Estado, assim como há no governo federal, a cada ano, um plano em que se faz o

anúncio das políticas que serão investidas na  agricultura familiar. Assim como há o

Plano Safra nacional, teríamos o Plano Safra estadual, que investirá na  agricultura

familiar do ponto de vista de crédito, de comercialização dos produtos, de assistência

técnica. Tudo isso estará regulamentado, e teremos, portanto, anualmente, o recurso

e as  prioridades a  serem implementadas  pelo  Estado.  Aprovado esse projeto,  os

vereadores e os prefeitos terão também que aprovar, em cada câmara municipal, a

política  da  agricultura  familiar na  região.  Então  passamos  a  ter  um  plano  de

agricultura familiar desde o município até a União. É um projeto importante, cuja vinda

a este Plenário e aprovação estou aguardando, mas já anunciando aos agricultores

familiares,  que estão  ansiosos por  esse projeto  há  bastante  tempo,  que estamos

perto de obter uma grande vitória. Inclusive, quero convidá-los a estar na Assembleia

Legislativa, e que façam contato conosco os sindicatos dos trabalhadores rurais, a

Fetaemg,  a  Fetraf,  para  que  possamos  aprovar  esse  projeto  na  Assembleia

Legislativa.

Na segunda-feira teremos aqui a comemoração dos 50 anos da Fetaemg e do seu

sindicato, na luta pela  agricultura familiar no Estado. São 50 anos da Contag, e 45

anos da Fetaemg. Será um importante momento para que eles possam, estando na

Assembleia Legislativa, fazer contato com os deputados e solicitar o apoio para esse

projeto, que regulamentará a agricultura familiar em Minas.
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Pessoal que está nos acompanhando, a agricultura familiar produz 70% do alimento

que vai  para a mesa do povo brasileiro e é responsável  por 77% dos empregos.

Muitas vezes se ouve falar em política agrícola, e só são enaltecidos os latifúndios, as

grandes empresas, que exportam grãos, sojas. Essa é a parte mais visível, a parte da

monocultura,  mas  aquela  que  gera  emprego,  que  coloca  comida  na  mão  do

trabalhador e na mesa do brasileiro é do pequeno produtor, é da agricultura familiar.

Então ela é muito importante, e estamos regulamentando essa função aqui.

Presidente,  o  que  me traz  hoje  aqui  também,  além  da  agricultura  familiar,  é  a

demonstração  de  que  o  choque  de  gestão  realmente  está  acabando  com  Minas

Gerais. Quando dizemos que o choque de gestão quebrou Minas, que Aécio quebrou

Minas, não é apenas retórica. A extinção do Funpemg, que está sendo proposta pelo

governo, para que o governo gaste R$3.241.000.000,00 do salário do servidor público

que foi lá depositado em 11%, para garantir a sua aposentadoria, é um dos aspectos

da falência do choque de gestão. É o que estamos chamando da rapa do tacho. O

governo rapa o tacho e agora quer até roubar dinheiro do servidor, mesmo que o

Ministério Público avise que não pode e o Ministério da Previdência Social diga que

não pode. Mesmo assim o governo quer rapar o tacho e levar o dinheiro do servidor

público.

Às vezes ficamos pensando: “Será que o Estado está tão falido?”. Dizem que o

governador foi à Rádio Itatiaia dizer que não, que o Estado está bem. Se está bem,

por que está mexendo no fundo dos servidores? É maldade só? É para gastar na

campanha do senador? Para que está mexendo nesse dinheiro?

Vamos ver a situação do Estado. Temos de falar baixo, porque o Brasil não pode

saber que o senador quebrou Minas. Se o Brasil souber disso, a campanha dele, que

já está mal, virará pó. Não se consegue sustentar essa campanha. Então temos de

falar  bem baixinho, por que a campanha do governador não pode ser atingida. O

senador não pode ter a sua campanha atingida. Temos de falar baixo. Se falarmos e o

Brasil souber, a campanha do Aécio acaba. Só que fica, às vezes, difícil de esconder

isso.

Olhem  o  que  encontrei  aqui  hoje.  Os  advogados  dativos,  aqueles  que  são

contratados para defender os pobres, estão sem receber desde outubro porque não
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há recurso. Desde outubro e novembro, os advogados estão sem receber. Não tem

dinheiro nem para pagar advogado dativo. Para pagar as escolas do Programa de

Ensino  Profissionalizante  -  PEP...  Já  denunciei  aqui  que as escolas  estão  falindo

porque não há recurso.  Agora  os  advogados  dativos também estão sem receber,

desde outubro e novembro, e não sabem se receberão em dezembro. Já defenderam

os mais pobres e agora estão pedindo pelo amor de Deus ao governador, porque

estão sem o salário, deputado Almir Paraca. Escolas estão falindo, e os advogados

estão sem receber.

Fiz alguns levantamentos sobre os quais falarei de vez em quando. Esse aqui é do

metrô.  Outro dia vi  deputado do governo dizer  que o governo federal  não manda

verba para o metrô. É aquela choradeira geral. Haverá verba para o metrô, conforme

o Pimentel já está anunciando. O deputado Vanderlei Miranda está aqui agora e foi

um dos que defenderam que destinássemos o dinheiro do metrô - aliás, o governo do

Estado havia pedido dinheiro emprestado - ao Barreiro. V. Exas. se lembram disso?

Não sei quantos milhões foram aqueles pedidos de empréstimo. Sei que foram alguns

milhões  aprovados.  Votamos  favoravelmente,  porque  era  dinheiro  destinado  ao

metrô. Foram R$3.500.000,00? Foram R$3.500.000.000,00. Então vejam bem. Rede

de metrô na RMBH. Sabem de quanto foi a previsão do governo para este ano? De

R$1.000,00.  Dos  R$1.000,00,  ele  realizou  zero  no  período.  Não  sei  se  esse

empréstimo veio. Essa é uma boa pergunta. Não há investimento algum do governo

de Minas... V. Exas. se lembram da Metrominas e de que o prefeito furou buraco na

Praça Sete? Diziam que passaria metrô debaixo da Praça Sete. Lembram-se disso?

Ô, Lacerda, você furou o buraco lá para quê? Está parecendo tatu, furando buraco à

toa. Esse é o Lacerda. Lembram-se de que denunciamos que era buraco de tatu e

mentira? Onde está o metrô debaixo? Olhem o que o governo do Estado destinou ao

metrô, R$1.000,00 para fazê-lo. Esse é o governo de Minas.

Agora o Anastasia foi a Uberaba e prometeu que dará não sei quantos bilhões para

construir um gasoduto. Se o prefeito de Uberaba acreditar nisso, coitado dele. Minas

quebrada, e o governador prometendo bilhões.

O  deputado  Vanderlei  Miranda  (em  aparte)  -  Só  corrigindo,  deputado  Rogério

Correia.  A  assessoria  está  me  informando  que  aquela  verba  era  de
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R$7.000.000.000,00. Pedimos para fazer a extensão para o canal Calafate-Barreiro.

O deputado Rogério Correia - Isso. Está aqui. Depois furaram o buraco na Praça

Sete. Agora estão sendo destinados pelo governo do Estado R$1.000,00 ao metrô.

São dados do choque de gestão, como digo, do maldito choque de gestão.

Há  outros  dados  aqui,  mas  não  dará  tempo  para  eu  falar,  Sr.  Presidente.  A

violência... Só um título para saber mais sobre um item do maldito choque de gestão.

“Violência  dispara  em  Minas  em  2013”,  revelam dados  do  Estado.  Depois  falarei

também  sobre  esse  dado.  Na  verdade,  são  dados  impressionantes  de  como  a

violência disparou em Minas Gerais.

Então este é o Estado, o choque de gestão, Minas falida e o governador retirando o

dinheiro  do  Funpemg,  indo  a  Uberaba...  Antônio  Carlos,  não  acredite  naquilo.  O

governador  foi  lá  e  prometeu...  V.  Exas.  acreditam  que  o  governador  levará  nas

costas o gasoduto? Quero ver chegar lá.

O deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Ele prometeu. Isso já foi anunciado lá há

três ou quatro anos...

O deputado Rogério Correia - Só se for dinheiro para a Petrobras.

O deputado Paulo Guedes (em aparte)* - A despedida do Aécio do governo...

O deputado Rogério Correia - Concluo, Sr. Presidente. O governo está falido e em

maus lençóis, mas roubar dinheiro do servidor, não.

O presidente -  Com a palavra, o deputado Pompílio Canavez, que disporá de 5

minutos.

O deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, público que

nos acompanha nas galerias, trabalhadores em luta, em defesa do seu patrimônio, do

fundo de previdência, público que nos acompanha pela TV Assembleia, boa tarde.

Quero, mais uma vez, reafirmar a nossa solidariedade e luta em defesa do patrimônio

do servidor e de sua família. Estaremos juntos aqui, se necessário, até a madrugada,

para  defender  o  direito  dos  trabalhadores.  Nós,  do  Bloco  Minas  sem  Censura,

estamos juntos, afirmando que é um absurdo, um verdadeiro roubo o que se está

fazendo com o fundo de previdência dos servidores públicos.

Quero  também  aproveitar  esses  poucos  minutos,  Sr.  Presidente,  para  falar  um

pouco da minha cidade natal, São João del-Rei, que completa 300 anos domingo, 8
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de dezembro.  São João del-Rei  está em festa,  há  muitas  coisas  bonitas  em sua

programação,  mas  também está  passando por  um momento  muito  triste,  porque,

mais uma vez, a cidade foi inundada por forte enchente, especialmente do Córrego

do Lenheiro, um pequeno rio que corta a cidade e sempre traz destruição e tristeza

em épocas de chuva. Esse é um fenômeno que se repete, se repete e se repete.

Quando era menino em São João del-Rei, lembro-me de que já íamos ver a enchente

na cidade. E até hoje isso não foi resolvido. Olhem que o senador Aécio Neves é de

São João del-Rei.

Estou aqui para cobrar dos governos estadual e federal providências em relação a

esse fenômeno, que já virou rotina na região, especialmente em São João del-Rei.

Sei que a cidade está superando esse momento triste. Ontem à tarde e hoje o sol

apareceu e brilhou, e as ruas secaram. Há uma forte tristeza, porque o patrimônio

histórico da cidade, que é muito valioso, foi afetado, mas o povo está superando e

comemorando os 300 anos da cidade. Uma cidade comemorar 300 anos no Brasil é

algo raro. Então, sabendo da dor e das dificuldades de muitas famílias - muitas lojas e

fábricas tiveram prejuízos com a enchente -,  quero também parabenizar  a cidade

pelos seus 300 anos.

Quero lembrar que dia 9, segunda-feira, teremos uma reunião especial solicitada

pelo deputado Rômulo e por mim, para homenagear os 300 anos da cidade, para

falar de São João del-Rei, do seu povo e da luta da sua gente e para lutar para que a

cidade supere os problemas graves que tem. Não é possível que uma cidade como

São João del-Rei, que teve políticos importantíssimos, como Tancredo Neves, avô do

senador Aécio Neves, continue, cada vez mais, em situação precária. Até hoje não

resolveram  o  problema  de  esgoto,  por  exemplo.  Sei  que  o  prefeito  Helvécio

conseguiu recursos do governo federal  para  enfrentar  esse grave problema. Todo

ano,  ou pelo menos de dois  em dois  anos, a cidade é completamente inundada,

trazendo prejuízo, dor e tristeza para todo mundo.

Exatamente na semana em que a cidade completa 300 anos, é até simbólico, ela

teve uma das maiores enchentes dos últimos tempos. Eu e o deputado Almir Paraca,

que somos da Comissão Extraordinária das Águas, estamos marcando uma reunião

para a semana que vem com representantes do Ministério da Integração Regional, da
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Agência  Nacional  das  Águas  e  do  governo do Estado para  cobrar  soluções.  Um

projeto de macrodrenagem na cidade resolveria esse problema de uma vez por todas,

e o povo da cidade não ficaria sendo surpreendido. Aliás, isso nem é mais surpresa...

Concluindo, presidente, não é mais surpresa a cidade ser completamente alagada,

com  muito  barro,  causando  uma  tristeza  imensa.  Era  isso  que  queria  falar,  Sr.

Presidente. Muito obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a

presidência  passa  à  2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,

compreendendo as comunicações da presidência e de deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  6.577,  6.579  e

6.580/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  6.578/2013,  da  Comissão  de

Administração Pública, e 6.581 a 6.587/2013, da Comissão de Prevenção e Combate

às Drogas. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir,  o  presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta  reunião  pelas  Comissões  de  Fiscalização  Financeira  -  aprovação,  na  47ª

Reunião Extraordinária, em 3/12/2013, do Projeto de Resolução nº 4.717/2013, da

Comissão  de  Fiscalização  Financeira;  de  Turismo  -  aprovação,  na  22ª  Reunião

Ordinária,  em 3/12/2013,  dos Projetos de Lei nºs 4.580/2013, do deputado Dalmo

Ribeiro  Silva,  e  4.591/2013,  do  deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  e  dos

Requerimentos nºs 5.918, 5.919, 5.956, 5.993, 6.106, 6.107, 6.396 e 6.403/2013, do

deputado Dalmo Ribeiro  Silva,  5.922/2013,  do deputado Ulysses Gomes,  6.101 e

6.102/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  6.127/2013,  do  deputado  Duarte  Bechir,

6.137/2013,  dos  deputados  Tiago  Ulisses  e  Zé  Maia,  6.253/2013,  do  deputado
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Antônio  Carlos  Arantes,  6.300/2013,  do  deputado  Ivair  Nogueira,  6.348/2013,  do

deputado Gustavo Corrêa, e 6.447/2013, do deputado Anselmo José Domingos; de

Assuntos  Municipais  -  aprovação,  na  22ª  Reunião  Ordinária,  em  3/12/2013,  dos

Requerimentos nºs 6.301 e 6.337/2013, do deputado Bosco, 6.302 a 6.307 e 6.314 e

6.315/2013, do deputado Ivair Nogueira, 6.308 a 6.310, 6.312 e 6.429 a 6.432/2013,

do  deputado  Fábio  Cherem,  6.311/2013,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  e

6.347/2013,  do  deputado  Braulio  Braz;  de  Prevenção  e  Combate  às  Drogas  -

aprovação,  na  20ª  Reunião  Extraordinária,  em  3/12/2013,  do  Projeto  de  Lei  nº

4.255/2013,  do  deputado  Duarte  Bechir,  e  do  Requerimento  nº  6.281/2013,  da

deputada  Liza  Prado;  de  Esporte  -  aprovação,  na  26ª  Reunião  Ordinária,  em

3/12/2013,  do  Requerimento  nº  6.402/2013,  do  deputado  Bosco;  de  Cultura  -

aprovação,  na  24ª  Reunião  Ordinária,  em  4/12/2013,  dos  Projetos  de  Lei  nºs

4.325/2013, do deputado Inácio Franco, e 4.335/2013, do deputado Fábio Cherem, e

dos  Requerimentos  nºs  6.259/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,

6.261/2013, do deputado Sávio Souza Cruz, 6.336/2013, do deputado Jayro Lessa, e

6.401/2013, do deputado Bosco; e de Saúde - aprovação, na 29ª Reunião Ordinária,

em 4/12/2013, do Projeto de Lei nº 4.553/2013, do deputado Tenente Lúcio (Ciente.

Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

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

Interno,  requerimento  do  deputado  Marques  Abreu  em  que  solicita  a  retirada  de

tramitação do Projeto de Lei nº 3.333/2012 (Arquive-se o projeto.).

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 4.647/2013 (À sanção.).

Declarações de Voto

O deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, estamos vendo mais um projeto sendo

votado  e  a  alta  produtividade  da  Assembleia  Legislativa,  que,  neste  ano,  votou

inúmeros  projetos.  Queria  aproveitar  para  fazer  uma  saudação  a  um  funcionário

público exemplar, que foi dispensado de seu cargo, o Marco Câmara, do Dnocs. Ele

estava lá há muitos anos, cumprindo bem o seu papel, atendendo principalmente os
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mais carentes do Norte de Minas. Estava lá buscando recursos junto aos deputados

federais para atender com abastecimento de água o Norte de Minas, uma vez que o

Dnocs não tem tido orçamento para enfrentar a questão da água. O Marcão sempre

trabalhou  bem,  e  agora  há  no  Dnocs  várias  emendas:  do  Newton  Cardoso  -

R$1.000.000,00; do Bernardo Santana - R$2.000.000,00; do Tibé - R$1.000.000,00;

do  Ademir  Camilo  -  R$1.000.000,00;  e  do  Saraiva  Felipe  -  R$500.000,00.  São

emendas para serem utilizadas em favor das pessoas que nem água têm para beber.

Ele acabou se preparando para ser candidato a deputado estadual, mas veio o facão

do governo federal, que o mandou embora. Ficamos com medo de o Dnocs voltar aos

tempos antigos, em que reinava uma questão partidária, e não o atendimento aos

mais carentes. Então, fica aqui a nossa declaração de apoio ao amigo Marcão, que

sempre fez um grande trabalho para os mais carentes, mas foi mandado embora pelo

braço forte do PT, que persegue. A bem da verdade, gostaria também de falar sobre

um assunto que estava sendo tratado aqui: a comunidade indígena xacriabá. Não se

trata de invasão ou não invasão. Na verdade, depois que houve mortes de indígenas,

depois que o pai do cacique Domingos foi morto, depois que o sangue banhou aquela

terra,  a  Funai  promoveu  a  primeira  etapa  das  terras  indígenas.  Depois  disso,  foi

formado  um  grupo  técnico  pela  Funai  para  avaliar  se  realmente  aquela  terra  é

indígena ou não. Não se trata de invadir ou não, há um trabalho técnico para definir

se a terra é indígena. Se for, será entregue aos índios; se não for, não será entregue.

Não há incitamento. O que os índios também expuseram - e isso foi mostrado na

Comissão de Direitos Humanos - é que a coordenadora de Saúde Indígena, que teria

sido indicada por esse braço forte do PT perseguidor, não atende à saúde indígena.

Então,  os  índios  ficam  largados,  sem  atendimento,  em  razão  da  contratação  de

pessoas alheias à questão indígena e que não estão atendendo adequadamente os

indígenas. A bem da verdade, para restabelecer essa questão, deve-se verificar se

esse grupo técnico  formado pela  Funai,  órgão do governo federal,  que tem suas

grandes falhas, fez a coisa certa. Se aquela terra for indígena, é dos índios; e se não

for,  não é.  Então,  se ela for  indígena,  aí sim, foi  invadida,  e será retomada.  Mas

infelizmente o Palácio do Planalto tem demorado muito a decidir sobre essas coisas.

E há vários casos, que já foram expostos na Comissão de Direitos Humanos, em que
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foi solicitada proteção para a vida de alguns indígenas que sofreram ameaças. Por

exemplo, o cacique Santo, da aldeia de Morro Vermelho, já sofreu atentado mais de

uma vez. Deve-se, simplesmente, ao invés de vir ao microfone xingar esse ou aquele,

ir  ao Palácio do Planalto e à Funai  para averiguar  se a terra é indígena ou não.

Portanto,  esta  é  a  minha  declaração  de  voto,  contendo  esses  outros  assuntos,

destacando que o Marcão fez um grande trabalho lá e desejando-lhe êxito nas suas

empreitadas.

O  deputado  Gilberto  Abramo  -  Presidente,  quando  aprovamos  o  reajuste  dos

profissionais  da  educação,  meu  voto  foi  favorável,  mas  o  fiz  com  um  aperto  no

coração, porque acredito que o reajuste não foi digno para esses profissionais. Mas,

ao mesmo tempo, por um instante fui tomado de alegria, assim como muitos outros,

quando recebemos a notícia de que seis escolas de Minas Gerais, no universo de

tantas outras, se destacaram no Enem. No entanto, quando fui olhar a relação de

escolas que se destacaram, para minha surpresa todas são privadas. Aliás, apenas

uma escola é pública, ainda assim, federal. Com o salário que o professor ganha,

com o reajuste de 5% que demos, teria o professor cabeça e condições para entrar

numa sala de aula e dar o melhor de si? O retrato dessas escolas privadas demonstra

claramente que o salário do professor de escola particular, lógico, como dito aqui, é

muito superior. Enquanto não mudarmos essa realidade, infelizmente a escola pública

ficará de fora.  Quero abordar mais esse assunto. Depois vou falar sobre o Pisa. O

Brasil ficou em 55º lugar em leitura. Isso é vergonhoso. Por quê? Porque o salário

que  os  estados  pagam  aos  professores,  deputada  Maria  Tereza,  infelizmente  é

irrisório. É irrisório. Votei, sim, favoravelmente, mas, ao mesmo tempo, indignado pelo

tratamento  que o  governo do Estado tem dado aos profissionais  da educação.  É

óbvio, tendo à frente um secretário como Danilo de Castro, que está preocupado com

suas empresas, o professor sempre ficará para trás.

O deputado Paulo  Guedes  -  Também votamos favoravelmente  a  esse reajuste,

embora não fosse o que desejávamos. Gostaríamos que fosse muito mais. Sabemos

que o choque de gestão, ou melhor, o choque de enganação conseguiu deixar este

estado em situação caótica. O governo agora, como disse muito bem o deputado

Rogério Correia, na rapa do tacho, no desespero geral para fechar as contas do ano,
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quer  até  mesmo meter  a  mão nos  recursos  do  fundo de pensão dos  servidores.

Presidente, também quero dizer que o parlamentar que me antecedeu, o deputado

Arlen  Santiago,  na  sua declaração de voto,  ao  chamar  o  meu partido  de  partido

perseguidor, esqueceu-se de alguns fatos. Por exemplo, o prefeito de São João das

Missões é do PT. Ele o apoia. Será que o prefeito Marcelo também é um prefeito

perseguidor? Foi levantada a questão da causa indígena. Quero deixar muito clara

minha posição. Não sou a favor de incitar briga entre índios e pequenos agricultores

em  São  João  das  Missões  e  em  Itacarambi.  Temos  de  arrumar  uma  solução

negociada para esse caso. Deputado Carlos Pimenta, sempre que o período eleitoral

se aproxima, aparecem os salvadores da pátria, deputados que de uma hora para

outra resolvem abraçar a causa indígena ou a causa dos resultados dos votos nas

urnas. Se observarmos, deputada Maria Tereza Lara, todas as terras brasileiras são

indígenas. Quando os portugueses chegaram aqui,  este era um país indígena. Se

olharmos por  esse lado,  Belo  Horizonte é  terra indígena,  assim  como Uberaba e

Ipatinga.  Qual  terra  não  é  indígena?  São  Paulo  é  terra  indígena.  Temos  muitas

questões  sérias  a  serem resolvidas  no  país.  É  necessário  resolver  a  questão  de

assistência aos povos indígenas, aos quilombolas,  aos sem-terras, aos sem-casa,

aos sem-teto. Lá em Montes Claros, por exemplo, existe um grande movimento de

sem-teto, de pessoas que estão lutando, deputado Carlos Pimenta, por um pedaço de

terra para construir sua casa, por um lote.  O deputado que defende a invasão das

propriedades alheias em São João das Missões, Itacarambi,  Manga e Januária é

proprietário de milhares de lotes em Montes Claros. Ele poderia fazer uma boa ação,

doando parte dos seus lotes e das suas grandes fortunas em Montes Claros para o

Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto.  Em relação ao Dnocs,  a substituição do

coordenador desse órgão em Minas Gerais é uma regra estabelecida pela presidente

Dilma. Candidatos a deputados não devem ocupar órgãos públicos, eles precisam ser

candidatos, devem cuidar das suas campanhas e abrir espaço para outros gestores

coordenarem esse tipo de órgão. Essa mudança começou a ser feita no Dnocs e será

feita nos ministérios e departamentos. Todos aqueles que irão disputar as eleições em

2014 deverão entregar seus cargos. Já começamos a fazer isso no Dnocs em Minas

Gerais.
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O deputado Elismar Prado - Presidente, eu estava concedendo uma entrevista ali

fora. Não sei se meu voto foi registrado, e por isso quero declarar meu voto favorável

à redação final do projeto. Infelizmente, votamos constrangidos o reajuste de 5% para

os servidores da educação, por ser esse percentual muito pequeno. Na verdade, eles

merecem muito mais. Pelos cálculos que fizemos, houve distorções nesse cálculo de

5%. Se fôssemos respeitar todos os procedimentos do estudo que fizemos, o cálculo

seria de pelo menos 7,5%. Enfim, só quero declarar  que votei  favoravelmente ao

reajuste. Quero reiterar nosso compromisso com os servidores que estão aqui, nesta

Casa,  nas galerias,  com faixas,  fazendo protestos,  fazendo suas reivindicações e

apelando às deputadas e aos deputados para salvarmos o Funpemg. Na verdade, o

dinheiro desse fundo é dos servidores, mas está sendo retirado deles. O governo está

metendo a mão no bolso dos servidores. Esse fundo é sagrado e foram vocês que o

construíram. O governo deveria resolver de outra maneira os problemas ocasionados

por sua incompetência ao administrar as contas públicas e as consequentes dívidas

decorrentes disso. O governo está falido e agora quer meter a mão nesse fundo, que

foi  construído  com o dinheiro  dos  servidores  públicos.  Simplesmente,  gostaria  de

reiterar que vamos fazer a discussão em 2º turno. Obrigado, presidente.

O deputado Carlos Pimenta - Nós também declaramos nosso voto favorável. Eu

não queria, presidente, sem causar nenhuma polêmica, voltar a esse assunto, porque

usei  a  tribuna por  15  minutos,  fui  aparteado e,  democraticamente,  debatemos  as

questões. Mas não podemos aceitar que falem em mortes, ameaças e derramamento

de sangue de caciques e indígenas; não podemos aceitar que as pessoas de bem de

Itacarambi,  como os  estudantes,  os  proprietários  de  terra,  os  comerciantes  e  os

trabalhadores sintam-se acuados, como estão se sentindo. Tenho dito que respeito

muito as ações do governo federal - acho até que ele acerta muito - mas há dois

órgãos federais que não dizem a que vieram. O primeiro é o tal do Incra, com a

questão da reforma agrária. Ele promove reforma agrária de balela. Muitas vezes,

incentiva as invasões e, quando elas acontecem, não promove ações para assentar

verdadeiramente as pessoas que querem trabalhar na terra. Esse Incra é de mentira,

é de “araque”, é para inglês ver. O outro órgão é a Funai. O representante da Funai,

presidente,  é  que  deveria  defender  as  melhores  posturas  para  os  indígenas
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xacriabás, mas ele está indo pessoalmente ameaçar os proprietários, dizendo-lhes

que eles só têm oito dias para saírem da terra, caso contrário, sofrerão represálias.

Não há ninguém ameaçando ninguém. Quem se sente ameaçada é a sociedade, é o

povo  de  Itacarambi.  Queria  que  essas  pessoas  participassem  da  passeata  e  da

carreata que vi  lá,  no domingo.  Havia tratores e caminhões parados.  As pessoas

estavam  com  medo  e  se  sentiam  lesadas.  Uma fazendeira  nos  relatou  a  forma

truculenta como foi feita a ação. E o juiz federal dá a sentença, e simplesmente o

deputado fala que isso não vale nada, que o juiz é tendencioso. Ora, em que mundo

estamos vivendo,  deputado Dalmo? Isso me lembra Cafunga,  o  comentarista que

falava que o errado é o certo neste país. Muitas vezes vemos presos que estão na

Papuda tendo privilégios e ninguém fala nada, Sr. Presidente. Os papudos daqui não

falam dos papudos de Brasília,  e estamos vivendo esse período de exceção. Não

podemos aceitar que uma sociedade seja ameaçada como o povo de Itacarambi está

sendo. Muito obrigado.

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 615, 690, 732, 1.968,

2.176, 2.504 e 2.580/2011 e 3.841 e 3.900/2013 (À sanção.).

2ª Fase

O presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a presidência passa à 2ª

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação das matérias constantes na

pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O presidente - Vem à Mesa requerimento dos deputados Gilberto Abramo e Dalmo

Ribeiro Silva em que solicitam a inversão da pauta desta reunião de modo que os

Projetos de Lei nºs 4.671 e 4.613/2013, 614, 1.066 e 1.617/2011 e 3.365/2012 sejam

apreciados em primeiro lugar, nessa ordem, e que o Projeto de Lei Complementar nº

53/2013 e o Projeto de Lei nº 4.352/2013 sejam apreciados em último lugar, nessa

ordem, entre as matérias em fase de votação, e que o Projeto de Lei Complementar

nº 54/2013 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão.

Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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Votação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.671/2013,  do  governador  do

Estado,  que  autoriza  a  abertura  de  crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do

Estado em favor da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A Comissão

de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e

2,  que apresenta.  A presidência  vai  submeter  a matéria  a votação pelo processo

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

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

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

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

registrem seu voto. Em votação, o projeto, salvo emendas.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bosco - Braulio Braz - Carlos

Henrique - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel -  Célio Moreira - Dalmo Ribeiro

Silva - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Gilberto Abramo - Glaycon

Franco -  Gustavo Corrêa -  Hely Tarqüínio -  Jayro  Lessa -  João Leite -  Leonardo

Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Marques  Abreu -  Neider  Moreira  -  Neilando

Pimenta - Paulo Guedes - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Viegas -

Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses

Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O presidente - Votaram “sim” 44 deputados. Não houve contrário. Está aprovado o

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

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos -

Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Celinho do

Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

Fábio Cherem - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Hely Tarqüínio -

Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza

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

Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Paulo Lamac -
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Pompílio  Canavez  -  Rogério  Correia  -  Rômulo  Viegas  -  Tiago  Ulisses  -  Ulysses

Gomes - Zé Maia.

O presidente - Votaram “sim” 40 deputados. Não houve contrário. Estão aprovadas

as Emendas nºs 1 e 2. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº

4.671/2013 com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.613/2013, do deputado Zé Maia, que

autoriza a alienação, por permuta, de parte do imóvel de que trata a Lei nº 17.699, de

4/8/2008,  que autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  à  Fundação Educacional  Lucas

Machado - Feluma - o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. A presidência vai

submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o

parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos

deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Almir Paraca - Anselmo José Domingos - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bosco -

Braulio  Braz -  Carlos  Henrique -  Carlos  Pimenta  -  Celinho do Sinttrocel  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Gilberto Abramo -

Glaycon  Franco  -  Gustavo  Corrêa  -  Hely  Tarqüínio  -  Juninho  Araújo  -  Leonardo

Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Marques  Abreu -  Neider  Moreira  -  Neilando

Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -

Rômulo Viegas - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda -

Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  38  deputados,  que,  somados  à  presença  do

presidente, perfazem o total de 39 parlamentares. Está, portanto, aprovado, em 2º

turno, o Projeto de Lei nº 4.613/2013 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 614/2011, do deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que autoriza o Poder Executivo a reverter ao Município de Ipuiuna o imóvel que
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especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina  pela  aprovação do  projeto  na  forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Justiça. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de

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

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

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

votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos - Arlen

Santiago -  Bosco -  Braulio  Braz -  Carlos  Pimenta -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -

Glaycon  Franco  -  Gustavo  Corrêa  -  Hely  Tarqüínio  -  Juninho  Araújo  -  Leonardo

Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Marques  Abreu -  Neider  Moreira  -  Neilando

Pimenta - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sávio

Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes -

Zé Maia.

O deputado Antônio Genaro - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

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

Está aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de

Lei  nº  614/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1.  À  Comissão  de  Fiscalização

Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.066/2011, do deputado Dinis Pinheiro,

que institui o Estatuto de Museus, e dá outras providência. A Comissão de Justiça

conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 a 8, que apresenta.

A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

que  apresenta.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Cultura, e pela rejeição das

Emendas nºs 1 a 8, da Comissão de Justiça. A presidência vai submeter a matéria a
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votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,

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

eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não

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

seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Genaro - Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos

Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Elismar Prado -

Fabiano Tolentino -  Fábio  Cherem -  Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa  -  Gustavo

Valadares - Hely Tarqüínio - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças -

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

Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Paulo

Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sávio

Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O deputado João Vítor Xavier - Registre meu voto “sim”, por favor, Sr. Presidente.

O presidente - Está computado. Votaram “sim” 45 deputados. Não houve contrário.

Está aprovado o Substitutivo nº 1, salvo emendas. Com a aprovação do Substitutivo

nº 1, ficam prejudicadas as Emendas nºs 1 a 8. Está, portanto, aprovado, em 1º turno,

o Projeto de Lei nº 1.066/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Cultura.

Votação,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº  1.617/2011, da deputada Rosângela

Reis, que altera a Lei nº 15.434, de 5/1/2005, que dispõe sobre o ensino religioso na

rede pública estadual  de ensino e dá outras providências.  A Comissão de Justiça

conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta.

A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto com Emendas nºs 1 e 2,

da Comissão de Justiça, e com a Emenda nº 3, que apresenta. A presidência vai

submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o

parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos

deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro
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biométrico  no  terminal  e,  em seguida,  registrem seu voto.  Em votação,  o projeto,

salvo emendas.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Braulio

Braz - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Doutor Wilson Batista - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Glaycon

Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - João Vítor Xavier -

Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique -

Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando

Pimenta  -  Paulo  Guedes -  Paulo  Lamac -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -

Romel Anízio - Rômulo Viegas - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

- Registra “não” o deputado:

Carlos Henrique.

O presidente - Votaram “sim” 37 deputados. Votou “não” 1 deputado, que, somados

à presença do presidente, perfazem o total de 39 parlamentares. Está aprovado o

projeto, salvo emendas.

Questão de Ordem

O deputado Adalclever Lopes - Questão de ordem, Sr. Presidente. Foram 37 votos

a favor e 1 contra, Sr. Presidente. Portanto, está aprovado?

O  presidente  -  Foram  37  votos  “sim”,  1  “não”,  e  computa-se  a  presença  do

presidente. Temos quórum de 39 presentes.

O deputado Adalclever Lopes - Muito obrigado, Sr. Presidente.

O presidente - Em votação, as Emendas nºs 1 a 3.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antonio Lerin - Arlen

Santiago -  Braulio  Braz - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel  -  Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista -  Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

Fábio  Cherem  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Valadares  -  Hely

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

Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu

-  Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Guedes  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio
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Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Viegas  -  Sebastião  Costa  -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

- Registra “não” o deputado:

Antônio Genaro.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  40  deputados.  Votou  “não”  1  deputado.  Estão

aprovadas as Emendas nºs 1 a 3. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de

Lei nº 1.617/2011 com as Emendas nºs 1 a 3. À Comissão de Educação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.365/2012, do deputado Fred Costa,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piedade de Ponte Nova o

imóvel  que especifica.  A Comissão de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade do

projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

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

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

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

votação, o projeto, salvo emenda.

- Registram “sim” os deputados e a deputada:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlos Pimenta -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista -

Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa

- Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Lafayette

de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Henrique - Maria Tereza Lara

-  Marques Abreu - Neider  Moreira -  Neilando Pimenta -  Paulo Guedes -  Pompílio

Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Viegas  -  Sebastião  Costa  -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

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

aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:
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Almir  Paraca -  André Quintão -  Anselmo José Domingos -  Antonio Lerin -  Arlen

Santiago -  Bosco -  Braulio  Braz -  Carlos Henrique -  Carlos  Pimenta -  Celinho do

Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir

-  Elismar  Prado -  Fabiano Tolentino -  Fábio Cherem - Glaycon Franco -  Gustavo

Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - João Vítor Xavier - Juninho Araújo -

Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz

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

Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pompílio

Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Viegas  -  Sebastião  Costa  -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  44  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

3.365/2012 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Declaração de Voto

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, pedi a declaração ao final de todos os

projetos. Como votamos, hoje, em redação final, o projeto que reajusta o subsídio dos

professores, queria fazer declaração de voto em relação a ele, embora não tenha sido

o último a ser votado. Faço-o porque é realmente um reajuste muito pequeno em

relação à defasagem salarial que os professores têm em Minas. Foram aprovados 5%

de reajuste. O reajuste do piso salarial dos professores foi quase de 10% este ano. O

governo  está  oferecendo  ou  aplicando  apenas  metade  do  reajuste  anual  que  a

categoria tem no piso, que é o custo-aluno. O governo do Estado, como todos os

governos, não apenas este, recebe o repasse do Fundeb, de acordo com o reajuste

do custo-aluno. Então, o que está acontecendo em Minas é que o governo recebe um

montante  a  mais,  em  torno  de  10%  do  Fundeb,  e  só  reajustou  o  subsídio  dos

professores em 5% este ano. No ano passado o reajuste foi de 22%, então o repasse

ao Estado cresceu 22% também, mas o Estado reajustou em apenas 5%. Então,

vejam o que foi o subsídio. Quando os professores reclamam que aqui não se paga o

piso,  está  aí  a  prova  de  que  os  professores  têm  razão.  O  reajuste  é  o  que  o

governador quer e não o do piso. Então, ele recebe um reajuste muito maior durante

o ano, calculado com base no custo-aluno, mas não repassa a sua totalidade aos
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professores. É isso que tem levado os professores a uma revolta muito grande, e com

razão, porque há um nítido arrocho salarial em cima deles, apesar de os recursos

serem enviados pelo governo federal. Se V. Exas. notarem, no projeto do governo, no

qual aprovamos esses 5%, lá vem escrito que será reajustado o subsídio. Não fala

que será reajustado o piso salarial  ou a tabela dos servidores, mas os subsídios.

Então, o piso só existe nas propagandas do governo, aquelas que a Andrea Neves

manda fazer na televisão, com atores globais e professoras sorridentes. Aquilo só

existe na propaganda do governo. Ali se fala que o governo paga o piso salarial, mas,

na hora de mandar o projeto, isso não acontece. É só ler a ementa, que diz: “reajusta

os  subsídios”.  Se o  governo tivesse de reajustar  o  piso  salarial,  teria  de  fazer  o

reajuste do piso nacional. Então, os professores vêm sendo, ano a ano, arrochados,

embora o repasse do governo federal seja maior. É essa a principal reclamação dos

professores. Fizemos uma emenda, destacada por nós, talvez a principal, solicitada

inclusive pelo Sind-UTE, a Profa. Beatriz está aqui inclusive, e,  mesmo assim, os

deputados foram contrários. No dia chamei a atenção para isso. Foi a observação

que o Sind-UTE fazia e fez a todos os deputados. O governo está reajustando a

menos, e esse recurso está sendo utilizado para outras questões na educação, mas

não  para  o  salário  do  professor.  O  próprio  Fundeb diz  que  pelo  menos  60% do

recurso é para pagamento de pessoal.  Então, há uma economia, deputado Dalmo

Ribeiro Silva e presidente Ivair Nogueira. Há um notório arrocho e uma economia do

governo em cima dos servidores públicos.  É claro que votamos favoravelmente a

esse aumento, agora em redação final, como votamos no 2º turno. Queria destacar

que também votamos favoravelmente às emendas, em número de 8, apresentadas

pelo Sind-UTE. Isso inclui até uma emenda, como diz o deputado Sávio, de valor

humanitário, para a professora poder comer na escola. Até essa emenda foi rejeitada.

É o maldito choque de gestão: economiza sempre nas costas dos trabalhadores, a

partir da falência do Estado. Os trabalhadores da Cemig estão em greve. Eles estão

sofrendo com 120 demissões, mas a política do choque de gestão é mantida. Sr.

Presidente, essa é a declaração de voto que gostaria de fazer. Muito obrigado.

O presidente - A presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação,

mas que há para a discussão das matérias constantes na pauta. Prosseguimento da
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discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 54/2013, do governador

do Estado, que altera a Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002, que institui o Regime

Próprio de Previdência e Assistência Social  dos servidores públicos do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina

pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido

em 1º turno. Com a palavra, para continuar a discutir, o deputado Rogério Correia,

que ainda dispõe de 35 minutos e 30 segundos para o seu pronunciamento.

O  deputado  Rogério  Correia -  Sr.  Presidente,  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,

deputada Luzia Ferreira, deputados, antes de continuar meu tempo para discussão

do  PLC  nº  54,  quero  chamar  a  atenção  dos  deputados,  das  deputadas,  dos

telespectadores da TV Assembleia, dos servidores públicos que nos visitam no dia de

hoje,  para  esse  malfadado  projeto  de  lei  complementar  que  extingue  o  Fundo

Previdenciário de Minas Gerais - Funpemg. Estamos dando continuação. Na parte da

manhã, discuti o projeto por aproximadamente meia hora. Agora vou dar sequência a

essa discussão. Anteriormente, em 1º turno, votamos projetos de deputados e havia

um acordo para votação deles. Como eu disse ontem, não há acordo para votação de

nenhum projeto do governo enquanto ele insistir  na aprovação desse projeto que

extingue o Funpemg.

Quero  chamar  a  atenção  dos  servidores  porque  está  mais  ou  menos  clara  a

estratégia que o governo usará para aprovação do Funpemg. Hoje, na parte da tarde,

vamos  fazer  essa  obstrução.  Consta  apenas  esse  projeto  -  isso  é  um  aviso

importante aos servidores - na pauta, na parte da noite. O deputado Sávio Souza

Cruz,  líder  do  Bloco Minas  sem Censura...  O governo vai  tentar  a  aprovação do

projeto hoje à noite e será o único em pauta. Conclamo os servidores - inclusive os da

Assembleia Legislativa, pois a noite não é horário de trabalho - e todos os deputados

a virem à noite. Esse projeto também influencia na vida do servidor do Legislativo.

Aqui está a extinção do fundo de previdência, que também é em conjunto com os

servidores do Legislativo.  Provavelmente ele será votado hoje à noite.  Chamo os

servidores para que, junto do Sindalemg, se mobilizem e estejam aqui hoje à noite,

até para verificar como votará cada um dos deputados que aqui estiver e mostrar que

os servidores têm consciência do que está acontecendo.
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Queria destacar  também a presença dos  demais  servidores que estão aqui,  do

Poder  Judiciário,  do  Serjusmig,  sempre  presente,  do  Poder  Executivo,  os

companheiros do Sisipsemg, que vejo nas galerias, a companheirada do Sind-Saúde,

Renato Barros estava presente pela manhã e está também agora. Estão presentes

também companheiros do Sind-UTE, vejo daqui a Idalina, a Bia.

Deixo um alerta para que todos saibam que a votação se dará à noite, em votação

aberta. Na Assembleia Legislativa, por unanimidade, tivemos ampla vitória, por todos

os  deputados,  e  não  há  mais  voto  fechado.  Então,  o  deputado  agora  vota,  e

imediatamente todos sabem qual foi o voto dele. Isso foi feito como reivindicação das

manifestações  de  rua  realizadas  no  mês  de  junho,  para  democratizar  o  Poder

Legislativo  e  para  que  tenha  a  população  uma  fiscalização  maior  no  voto  dos

deputados e das deputadas. Então, à noite haverá a votação desse projeto.

Sr. Presidente, quero também dar continuação ao prosseguimento dessa proposta e

quero fazê-lo a partir de uma novidade importante. Creio que isso ainda foi pouco dito

aqui na tribuna da Assembleia e que é um fato novo. Trata-se de um fato novo que os

deputados  da  base  governista  também  deveriam  levar  em  consideração.  Os

deputados  sabem  que  o  Ministério  Público,  por  intermédio  do  Dr.  Eduardo

Nepomuceno e toda sua equipe, entrou com uma ação civil pública solicitando que

houvesse a suspensão do projeto de lei, da sua votação, através de uma liminar, por

uma série de incorreções. A primeira delas é porque o projeto de lei que foi alterado e

que garante ao servidor, ou garantia, que o Funpemg só poderia ser extinto por via de

plebiscito foi alterado nesta Assembleia Legislativa, sem conhecimento dos líderes e

por meio de emenda de um único deputado, Zé Maia, apresentada aqui no segundo

turno do projeto, portanto o fez fora das regras regimentais, pois matéria desse tipo

só pode ser feita se tiver o aval dos líderes, o que não houve, mas foi apresentada

emenda de apenas um deputado. Com base nisso, o Ministério Público solicita que

haja  suspensão daquele procedimento e anulação do processo de votação desse

projeto.  Ao  mesmo  tempo,  o  Ministério  Público  solicita  também  que  haja  o

impedimento  de  o  projeto  prosperar  porque  não  houve  nenhuma  consulta  ao

conselho administrativo ou ao conselho fiscal do Funpemg.

O fundo está sendo extinto por projeto de lei, sem anuência do conselho. O que
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mais agravou é que os conselheiros sabiam que isso havia sido feito sem que eles

soubessem, também numa manobra do governo. A própria secretária Renata Vilhena

confessou que não mostrou isso a ninguém do conselho nem ao sindicato, o que se

trata também de uma irregularidade apontada pelo Ministério Público.

A novidade é que o Ministério Público solicitou também um parecer do Ministério da

Previdência para saber se é possível, dentro das regras, dentro da lei previdenciária e

da Constituição Federal, mexer no fundo de previdência, como tirar dinheiro, colocar,

acabar com ele, jogar para escanteio, cabecear, jogar para a linha de fundo, fazer o

que quiser com o dinheiro, gastar, surrupiar, roubar. E se ele pode, o governo, fazer o

que quiser, se pode gastar onde quiser, mandar para outro fundo. Ou seja, se pode

fazer isso.

O Ministério da Previdência mandou uma resposta de 30 páginas que resumimos

dizendo: não, Sr. Governador, não pode. E o senhor sabe disso, governador, que o

senhor é da área e sabe que não pode. Um fundo não pode ser extinto a não ser que

haja recurso para financiar o mesmo fundo por meio de uma modificação. Fora isso,

governador, o senhor não pode mexer no fundo. Se o senhor fizer isso, o Estado de

Minas Gerais ficará inadimplente.

Ele não terá mais o certificado previdenciário e, com isso, não receberá a verba.

Isso foi enviado ao governador. Foi falado ao governador que ele não poderia fazer

isso. Aliás, o deputado Sávio Souza Cruz está inscrito para falar  depois e poderá

complementar minha fala. Ele esteve na previdência para saber dos acontecimentos,

junto com o deputado Ulysses Gomes, representando o Bloco Minas sem Censura, e

isso já lhes tinha sido dito. Agora isso veio por escrito. O governador já sabe. Esse

parecer  do  Ministério  da  Previdência  Social  chegou  também  ao  Dr.  Eduardo

Nepomuceno e à sua equipe, a seu pedido. Com o parecer em suas mãos, o Dr.

Eduardo Nepomuceno fez uma análise e recomendou novamente ao governador do

Estado que não prosperasse com essa inconstitucionalidade. Que o projeto não é

apenas ilegal, que fere a mudança constitucional feita na previdência, e que isso não

poderia ser feito. E disse mais: posterior a isso, não poderá receber recurso da União.

Embora tendo que falar baixo, porque a Andrea Neves não gosta, todos sabem que

Minas depende do dinheiro da União, porque o Estado está quebrado. Aécio quebrou
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Minas. Temos de falar baixo, porque isso pode atrapalhar a campanha do  Senador

Aécio Neves. A campanha dele já vai mal; se o povo do Brasil souber que ele quebrou

Minas Gerais, a campanha dele vira pó, acaba. Então não pode de jeito nenhum, vira

pó, acaba a campanha. A campanha do governador tem que prosperar, é a única que

o PSDB tem. A do Serra já foi para o saco, com a “privataria” tucana, então não pode.

Por isso vamos falar baixo essa parte. Mas o Estado, quebrado, tem, portanto, que

viver do repasse que a União faz a Minas Gerais. Aliás, deputado Sávio Souza Cruz,

repasses poupudos.

Na época em que V. Exa. foi secretário de Administração, era pão e água. Lembro-

me daquela época, Minas Gerais vivia a pão e água. Aliás, se pudesse, ele cortava a

água  e  o  pão.  Era  duro  o  Fernando  Henrique,  vingativo  contra  o  Itamar  Franco.

Depois Itamar fez aquela bobagem de apoiar o Aécio, ninguém entende isso. Mas

vamos perdoá-lo,  coitado dele.  Enfim,  ele passou o pão que o diabo amassou, e

Minas Gerais junto. Não vinha dinheiro, o dinheiro era confiscado na folha. Era um

aperto danado o que acontecia.

Mas o que acontece agora? O governo do Estado depende do repasse de verba

federal.  Avisaram-lhe  isso,  mas o governador  está  obcecado na ideia  de  que ele

precisa do dinheiro do fundo, o que nos leva a crer que Minas, de fato, está quebrada

e que, sem esse dinheiro, o governador não consegue terminar seu governo. Então

ele  precisa  terminar  o  governo com o dinheiro  do  servidor  público.  Já não  basta

arrochar o salário dos servidores, como o faz. Como falei agora há pouco, declarando

voto, arrocha o salário dos professores e não paga sequer o que ele tem de repasse

do Fundep. Não adianta, o que ele faz agora é, além de arrochar, confiscar o dinheiro

de previdência. Mesmo o governo federal dizendo que não repassará os recursos, o

governador Anastasia não está nem aí. Ele quer esse recurso de qualquer maneira.

O promotor Eduardo Nepomuceno enviou então ao juiz da 5ª Vara da Fazenda

Pública. Que Deus ilumine esse juiz.  Quem sabe tenhamos uma notícia agradável

aqui? Aliás, o Poder Judiciário também está sendo atingido por isso. Não são só os

servidores não, todo o Poder Judiciário que tem aposentadoria no Estado é atingido

por isso. Porque, extinguindo o Funpemg, toda aposentadoria terá de ser paga com

dinheiro do caixa, não haverá mais recurso da previdência. Aliás, é bom explicar isso
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ao  povo  mineiro,  porque  nos  veem  fazendo  discurso  e  falam  que  estamos

defendendo apenas os servidores. Como o Ministério da Previdência Social explicou

e o  Dr.  Eduardo Nepomuceno também, a  extinção do Funpemg é  um crime não

apenas contra a previdência dos servidores, mas contra todo contribuinte, porque o

recurso do contribuinte que será agora gasto e não reservado para a previdência terá

de ser utilizado posteriormente para pagar o conjunto da previdência.

Então, daqui para a frente, o governo terá menos recursos para fazer investimento

na saúde, na educação, na segurança pública, e assim por diante. Todo contribuinte

terá de pagar duas vezes o que já estava reservado para a aposentadoria e pagar

novamente a aposentadoria no futuro.

Fazendo esse parêntese, o Dr. Eduardo Nepomuceno chama a atenção para que o

juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belo Horizonte possa conceder

uma liminar  e  paralisar  o  processo de votação,  na  Assembleia  Legislativa, desse

Projeto de Lei Complementar nº 54. Por isso obstruiremos aqui a tarde toda. Quem

sabe o juiz fique iluminado e, com clareza das questões, conceda essa liminar. Afinal

de contas, argumentos são muitos. Quero ler  esse último argumento.  Isso poderá

ajudar a chegar ao juiz, de maneira mais clara, a argumentação que foi feita pelo Dr.

Eduardo Nepomuceno. (- Lê:)

“Foi pleiteada a concessão de medida liminar para  suspender os efeitos dos atos

posteriores  à  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº  37/2013,  incluindo-se  publicação,

promulgação  e  sanção,  sob  pena  de  multa  no  valor  de  R$1.000.000,00  a  ser

recolhida em favor do Funemp...” - aqui está errado, é Funpemg -, “...até o julgamento

de mérito da presente ação. É certo, ainda, que o Estado de Minas Gerais, tão logo

houve  a  promulgação  da  nova  lei,  com  a  alteração  promovida,  encaminhou  três

outros projetos à Assembleia Legislativa. Um deles é esse. Em consulta ao Ministério

da Previdência,...” - essa é a parte importante - “...o Ministério Público foi informado

de  que  a  proposta  de  extinção  do  Funpemg se constitui  em  medida  contrária  à

efetivação do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS,...” - da previdência pública dos

servidores públicos, Regime Próprio de Previdência - “...na forma estabelecida pelo

art. 40 da Constituição Federal...” - por isso digo que é um problema constitucional -

“...e  nos  demais  atos  normativos  que  definem  as  normas  gerais  e  resultará  no
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desajuste nas contas públicas e poderá comprometer a capacidade administrativa do

ente federativo, resultando em prejuízo não apenas para os servidores públicos que

são  segurados  do  RPPS,  mas  a  toda  a  população.  Em  razão  da  gravidade  e

inconformidade  jurídica  da  situação,  o  Estado  de  Minas  Gerais,  segundo

considerações  feitas  pelo  Ministério  da  Previdência,  está  sujeito  ao  impedimento

temporário na liberação de transferências voluntárias da União, em decorrência da

não  emissão  do  Certificado  de  Regularidade  Previdenciária  -  CRP.”  Olha  aí,

governador Anastasia, a irresponsabilidade da gestão. “O Código de Processo Civil,

em seu art. 798, assegura ao juiz o poder de determinar as medidas provisórias que

julgar  adequadas,  quando  houver  fundado  receio  de  lesão  a  direito  de  difícil

reparação.  Isto  posto,  o  Ministério  Público  reitera  o  pedido  inicial,  no  sentido  de

deferimento da medida liminar, nos termos ali expostos”.

O Dr. Eduardo Nepomuceno enviou isso hoje ao Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5ª

Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belo Horizonte. Estou aqui sem o nome do

juiz. Foi enviado hoje a ele.

Está, portanto, com esse juiz a possibilidade de deferir a liminar. Se ele a deferir,

paralisa-se o processo de votação na Assembleia Legislativa. Então fica aqui o nosso

apelo para que o juiz faça um estudo isento dessa questão. É claro que sabemos que

o fará. Estamos torcendo para que o resultado seja a paralisação desse processo

viciado, que trará a Minas Gerais muitos prejuízos futuros.

Sr. Presidente e colegas deputados, o certo é que essa política de déficit zero não

passou de uma falácia, e o choque de gestão, de um engodo e arrocho salarial. A

síntese  do  choque  de  gestão  é  o  arrocho  não  apenas  ao  servidor  público,  mas

também ao serviço público.

Durante o choque de gestão, Minas Gerais deixou de investir na educação pública

R$3.000.000.000,00  esse  valor  sem  a  correção  monetária,  juros,  etc.  São

R$3.000.000.000,00  que  deveriam  ser  aplicados  de  acordo  com  a  Constituição

Federal, que determina a aplicação de 25% do orçamento do Estado, mas isso não

aconteceu. Três bilhões é muita coisa, muita escola deixou de ser construída, muita

reforma não foi feita, são muitas melhorias em escola, além de melhorias salariais e

de  capacitação de  professores.  Três  bilhões  é  muito  dinheiro  que  deixou  de  ser
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investido nesses anos - desde 2003 - em que o PSDB governou Minas. Deixaram de

ser investidos também R$3.000.000.000,00 na saúde pública.

Também é obrigatório investir 12% na saúde pública, mas nunca foi usado esse

percentual, usaram uma média de 8%. Três bilhões na saúde é uma porcentagem

grande,  é  a  contratação  de  muito  médico,  muito  enfermeiro,  é  muito  salário  que

poderia ser melhorado, muito aparelho de hospital que está defasado e deveria ser

trocado, é muita modernização, enfim, muita vida poderia ter sido salva se tivéssemos

investido R$3.000.000.000,00 na saúde pública.

Quanto à segurança pública, sobre a qual prometi que ia fazer uma leitura ainda

hoje,  a  violência  disparou  em  2013  em  relação  ao  ano  passado.  Os  dados  são

oficiais, são dados do governo do Estado. Conforme levantamento da Secretaria de

Defesa Social, o Estado apresentou aumento de mais de 20% nos crimes violentos e

contra o patrimônio, além de assassinatos. Os dados foram divulgados ontem, terça-

feira.  Vou repetir:  20% a mais  de  crimes  violentos,  crimes contra  o  patrimônio  e

assassinatos. De acordo com a secretaria, até novembro deste ano foram registradas

79.067 ocorrências relacionadas a crimes violentos, constituídos por estupro tentado

e consumado, roubo, extorsão mediante sequestro,  sequestro e cárcere privado e

homicídio tentado e consumado. No ano passado, no mesmo período, foram 64.962.

Os estados do Sudeste diminuíram o índice de criminalidade dos chamados crimes

violentos, e Minas aumentou de 64 mil para 79 mil até novembro. Comparando-se

apenas com o mês de novembro, passou-se de 6.190 para 8.133 ocorrências neste

ano. A sensação do aumento de violência não é apenas sensação, é aumento de

violência de fato. Crimes contra o patrimônio, roubo e extorsão mediante sequestro,

este ano, foram 68.664; no ano passado, 54.201, um aumento também expressivo de

mais de 14 mil casos de crimes contra o patrimônio. Houve um ligeiro aumento no

número de assassinatos: no ano passado, 3.526 e, este ano, 3.592.

O  secretário  destacou  o  aumento  do  número  de  crimes  contra  o  patrimônio,

compostos em sua maioria por roubo - esse é um dos principais desafios de Minas. E

aí vai o conjunto da matéria.

Falei  da  educação,  com  um  rombo  de  R$3.000.000.000.  Um  professor,  uma

professora e até uma cantineira não podem se alimentar na escola, são proibidos de
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comer. Essa é a nova modalidade do choque de gestão. Talvez esse seja o exemplo

mais simbólico que o Brasil  precisa conhecer: que aqui o choque de gestão é tão

grande que um professor,  uma professora e um cantineiro que faz a comida são

proibidos de comer na escola ou têm de comer escondidos. As pessoas podem achar

que falo isso aqui com exagero, mas não é exagero, não. A Idalina e a Bia estão aqui

representando  o  Sind-UTE  e  sabem  que  isso  não  é  exagero.  Outro  dia,  uma

professora  desmaiou  na  escola  -  a  Bia  está  dizendo  que  foi  em  Araçuaí  -,

impossibilitada de se alimentar, de comer a merenda do aluno e enfraquecida. Não é

fácil, não. Professores costumam dar cinco aulas pela manhã, cinco aulas à tarde e

cinco aulas à noite.

Então, imaginem. Quando chega a noite, você já ministrou três turnos. Aí se tem um

intervalo.  Os dois  últimos horários  de sexta-feira são terríveis.  Já dei  aulas  e  sei

disso. Você deu aula o dia inteiro e, quando chega lá,  tem de dar os dois últimos

horários de matemática. Aí tem um intervalinho de 15 minutos, pega uma alimentação

dos alunos que está lá, que é uma beleza, come e aguenta os dois últimos horários.

Se cortam a alimentação dos professores, ele vai direto. Faz o recreio de 15 minutos

e corre para a sala de aula.  Chegando lá,  imaginem, os  dois  últimos horários de

sexta-feira,  e os  alunos inquietos.  Não é fácil.  Vida de professor  não é mole.  Na

periferia,  os  alunos  ficam  inquietos,  pois  já  estão  cansados,  coitados,  porque

trabalham  o  dia  inteiro.  Aí  os  professores  têm  de  ministrar  mais  duas  aulas.  Já

imaginou duas aulas de matemática? O professor ou a professora, com fome, tem de

ministrar essas aulas. Desmaiou, não aguentou, porque não pôde se alimentar. Essa

foi  uma das denúncias que chegou a nós. Outros relatos foram das auxiliares  de

escolas. As cantineiras passam um prato para o professor comer escondido dentro da

escola para não passar fome. É lamentável.

E  a  Assembleia  Legislativa não aprovou  uma emenda  nossa.  Qual  emenda?  A

Idalina é membro do Conselho de Alimentação Escolar - CAE - e sabe que não tem

um centavo do governo do Estado para a alimentação escolar. O governo do Estado

não complementa, tudo fica para o governo federal, tudo, até a complementação. O

que  os  municípios fazem?  Os  municípios complementam  a  alimentação  do

trabalhador de ensino.  É óbvio que o governo do Estado tem de complementar a
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alimentação de seus professores, os trabalhadores da educação, mas ele não o faz.

E o que ele faz? Proíbe. Imagine, Sávio, um negócio desse. Em vez de complementar

a alimentação dos professores, ele proíbe e diz: “não tenho dinheiro”. É o choque de

gestão. Corta. Corta a comida do professor. É o choque de gestão. Corta. Aí, ele corta

a comida dos professores. Então o professor desmaia ou come escondido. Esse é o

choque de gestão que a gente vive em Minas Gerais.

Não satisfeito com esse arrocho na educação, na saúde e na segurança pública, de

acordo com os dados que informei  agora,  o governo faz o choque de gestão na

previdência do servidor público. Quem imaginava que não iria ver na vida nada mais

do maldito choque de gestão teve uma surpresa. Surpresa mesmo, porque ninguém

foi avisado, nenhum servidor, nenhum deputado. De repente, aprova-se uma emenda

de 2º turno feita sorrateiramente, quebrando, inclusive, a confiança na relação entre

deputados da base de governo e da oposição, cortando um acordo que deveria ser

feito, pois havia uma pauta pré-determinada. Apresenta-se uma emenda, retira-se o

direito do servidor, que, aliás, foi criado por mim. Essa foi uma emenda minha, na

época. Parece que eu já presumia que pudesse haver alguém que quisesse meter a

mão no Funpemg, não é? E havia mesmo. Retira-se o direito do servidor de definir o

que pode ser feito com o dinheiro dele próprio, que é o dinheiro da previdência, o

dinheiro de seu futuro. Retira-se.

Uma  semana  depois,  enviam-se  dois  projetos  de  lei,  um  dos  quais  criando  a

aposentadoria complementar.  Esse está mais aí para inglês ver e fazer cortina de

fumaça. O que interessa mesmo é este aqui, o PL nº 54. Podem ver que só ele anda

nesta Assembleia. Ele anda igual a um trator. É o “tratoraço”. Aliás, não é nem trator.

A Dilma distribui patrol aos prefeitos para passar nas estradas que estão precisando

ser  melhoradas para escoar alimentos. É um bom programa. Não sei  se vocês o

conhecem. Todo município ganha uma patrol. O Anastasia pega a patrol e passa em

cima do servidor público. Não era para passar lá não, Anastasia. Patrol é para passar

nas  estradas,  mas  ela  está  sendo usada  aqui  na  Assembleia.  Passa  patrol.  É  o

“patrolaço”. Não é nem “tratoraço”. Aqui em Minas, é o “patrolaço”. E a patrol era para

ser usada nas estradas para melhorar a agricultura familiar,  mas o governo faz o

“patrolaço”.
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Às vezes o servidor me pergunta, e eu realmente não sei responder. Será que esse

dinheiro  -  R$3.241.000.000,00  -  já  não  foi  gasto?  Eu  fico  na  dúvida,  porque  o

desespero é muito grande. O governo tem duas alternativas: ou vai  gastar agora,

durante esse procedimento  eleitoral,  pagando o que deve...  É o  mais  provável,  o

plano é maquiavélico. O servidor está insatisfeito com o governo Anastasia, com o

governo do PSDB, e o dinheiro ainda vai ficar aí durante a campanha, sendo usado

para  pagar  os  credores  e fazer  uma demagogia  aqui  e  outra  ali,  comercial,  com

propagandas  mentirosas  e  enganosas  no ano da  eleição.  O dinheiro  do  servidor

público vai ser usado para isso.

A Renata Vilhena chega aqui com uma cara de anjo e fala: “Não, deputado, esse

projeto, esse recurso é apenas para a previdência”. Claro, não pode ser gasto em

outra coisa, pois a lei diz que só pode ser gasto na previdência. Mas pegam esse

recurso de um fundo de R$3.241.000.000,00 e jogam no outro fundo que não tem

dinheiro. E gastam lá, enquanto o dinheiro que era colocado para repor o buraco do

fundo  o  governo  economizou.  É  uma  manobra  contábil.  E  da  secretária  Renata

Vilhena pode-se falar  tudo,  mas ela  tem duas qualidades:  é muito  inteligente e é

atleticana. Então ela sabe muito bem que esse recurso será utilizado como recurso

do Tesouro.

É  quase  a  mesma coisa  que  pegar  o  recurso  e  gastar  em  algo  que  não  é  a

aposentadoria. Por que é a mesma coisa? Porque o fundo de R$3.241.000.000,00

não existirá mais, terá virado pó. Não existindo mais esse dinheiro, o próximo governo

terá de pagar o servidor que se aposentar e que iria utilizar esse recurso com dinheiro

do Tesouro. O recurso já foi gasto anteriormente, e o contribuinte vai ter novamente

prejuízo,  vai  pagar  duas  vezes  por  uma  coisa  pela  qual  não  deveria  pagar

novamente.

Essa é a mágica do governo.  Mas é uma mágica da  qual  desconfiamos e que

estamos  aqui  denunciando.  Eu  sei  que  tem  deputado  do governo  com  vergonha

disso. Não tem contra-argumento nisso. Não há como dizer que era necessário, do

ponto de vista da gestão, retirar o dinheiro do Funpemg.

Estou vendo a Andrea Abadia aqui e me lembrei de uma novidade. É importante

lembrar a vocês que, na outra proposta do substitutivo, cria-se um outro fundo. Ele
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acaba com o Funpemg e diz que, daqui a um ano, vai enviar outro projeto, criando o

Funprev, igual ao Funpemg. Então por que está extinguindo o Funpemg? É claro que

é só para pegar o dinheiro do Funpemg. Depois vai vir o Funprev. E, se vier outro

neoliberal, ele pegará o dinheiro do Funprev. Vai economizar, mas, no dia em que

estiver apertado, quem garante que não vai  meter a mão no dinheiro como estão

fazendo aqui? Rapa o tacho, tira o que tiver, é fim de festa, é fim de governo, rapa o

tacho. Acabou o salgadinho, leva tudo o que tiver. Acabou o doce, leva também. Rapa

o tacho. E assim vai o choque de gestão, rapando o tacho do orçamento de Minas

Gerais.

Tem  outras  coisas  engraçadas  que  vemos  aqui.  Vi  deputado  do  governo

reclamando  do  metrô:  “Não  tem  metrô,  não  tem  dinheiro  para  metrô”.  Vocês  se

lembram de quando o Lacerda furou um buraco na Praça Sete e disse que era para

passar  o  metrô?  Ele  furou  um buraco no mês da  eleição,  mas  nem o Ministério

Público nem o TRE fizeram nada. Vejam se podem furar um buraco na Praça Sete e

dizer que dali vai sair o metrô, mas nem o Ministério Público nem o TRE fazem nada,

deixando  a  eleição  continuar  com  aquela  mentira.  Nem  em  cidade  do  interior,

daquelas bem pequenininhas, conseguem fazer isso. Aqui, na capital de Minas, pode.

É porque o Aécio Neves trata isso aqui como capitania hereditária, ele pensa que é

dele.  É  o  imperador  da  capitania  hereditária  das  Minas  Gerais.  Aqui  ele  calou  a

imprensa, nomeou quem quis para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas, e

os deputados estão aqui para dizer: “Sim, senhor, meu rei!  Sim, senhor, meu rei!”.

Mas não é meu rei como na Bahia. Aliás, lá era o Toninho Malvadeza, e aqui é o

Aecinho Malvadeza.

Mal acostumados com isso, aqui em Belo Horizonte, furaram um buraco no meio da

Praça Sete. Para que aquele buraco? Pensei que sairia petróleo dali. Achei que era

da Petrobras, mas disseram que era do metrô.

O  governo  anunciou  e  pediu  empréstimo  de  R$750.000.000,00.  Observem  a

jogada.  Esse  recurso  era  para  o  metrô.  O  governador  disse  que  daria  uma

contrapartida de R$750.000.000,00. Sabe quanto ele destinou para o metrô na região

metropolitana,  conforme  consta  no  orçamento  do  Estado  deste  ano?  Foram

R$1.000,00. É esse o valor da contrapartida do governo do Estado. Sabe quanto foi
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executado?  Zero.  Ainda  bem:  se  executassem  R$1.000,00,  seria  para  tomar

cafezinho na Praça Sete. É isto o que fazem em época de campanha eleitoral: vão lá

tomar  cafezinho  na  Praça  Sete.  Esse  é  o  metrô  do  governador.  Para  o  metrô,

R$1.000,00.  Depois  reclamam  de  que  não  há  verba  do  governo  federal.  Há  do

governo do Estado? Os deputados Sávio Souza Cruz,  Adalclever  Lopes e Dalmo

Ribeiro  Silva  me  aguentaram  aqui  hoje  nesta  preleção  sobre  o  projeto  e  nesta

obstrução,  mas  numa  obstrução  com  conteúdo.  Obstrução  também  é  cultura,

deputado Sávio. Estamos aqui falando aos companheiros sobre o que existe.

Hoje à noite o projeto entra em votação. Aos servidores públicos que estão em casa

ou  que  estão  saindo  agora  do  serviço,  informo  que  é  uma boa  ideia  vir  para  a

Assembleia Legislativa. Vejam democraticamente o que está acontecendo junto aos

companheiros do sindicato, que já estão aqui de plantão. Ajudem a derrotar  esse

projeto.  Deputados  da  base  do  governo,  pensem  direitinho,  reavaliem  essas

questões. Dá tempo ainda. É hora de dizermos ao governo que nem tudo pode ser

feito do jeito que ele manda fazer. Cada um tem seu grau de responsabilidade. Se

não  tivéssemos  tido  a  chance  de  debater  esse  projeto,  tudo  bem,  mas  nós,  da

oposição, pautamos a discussão do projeto. Estamos falando disso dia e noite. Já

estou rouco e até chato de tanto falar do mesmo assunto. Os deputados do governo

agora com certeza votarão com consciência. O deputado que votar “sim” ao projeto o

fará sabendo que está rapando o tacho do fundo de previdência do servidor. Espero

hoje termos uma surpresa e derrotarmos o PLC nº 54, que rapa o tacho do servidor

público e dá a ele o desgosto de ter de ficar com seu futuro não garantido, porque seu

recurso foi gasto em outras áreas. Muito obrigado, presidente.

O presidente - Com a palavra, o deputado Sávio Souza Cruz.

O deputado Sávio Souza Cruz* - Sras. e Srs. Deputados, deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que preside os trabalhos desta tarde, servidores que nos acompanham das

galerias, mineiros que nos veem pela TV Assembleia, mais uma vez estamos aqui

para discutir o Funpemg. Quero começar essa minha discussão lá em 1999, quando

assumiu o governo de Minas o ex-presidente Itamar Franco. Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, qual era a situação do Estado? Como V. Exa. se lembra bem, o Estado havia

firmado  um  acordo  de  negociação  da  dívida  com  a  União,  entre  o  presidente
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Fernando Henrique Cardoso e o governador Eduardo Azeredo, que imporia a Minas,

no futuro, uma sangria dos recursos dos mineiros. Cuidou o governador Azeredo de

colocar no contrato que o pagamento da dívida, que ele negociara, se iniciaria no

primeiro mês do governo Itamar.

Ou seja, cuidou o governo tucano anterior, governo Azeredo, de vender o Bemge,

de vender o Credireal, de entregar a Cemig, e de colocar todo o produto disso no

caixa, não se sabe bem para quê. Mas, o pagamento da dívida que ele negociou ficou

para o primeiro mês do governo Itamar. Ele deixou o 13º salário de 1998 sem ser

pago  e  deixou  fornecedores  não  amigos  dos  reis  também  sem  receber.  Os

fornecedores  de  comida  dos  presídios,  deputado  Rogério,  não  recebiam  há  sete

meses.

Instituiu-se, em Minas Gerais, uma coisa que os mineiros ainda não conheciam, que

era a chamada verba retida. Os servidores devem se lembrar disso. O que era verba

retida?  O  governo  deixava  de  pagar  benefícios  aos  servidores,  que  eram

reconhecidos por ele, mas ele não os pagava. Era mais o menos o seguinte: devo,

não nego, e pagarei quando puder. Mais de 300 milhões o Estado devia, só em verba

retida, deputado Rogério. No início de 1999, ainda na primeira dezena do mês de

janeiro, vencia a primeira parcela da dívida negociada com a União, e o detalhe é que

não havia recursos em caixa.

Cuidou o governador Itamar Franco, em seu discurso de posse publicado no Minas

Gerais de 2 de janeiro de 1999 - portanto, é um documento público e histórico, que

pode ser compulsado, consultado, estudado e verificado -, de anunciar ao mineiros

que Minas estava quebrada e que ele não tinha condições materiais de cumprir o

contrato que fora negociado pelo seu antecessor, por absoluta falta de meios.

O  documento  de  S.  Exa.,  o  governador  Itamar  Franco,  não  traz  a  palavra

“moratória”. Não, não traz. Quando surge a moratória de Minas? No Jornal Nacional.

O  Jornal  Nacional cuidou  de  decretar  a  moratória  de  Minas.  Lembremo-nos  que

naquela  quadra  da  vida  nacional,  o  ministro  das  Comunicações  era  o  atual  pré-

candidato tucano, Pimenta da Veiga. Ele quis dar uma interpretação estridente para o

País de que aqui havia o inconsequente, alguém incapaz de gerir o Estado, que, de

uma forma pouco responsável, doidivanas, decretou uma moratória, que não consta
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no documento de S. Exa. O governador Itamar Franco deixou claro: não há recursos

para cumprir o que foi acordado. Será necessário repactuar esse contrato. Falo isso

em outras palavras, mas é o que está no texto. Mas, a imprensa cuidou de decretar a

moratória - que acabou sendo o que a imprensa reverberou por muito tempo -, muito

positiva  para  Minas  Gerais,  por  quê?  Porque  a  cláusula  que  permitia  à  União

sequestrar recurso do Estado nunca havia sido aplicada. Até que o governo federal

descobrisse  como  aplicá-la,  passaram-se  cerca  de  quatro  meses.  Mesmo  não

pagando  a  parcela  da  dívida,  esse  tempo  permitiu  ao  Estado  fazer  um  colchão

financeiro, fundamental para dar recursos para o pagamento dos compromissos mais

urgentes do Estado naquele tumultuado início de governo. O 13º salário estava sem

ser pago, havia a verba retida e fornecedores estavam sem receber há sete, oito ou

dez meses. Esse era o cenário.

Coube a mim, naquele momento da história  de Minas,  assumir  a Secretaria  de

Recursos Humanos e Administração. Coube a mim, por exemplo, recomendar a S.

Exa.  o rompimento unilateral,  pura e simplesmente,  de todos os contratos  com a

SMP&B e com a DNA, que nadavam de braçada no governo de Minas.

E  S.  Exa.,  o  governador  Itamar  Franco,  atendendo  à  recomendação  do  seu

secretário, jamais foi citado em nenhum dos episódios do movimento que passou a

ser conhecido, nacionalmente, como o mensalão, dos tucanos e do PT.

A imprensa gosta de falar mensalão mineiro e mensalão do PT. Ou é mensalão

nacional e mensalão mineiro, ou é mensalão do PT e mensalão do PSDB. Sempre há

um peso e duas medidas. Mas esse era o quadro, esse era o cenário. A escala de

pagamentos não foi  uma invenção do governo Itamar.  Os servidores de Minas já

recebiam em escalas. No governo Itamar, começamos a diminuí-la. Pagamos, nos

primeiros meses ou, melhor dizendo, no primeiro ano, não um 13º salário, mas dois.

O 13º salário  parcelado não foi o  de 1999,  do primeiro ano do governo Itamar, o

parcelado foi o 13º salário do governo Eduardo Azeredo, que, deixou os servidores

sem pagamento.

Por  que falo tudo isso aqui? Vou chegar até lá.  O Estado de Minas Gerais  foi,

durante  os  quatro  anos  do  governo  Fernando  Henrique,  impedido  de  receber

qualquer apoio, qualquer suporte, qualquer folga por parte do governo federal. Foi
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tratado,  como diz  o  deputado Rogério,  a  pão  e  água.  Ainda  assim,  sem  contrair

nenhum centavo de novos empréstimos - o governador Itamar Franco não contraiu

R$0,01  de  novos  empréstimos  -,  durante  o  seu  governo,  Minas  Gerais  cresceu

exatamente no ritmo do Brasil. O Brasil cresceu, em média, naquele quadriênio 2,2%

ao ano. Minas Gerais cresceu no quadriênio 2,2% ao ano, sem ajuda nenhuma do

governo federal e sem contrair R$0,01 de novos empréstimos.

Pois bem! Era muito difícil gerir o Estado porque S. Exa. tinha por hábito cumprir a

legislação. Em nenhum ano do governo Itamar se descumpriu o mínimo constitucional

da educação, e o da saúde não existia ainda. O investimento de Minas na educação,

na  época  do  governo  Itamar  Franco,  superou,  em  média,  30%.  Acima  de  30%,

mesmo excluindo  os  aposentados.  A partir  da  emenda constitucional  que criou  a

obrigatoriedade do investimento mínimo na saúde em 2000-2001, mesmo sem saber

de onde tirar  -  é  lei,  tem de cumprir  -,  começaram a celebrar  os  convênios,  que

ficaram para Restos a Pagar em 2003, e aí foram para as calendas.

Como era difícil governar cumprindo a lei, cercado pelo governo federal, sem apoio,

sem  empréstimo  e  com  a  imprensa  contra!  Em  1999,  Minas  Gerais  gastou

R$900.000,00 em publicidade, e foi “pau” no Itamar, “cacete” no Itamar, “cacete” no

Sávio.  O  primeiro  ano  de  Aécio,  em  2003,  passou  de  R$900.000,00  para

R$268.000.000,00 em publicidade. Um ano de governo Aécio dá para três séculos de

Itamar. E aí se instaura a fantasia, um investimento maciço na construção de uma

Minas do sonho, de uma Minas midiática,  de uma Minas divorciada da realidade.

Minas avança, Minas ao caminho, Minas da vanguarda, Minas do futuro. E havia, por

parte de S. Exa., o senador Aécio Neves, o imperador de Minas, a determinação de

criar  uma  Minas  fantasiosa,  fictícia,  midiática,  que  serviria  de  base  para  o  seu

marketing de campanha eleitoral,  decretado como única prioridade do governo de

Minas desde 2003. A saúde de Minas? Dane-se, ela estará boa na propaganda. E a

educação? Dane-se, na propaganda ela será a melhor do Brasil.

E a segurança? Não adianta o jornal divulgar que somente em 2013 a criminalidade

em Minas cresceu 20%,  que Minas  Gerais  é o único  Estado do Sudeste  onde a

criminalidade  aumenta,  porque  isso  são  notas  esparsas  que  apenas  furarão  a

censura  que  imporemos  em  Minas.  A  nossa  máquina  de  comunicação  e  de
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propaganda reverberá País  afora afirmando que a  segurança em Minas recebe o

maior volume de investimentos de todo o País.

A Cemig está degradando os seus serviços, mas, na mídia, é a melhor energia do

Brasil. A Copasa está deixando comunidades atônitas, cobrando esgoto que não é

tratado e contas que as pessoas não conseguem pagar. Mas, na mídia, divulga que

fará o maior investimento em saneamento da história.  E cada vez mais surge um

abismo maior entre a realidade e a propaganda, a Minas real e a Minas do marketing.

Só contam isso. Para manter essa Minas da propaganda, do gestor que resolveu

todos  os  problemas  que  existiam,  criaram  algumas  marcas  de  grande  apelo  de

marketing:  déficit zero, anunciado com páginas nos jornais, anúncios de 10 minutos

na televisão de todo o País. O que era esse déficit zero? A implantação daquilo que

eu  chamo de  contabilidade  criativa.  Quando  se  deixa  de  incluir  na  contabilidade

pública a parte não paga da dívida que vai para o seu estoque, fazendo-a crescer de

forma  vegetativa,  elevando-a  de  R$14.000.000.000,00  para  os  atuais

R$75.000.000.000,00, anuncia-se o déficit zero.

Mas é curioso que ano a ano, desde 2003, Minas Gerais contraiu em média mais de

R$2.000.000.000,00 de empréstimos novos, o que a transformou no Estado brasileiro

que mais se endividou entre todas as unidades da Federação. Alguém pode dizer:

“Mas  isso  foi  bom,  Minas  cresceu  muito”.  É  pior:  Minas  cresce abaixo  da  média

brasileira. No ranking de crescimento dos Estados, Minas ficou no triste 20º lugar nos

anos de 2003 a 2010, período do governo Aécio Neves. A propaganda cuidará de

dizer o contrário, e é o que importa na visão do governo que se instaurou no Estado.

Minas  está  crescendo  menos  do  que  o  Brasil;  está  se  endividando  de  forma

galopante. Minas já teve 30% do PIB originário do setor industrial e agora voltou a ter

13%.  Portanto,  houve  uma  grave  desindustrialização  e  uma  reprimarização  da

economia mineira. Minas responde por 10,5% da população do País e hoje só tem

9,1% do PIB, ou seja, os tucanos conseguiram fazer com que os mineiros sejam hoje

15% mais pobres do que a média dos brasileiros. Se representamos 9,1% do PIB, já

respondemos por 15,5% da dívida dos Estados, ou seja, somos 15% mais pobres e

60% mais endividados do que a média brasileira. Obviamente, não quer S. Exa. o

governador de fato de Minas, o imperador das Gerais Aécio Neves, que isso seja do
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conhecimento dos mineiros e muito menos dos brasileiros, pois isso pode prejudicar a

sua campanha, projeto único do governo de Minas e sua obsessão pessoal. Buscou

então, no primeiro ano do seu governo, em 2003, através de decreto, criar um grupo

gestor de comunicação e colocar na sua presidência a primeira irmã, Andrea Neves,

conhecida como a Goebbels das Alterosas. Sob o gerenciamento da primeira irmã,

ele colocou não somente todo o investimento de comunicação do governo de Minas,

mas das empresas. Pela primeira vez, a publicidade da Cemig tinha de se submeter à

D.  Andrea,  assim como a da Copasa,  a da Gasmig,  a da Codemig,  a da  Loteria

Mineira.

Essa  massa  de  recursos  nas  mãos  de  uma  pessoa  com  pouca  convicção

democrática fez com que se implantasse em Minas Gerais a pior censura de todos os

tempos, muito mais eficaz que a dos canhões da ditadura. Porque os canhões da

ditadura impunham silêncio, e a censura econômica impõe a adesão aos releases do

governo de modo que as peças de campanha apareçam como se notícias fossem. E

começaram os mineiros a viver sob o império da propaganda travestida de notícia

sobre a Minas midiática, a Minas oásis, a Minas que teve todos os seus problemas

resolvidos por  um gestor iluminado,  que aqui  passou e resolveu todos os nossos

problemas. Foi mantendo a farra, ano após ano, sem se preocupar em cumprir leis.

Constituição,  então?  Minas,  este  ano,  completa  11  anos  sem  cumprir  o  mínimo

constitucional previsto para a saúde e a educação. As instituições democráticas do

Estado estão exauridas, desvalorizadas, fragilizadas, escanteadas e desmoralizadas.

Já sugeri à Assembleia fazermos uma emenda constitucional mudando seu nome

para “Assembleia Homologativa do Estado de Minas Gerais”, já que o que ela faz

apenas é homologar as vontades dos imperadores de Minas: o imperador de fato,

Aécio  Neves;  e  o  imperadorzinho  de  direito,  Anastasia.  O  Tribunal  de  Contas,

transformado-se em “tribunal de faz de conta”, é duro com os prefeitos do interior.

Encerra carreiras políticas por causa de pequenos erros formais nas prestações de

contas de prefeituras que sequer têm estrutura para fazer uma escrituração contábil

correta. Engasga-se com o farelo, mas engole o elefante. Dessa forma, aceita, ano

após  ano,  contrariando os  pareceres  de  seus técnicos,  que o  Estado descumpra

solenemente  o  mínimo constitucional  previsto  para  a  saúde e  a  educação.  E vai
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Minas  Gerais...  Pega  empréstimo,  faz  propaganda,  marketing,  cultiva  a

personalidade,  instala  a  mentira  e  patrocina  a  campanha.  E  lá  vai  Minas

enfraquecida,  fragilizada,  empobrecida,  desindustrializada,  “reprimarizada”,

desvalorizada no cenário político e econômico nacional. Mas nada disso importava e

continua não importando. Só importa a campanha do senador.

Descobriram que talvez fosse importante para o senador ter uma marca. Como um

grande  faraó  faz  suas  pirâmides,  resolveram  fazer  a  Cidade  Administrativa,  as

pirâmides  do  faraó  Aécio.  Minas,  já  fragilizada  e  empobrecida,  gasta  cerca  de

R$2.000.000.000,00  para  fazer  essa  pirâmide.  Só  para  servir  de  fundo  para  a

despedida do governador,  quando ele tentaria,  pela primeira vez, sair  candidato à

presidência da República, circunstância na qual fez uma humilhação ao governador

Serra, seu colega. Enfim, sempre a lógica da campanha. E a Cidade Administrativa -

CA -, é claro, não precisou mudar a sigla, virou Comitê do Aécio. E continua: pega

empréstimo, faz a farra, faz campanha, faz propaganda, faz culto à personalidade e

vai patrocinando, tocando com empréstimo a farsa, a mentira.

Chegamos  ao  Funpemg.  Não  há  como  fazer  mais  empréstimos,  não  há  mais

organismos nacionais ou internacionais de financiamento dispostos a emprestar para

Minas, já que o Estado exauriu sua capacidade de endividamento. Acho que até os

agiotas de plantão já estão esgotados. E fazer o quê? É a pergunta diante da qual se

coloca hoje o governador Anastasia.

Anunciar aos mineiros: “Gente, era tudo mentira. Nós, que quebramos Minas em

1998 no governo Azeredo, acabamos de quebrar de novo”. Só que se naquela época

a  dívida  era  de  R$14.500.000.000,00  ela  agora  está  próxima  de

R$100.000.000.000,00. Vou repetir, R$100.000.000.000,00. “Vamos anunciar isso e

dar um golpe profundo na candidatura do nosso faraó Aécio? Não, tudo menos isso.

Mas não há de onde retirar recursos. Minas quebrou. Não temos mais onde buscar

financiamento,  os  órgãos  estão  fechados  para  nós.  Agora  nos  restou  assaltar  os

servidores de Minas. Assaltar um fundo que foi criado no governo Itamar, quando

todas as dificuldades conspiravam contra nós, o governo federal editando normas.”

A Emenda nº 20 é de 1998. Ela exigiu que os entes federados criassem fundos para

patrocinar as aposentadorias dos servidores a fim de desonerar os tesouros.
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Naquela quadra de dificuldades e na obsessiva necessidade imposta no governo

Itamar Franco de cumprir a lei, diante da impossibilidade de constituir um fundo que

faria frente à aposentadoria de toda a massa dos servidores - até tentamos viabilizar

isso, mas não foi possível -, como a lei facultava, decidimos naquele momento fazer o

que se chama de segregação de massas. Qual era a lógica? Como o Estado é infinito

no tempo  presumivelmente  e  as  pessoas,  não,  se criássemos um fundo,  a  partir

daquele momento, com base atuarial, com lógica contributiva, lá na frente, no futuro -

e os estadistas pensam na próxima geração, diferentemente dos nossos faraós, que

só pensam na eleição -,quando não houvesse mais no serviço público de Minas, pela

transitoriedade da nossa vida terrena, quando não houvesse servidores ingressantes

no  serviço  público  estadual  antes  de  2002,  o  nosso  Funpemg,  capitalizado,

revigorado, saneado, faria frente a todas as aposentadorias. O Estado já não mais

precisaria usar  recursos do Tesouro  para pagar nossos aposentados.  Tendo esse

fundo capitalizado, quem sabe poderíamos até pagar melhor nossos aposentados.

Essa era a esperança de S. Exa.

Para  garantir  que  outros  governantes  com  menos  visão,  menos  juízo,  menos

responsabilidade, menos espírito público, menos honestidade lançassem mão de um

recurso que é do servidor, cuidou o governo, naquele momento, acolhendo emenda,

se  não  me  engano  do  deputado  Rogério  Correia,  de  incluir  na  legislação  um

dispositivo  dizendo  que  qualquer  mudança  só  poderia  ser  feita  se  precedida  de

aprovação  em  plebiscito.  E  aí  entra  em  cena  a  esperteza  do  momento,  o

descompromisso, a avidez pelo recurso e o projeto único, para manter a farsa até a

eleição, pelo menos. Emenda de 2o turno sem acordo de líderes quase madrugada

adentro. E a Casa aprova a retirada desse dispositivo, tão irregular que chamei de

trâmite “Ben Johnson”, porque é rápido e viciado.

Não  sou  só eu  que não concorda;  o  Ministério  Público  também viu  com muita

estranheza e cuidou de ajuizar uma ação contra o trâmite da Assembleia Legislativa

por não ter a emenda de 2o turno sido apoiada por acordo de líderes, como reza o

Regimento.

E  cuidou  ainda  o  Ministério  Público  de  salientar,  de  alertar  a  Assembleia  e  o

governador de que havia nitidamente sinais de que isso não podia ser feito, tendo em
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vista a legislação que rege a matéria. Porque, o mesmo governo Fernando Henrique

que criou a Emenda nº 20, em 1998, no mesmo ano criou a lei que estabeleceu ao

Ministério  da  Previdência  a  competência  de  cuidar  dos  regimes  próprios  de

previdência  de  todos  os  entes  federados,  de  todos  os  estados  e  de  todos  os

municípios. E as portarias que regulamentaram essa lei dizem que é vedado ao ente

federado que optou pela segregação de massas, que é o caso de Minas Gerais, usar

recursos de um grupo para o outro. E é isso que quer  fazer  o governo. Então,  o

Ministério Público, zeloso, disse: “Assembleia, espere um pouco, vamos esperar o

que diz o Ministério da Previdência. Governador Anastasia, vamos esperar, vamos ver

a manifestação oficial do Ministério da Previdência”. Nada disso fez mover uma palha

naquela decisão de roubar o fundo de previdência do servidor, que continuou a toque

de caixa, o trem bala nos trilhos, célere, correndo rumo a bater a carteira do servidor

público mineiro. E lá vai, tic-tic-tic-tic...

Corremos ao ministro, porque a mesma consulta, a mesma recomendação que veio

para a Assembleia e para o governador foi ladeada de uma consulta que o Ministério

Público de Minas fez ao Ministério da Previdência sobre como via o projeto de Minas.

Fomos lá - eu, como líder do BMSC, o deputado Ulysses Gomes, o deputado Saraiva

Felipe, presidente do PMDB de Minas Gerais, o deputado Odair Cunha, presidente do

PT de Minas Gerais - e ouvimos do ministro, estarrecidos, o seguinte: “O governo de

Minas  já  se  reuniu  conosco  pelo  menos  quatro  vezes.  Já  tentaram  mudanças

perfunctórias no texto, todas elas incapazes de sanar o vício fundamental do projeto e

da intenção do governo de fundir as massas segregadas - que é o que a lei veda -, de

usar recursos de um grupo de servidores para pagar outro grupo - o que a lei veda”.

“Mas isso já foi dito ao governo de Minas?” “Já foi dito.” “O senhor vai responder isso

oficialmente ao Ministério Público de Minas?” “Vamos.” “Pode responder para a gente

também?” “Podemos.” E dizia o ministro: “Falamos, inclusive, aos representantes do

governo de Minas que  o Estado de Alagoas  insistiu  em  fazer  algo  semelhante  e

incorreu na perda do Certificado de Regularidade Previdenciária, o que fez com que

ficasse  impedido  de  receber  transferências  voluntárias  e  de  habilitar-se  a

financiamentos  pelo  governo  federal”.  S.  Exa.,  o  ministro  em  exercício  Carlos

Eduardo, reportou-nos ainda que até o Banco Mundial,  que financiava um recurso
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importante para o Estado de Alagoas, ao  saber  que Alagoas perdera a CRP, por

termo,  encerrou a  negociação,  pegando o financiamento.  E  que tudo isso  estaria

sujeito a acontecer em Minas Gerais se o governador insistisse em bater a carteira do

servidor.

E indagamos ao ministro: “Ministro, o senhor já disse isso ao governador?”.  Ele

disse: “Vou falar isso ao governador ainda hoje pessoalmente e darei o retorno para

vocês”. E nos deu o retorno: “Deputados, falei com o governador de Minas, e ele

disse  estar  ciente  das  consequências  que  podem  advir  para  o  Estado de Minas

Gerais”. Mas, segundo expressão do governador, reportada pelo ministro, ele teria

dito  estar  diante  de  uma “escolha  de Sofia”.  Não tendo alternativas  e  decidido  a

manter  a  farsa,  o  teatro,  a  aparência  de  normalidade,  de  saneamento,  para  não

prejudicar a campanha do senador, ele iria perseverar na intenção de bater a carteira

do servidor público estadual.

Olha a que ponto chegamos. E essa resposta que foi dada, primeiro verbalmente e

depois por escrito, aos deputados que lá estiveram foi também dada ao Ministério

Público. Este, então, ajuíza outra ação, além daquela para sustar o trâmite viciado

que a Assembleia se submeteu a fazer, mas agora para tentar sustar o ato em si de

fundir o Funpemg com o Funfip e, de forma indireta, surrupiar, roubar, subtrair, furtar,

bater a carteira - podemos usar o termo que quisermos, mas, em bom português, é

isso que será feito com o patrimônio do servidor público estadual.

Pois  bem,  toda  a  mídia  mineira  está  anestesiada,  impedida  de  noticiar  o  que

acontece no Estado de Minas Gerais. Notinhas de pé de página, referências pouco

compreensíveis, para não dizer que não tratou do assunto. É o máximo que fazem.

Conversando com o jornalista Eduardo Costa,  da Rádio Itatiaia,  ele me convida

para ir ao seu programa. É claro que iria. Não poderia perder uma chance dessa, de

furar a censura da D. Andrea. É claro que iria. Cuidou antes o veículo de escalar para

falar  depois  de mim a Dra. Renata Vilhena,  sem direito  a minha tréplica.  Mas foi

ótimo. Tivemos a chance de falar para grande parte de Minas Gerais - e há de se

registrar  que a Rádio Itatiaia tem uma grande audiência -  o mesmo que estamos

falando aqui para as galerias e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia.

Pois  bem,  deputados  Rogério  Correia,  Vanderlei  Miranda,  Dalmo  Ribeiro  Silva,
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servidores  e  mineiros,  só  a  resposta  da  secretária  Renata  parece  não  ter  sido

suficiente. Cuidou o governador de ir pessoalmente ao programa e lá ficar meia hora

para  responder  a  esse  humilde  deputado,  dizendo  que  o  Estado  não  estava

quebrado, como eu havia dito, que o Estado ia muito bem. Governador Anastasia,

dizer que o Estado está quebrado não concorre contra V. Exa., ao contrário, seria até

um atenuante do seu gesto. Se o Estado não está quebrado e, ainda assim, V. Exa.

quer roubar o fundo de previdência do servidor,  isso é por mera crueldade, é por

prazer  de desorganizar as finanças do Estado, é para condenar o contribuinte de

Minas, de forma perpétua e permanente, a custear sempre as aposentadorias futuras

de toda a massa de servidores? É isso, governador? Portanto dizer que o Estado

estava  quebrado  era  um  atenuante  para  V.  Exa.  Se  houvesse  a  capacidade,  a

dignidade de assumir  que o Estado está quebrado,  seria tão mais  fácil!  Ninguém

resolve um problema estando proibido de reconhecê-lo. Por que Minas não resolve os

seus problemas? Porque está decretado que é proibido ter problemas em Minas, pois

a  peça  de  campanha,  o  marketing do  senador,  decretou  que  Minas  não  tem

problema, que Minas é vanguarda, que Minas avança, que Minas dá o caminho. Não

podendo assumir os problemas, reconhecê-los, estamos condenados a não resolvê-

los.

Aí é mais dramático. Esse roubo do patrimônio dos servidores mineiros vai resolver

a  quebradeira  do  Estado?  O  pior  é  isso,  porque  não  vai.  Minas  está,

irremediavelmente, quebrada. Então por que S. Exa. insiste? É só uma questão de

time.

Se tiver de assumir que quebrou, se os mineiros e os brasileiros tiverem de saber,

isso não poderá acontecer antes  de outubro,  porque isso vai  prejudicar  de  forma

mortal o marketing construído na campanha do governador.

Servidores  e  servidoras,  até  o  patrimônio  dos  senhores  e  das  senhoras  está

servindo agora  ao  propósito  eleitoral  do  senador  Aécio  Neves.  Até  isso.  As  suas

carreiras  já  foram  cortadas  em  nome  dessa  campanha;  a  sua  possibilidade  de

progressão também; o direito dos mineiros de ter 25% investidos na educação dos

seus filhos também; os 12% na saúde também; os sonhos dos servidores de construir

uma Minas melhor e um serviço público mais generoso também já foram caçados.
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Agora, até o seu fundo de aposentadoria. Até o futuro das suas famílias. Tudo pela

campanha do senador.

Cuidou o nosso iluminado governador de direito - desculpe, Anastasia, porque o de

fato continua sendo o imperador das Gerais,  o imperador Aécio Neves, o Aecinho

Malvadeza, já que acabamos reproduzindo em Minas os ares menos aprazíveis da

Bahia:  está  tudo  dominado!  -  de  desmentir  esse  pobre,  humilde  e  insignificante

deputado.  Não  deixa  de  ser  uma  honra  para  mim  o  governador  descer  do  seu

pedestal, da sua onisciência; o proclamado e inteligentíssimo governador de Minas, o

grande gestor das Gerais, o formulador do choque de gestão, do déficit zero e do PIB

da China descer a este degrau mais baixo para contestar este humilde deputado -

deputado Rogério Correia. Que honra para mim!

Governador  Anastasia,  quero  propor  humildemente  a  V.  Exa.  que  façamos  um

debate, com réplica, com tréplica e ao vivo. Pode ser no veículo de comunicação que

V. Exa. quiser, na Rede Minas, com seus jornalistas. Vamos lá, vamos discutir como

estava o Estado em 1998, em 1999, o que foi o governo Aécio, o que foi o governo

Itamar,  quais  são  as  nossas  diferenças.  Vamos  abrir  o  debate.  Governador,  a

democracia não prescinde do contraditório,  de que uma simples entrevista de um

deputado tenha de  ser  sucedida  por  uma longa contestação  da  secretária  -  que

parece  que  V.  Exa.  julgou  incompetente,  pois  fez  questão  de  ir  pessoalmente

contestar  este  humilde  deputado.  Vamos  fazer  esse  debate.  E  se  eu  for  tão

insignificante para debater com a sua augusta figura, governador, escale alguns dos

seus assessores, a secretaria Renata Vilhena, algum técnico da sua confiança para

fazer o debate, mas que ele seja público, aberto, que as pessoas presentes possam

indagar  o  que  quiserem,  possam  colocar  à  luz  qualquer  questão  que  queiram,

possam tirar suas dúvidas. É o convite que faço a V. Exa. da tribuna da Casa do povo

mineiro.

Contestar sem contraditório é muito simples. Falar que o governador Itamar Franco

é que tinha a escala... Isso não. A escala foi criada muito antes. O que o governador

Itamar  Franco  fez  foi  encurtá-la  e  sempre  cumprindo  a  lei,  cumprindo  o  mínimo

constitucional da educação, criando o Funpemg, sem um dia de greve, respeitando os

servidores, entendendo o serviço público - deputado Rogério Correia.
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Cuidar dos servidores não é um fim em si mesmo. Não se faz serviço público de

qualidade  em clima de  confronto,  de  descrédito,  de  agressão,  de  conflito  com  o

servidor. Quem sai prejudicado é o povo mineiro, pois não terá servidores motivados,

servidores  felizes,  que  possam  sonhar,  que  forneçam,  que  pratiquem  um  serviço

público de qualidade. Ainda mais se as verbas das áreas sociais forem desviadas

para a D. Andréa fazer propaganda.

Não, governador,  vamos discutir que oportunidade tem V. Exa. de mostrar,  mais

uma vez, ao povo de Minas, a sua augusta figura, a sua decantada inteligência e a

sua  grande  capacidade  de  gestão,  que,  infelizmente,  governador,  levou  Minas  à

bancarrota,  levou  Minas  à  quebradeira,  levou  Minas  a  se  constituir  no  mais

endividado estado da Federação.

Disse  a  secretária  Renata  que  não  foi  Minas  o  estado  que  mais  contraiu

empréstimo.  E  é  verdade.  Mas  o  endividamento  não  vem  só  dos  empréstimos

contraídos, vem também do crescimento da dívida que eles negociaram quando a D.

Renata também era assessora da Secretaria de Planejamento e de Administração, da

qual o Dr. Anastasia fora secretário adjunto desde o governo Hélio Garcia.

Esses iluminados vêm de longe. O povo de Minas os conhece. E, por mais que eles

hoje tenham nas mãos um instrumento de blindagem, um instrumento de censura, um

instrumento que lhes permite sempre falar por último e nunca ir ao debate, é como

está  aqui:  onde  estão  os  deputados  da  base?  Debatam,  discutam,  argumentem,

mostrem por que é fundamental  extirpar  o Funpemg. Estamos aqui  para ouvi-los.

Ninguém. Sempre o silêncio conivente, obediente, subserviente, sabujo, rastejante. É

no que se transformou a Assembleia de Minas. E falam também: “por que não se vai

a lugar nenhum? Porque a informação em Minas está proibida? A informação em

Minas virou crime? O nome deste deputado é proibido em alguns jornais mineiros.

Não pode ser mencionado. Eu não existo. Os mineiros que nos acompanham podem

estar achando que surgiu um deputado ou alguém se apresentando como deputado e

que  não  é.  “Eu  não  escuto  falar  nele”.  É  porque  a  imprensa  está  proibida  de

apresentar os argumentos, as teses e as manifestações do deputado Sávio - este

insignificante deputado, que está extremamente honrado de ter merecido o repto da

nossa augusta secretária Renata Vilhena, do nosso altíssimo imperador, luminar das
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ciências, das leis e da administração, Prof. Antonio Augusto Junho Anastasia. E quem

sabe ainda merecerei uma contestação, aí, sim, do nosso professor de Deus, faraó

dos faraós, césar dos césares, onipotente: Aécio Neves.

Já imaginaram, Srs. servidores, que este humilde deputado, que já teve agora essa

honraria de ser contestado pelo altíssimo governador, o for também pelo césar dos

césares,  pelo imperador  dos imperadores, proprietário,  dono, senhor absoluto das

Gerais:  Aécio Neves? É glória demais para mim. É essa a glória suprema. Quem

sabe  serei  eu,  deputados  Rogério  Correia,  Adalclever  Lopes,  Pompílio  Canavez,

Vanderlei Miranda, Dalmo Ribeiro Silva, merecedor de tamanha distinção. Quem sabe

irá agora o césar dos césares, senhor dos senhores, proprietário, dono, mandatário

definitivo  e  supremo  das  Gerais,  Aécio  Neves,  também  contestar  este  humilde

deputado  de  Minas,  mas  que,  enquanto  estiver  aqui,  césares,  imperadores,

governadores,  Goebbels,  imprensa,  continuará falando,  no limite  das suas forças,

daquilo em que acredita.

Continuará aqui falando aquilo que percebe como sendo de interesse dos mineiros.

Porque eu não jurei aqui, em frente a esta tribuna, com a mão sobre a Constituição

do Estado de Minas, dobrar o meu joelho, rastejar e obedecer a tudo que os meus

amos mandarem. Não foi isso que jurei.

Se todos os deputados voltassem a sua lembrança, a sua memória ao primeiro dia

da instauração da legislatura e lembrassem do juramento que fizeram neste histórico

Plenário  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas,  o  que foi  jurado aqui  foi  cumprir  a

Constituição e legislar em nome do povo de Minas. Não foi obedecer, não foi rastejar,

não foi lamber botas, não foi se amedrontar, apequenar-se, comprimir-se, anular-se,

calar-se,  vender-se.  Esse juramento não constava no  texto que li  aqui.  Não,  não

constava. E, pelo que me lembro, e me lembro bem, da sessão de inauguração de

cada legislatura, isso não constava no juramento de quem quer que seja. Nenhum

dos  deputados  de  Minas,  nenhuma  das  nossas  excelências  jurou  isso.  Por  que

praticá-lo então? Indago aqui:  por que não cumprir  aquilo que juramos cumprir,  a

Constituição? E legislarmos sempre em favor do povo de Minas Gerais? Que possa,

algum deputado qualquer, dos inúmeros que votaram favoravelmente à extinção do

Funpemg, vir  aqui  explicar  que isso está errado;  que não é o roubo que V.  Exa.
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menciona, que não é isso; que será muito bom, porque será criado um outro fundo.

Será extinto  um fundo para se criar  outro? Explique-me melhor  isso.  Talvez eu

possa entender.  Mas esse novo fundo só será criado daqui a um ano, quando os

recursos do Funpemg já não existirem. Por que, se Minas não tem aperto? Se Minas

não está quebrada? E, ainda que estivesse, o dinheiro não é do governo de Minas, o

dinheiro é dos servidores. Pode o governo de Minas, numa situação de aperto, lançar

mão do patrimônio das pessoas? Das casas em que elas vivem? Dos automóveis?

Das poupanças? Pode? Acho que não. A minha resposta a essa questão é “não”.

Como também é não a resposta a se o governo pode pegar o fundo de aposentadoria

do servidor.

Não é um fundo do governo para uma finalidade de programa governamental; é um

fundo específico. Um fundo que foi constituído com base atuarial, lógica contributiva,

saneado, considerado o segundo mais saudável do Brasil, atrás apenas do fundo do

Paraná, que foi fortemente capitalizado no início da sua constituição, e Minas agora

perderá. Onze anos de evolução na questão previdenciária jogados na lata de lixo.

Um patrimônio de 60 mil servidores e suas famílias. Estamos falando de um quarto de

milhão de pessoas jogado no tanque de combustível da máquina de campanha do

senador  Aécio,  só  para  evitar  que a  quebradeira de  Minas,  que a  bancarrota do

Estado possa vir a público no Estado e fora dele antes das eleições. Só para evitar

que o povo brasileiro não saiba que Aécio quebrou Minas antes das eleições.

Essa é  uma causa nobre? Não me parece.  Pelo  andar  da  carruagem,  sei  que

nenhum deputado da base está aqui presente para contestar o que quer que seja,

encaminhar o que quer que seja e esclarecer qualquer dúvida que seja. Isso para

mim já é uma sinalização eloquente de que o governo já convenceu, não sei com que

meios, a maioria da Casa a bater a carteira dos senhores, a roubar o patrimônio dos

servidores públicos estaduais.

Como lembrava bem o deputado Rogério Correia,  não são só os servidores do

Executivo,  mas  também  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas,  do  Judiciário,  do

“tribunal do faz de conta” que terão o fundo de aposentadoria roubado. O fundo, que

foi criado, concebido e que vem sendo capitalizado há 11 anos para fazer frente às

necessidades previdenciárias dos servidores no futuro, está sendo roubado. Indago:
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Isso é pouca coisa?

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, diz o governador de direito, Anastasia, que Minas

não  está  quebrada.  No  programa de  rádio  a  que  me refiro,  a  secretária  Renata

contestou-me dizendo que Minas está bem e não está quebrada. É até curioso que,

depois disso, como o programa é transmitido ao vivo, dois fornecedores do Estado

telefonaram para a Rádio Itatiaia a fim de dizer que um estava há dois meses e outro

há  três  meses  sem  receber.  É  por  maldade  que  estão  deixando  de  pagar  os

fornecedores,  deputado Dalmo Ribeiro Silva? O governo não tem dificuldade nem

está quebrado, mas os fornecedores ligaram para a rádio a fim de dizer que estão

sem receber.

Governador,  vamos repactuar  as  relações com a  Casa e  a  oposição.  Qualquer

forma de repactuar as relações democráticas e institucionais não pode prescindir da

verdade,  governador.  Essa  foi  a  diferença  do  governo  Itamar,  que  falava  para  a

população a verdade: “Minas está quebrada, e tentarei fazer o melhor, cumprindo a

lei”. Por que o governador Anastasia não chama a oposição e os mineiros para um

grande pacto?

Gente, não vamos olhar para trás. Olhar para o passado é aquilo a que o senador

Roberto Campos chamava de “lanterna na popa”. Assim vocês iluminam o passado. É

preciso reconhecer. Se errei, quebramos Minas e nos concentramos na campanha do

senador, pouco importa. A situação,  de fato, de hoje, deputados de Minas e povo

mineiro, é que o Estado quebrou e está na bancarrota. Portanto, não tem dinheiro

para comprar cafezinho para as repartições nem papel higiênico para as delegacias.

Se os prefeitos não comprarem combustível, as viaturas da Polícia Militar não vão

rodar;  e,  se  não  substituírem  os  pneus  das  viaturas,  darão  baixa  delas.  Se  os

municípios  não  custearem  o  transporte  escolar  dos  alunos  do ensino  médio,  não

haverá  transporte  escolar.  Se  os  municípios  sedes  de  comarca  não  cederem

servidores para os fóruns, não haverá como administrar a Justiça em Minas. Se o

município que é sede de unidade do IMA, do Igam, do IEF e da Emater não ceder

servidores públicos próprios, não pagar conta de luz e de água, também não teremos

esses órgãos. Essa é a situação de Minas.

Então, deputados da oposição e deputados da base, ajudem-nos: vamos repactuar
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Minas  Gerais,  mas  em  cima  da  verdade,  chega  de  mentir.  Chega  de  mentir,

governador Anastasia. Os mineiros não merecem essa falta de respeito, os mineiros

têm direito à verdade. V. Exa. não está gerindo o patrimônio do governador Aécio, o

césar  dos  césares,  altíssimo,  autodeterminado,  donatário  do  direito  de  virar

presidente  da  República.  Não,  esse  patrimônio  que  está  gerindo,  governador

Anastasia, é do povo de Minas. É preciso pactuar o que fazer com o povo de Minas e

com os seus representantes, que estão aqui nesta Casa, mas em cima da verdade. É

só isto que o povo de Minas cobra de V. Exa. agora: a verdade, a clareza, os números

reais, a situação, o que fazer.

Vamos discutir a situação com os próprios servidores, que têm a sua contribuição

para  dar,  a  sua  experiência  para  mostrar,  mas  fazendo  o mea-culpa,  tendo  a

dignidade,  a  grandeza  de  reconhecer  o  erro.  Reconhecer  o  erro não  é  feio,

governador, mas mentir é; perseverar na mentira é; censurar é; bater a carteira de

servidor é; aí é, governador.

Terminando  o  prazo  do  meu  pronunciamento,  mais  uma  vez,  quero  reiterar:

governador, vamos discutir com os mineiros, às claras, vamos conversar, com o apelo

popularizado feito pelo césar dos césares. Vamos conversar, governador. O senhor

vem,  traz  a  secretária  Vilhena,  que  vai  falar  do  choque  de  gestão  de  primeira,

segunda  e  terceira  geração.  Até  parece  jornada  nas  estrelas:  primeira,  segunda,

terceira geração. Se o césar estiver disponível e ainda desejoso de conversar, venha

também  e  façamos  essa  discussão  diante  das  câmeras  da  TV  Minas,  da  TV

Assembleia, dos veículos de comunicação que se dispuserem a mostrar o debate. Sei

que  é  presunção  deste  pobre  deputado,  deste  pequeno  deputado  querer  estar  à

altura de discutir com o augusto governador de Minas, luminar dos luminares, doutor

das letras, doutor das ciências jurídicas, autoproclamado gestor dos gestores, pai do

choque de gestão, que quebrou Minas. Mas peço com humildade, governador:  se

estiver disposto, ou V. Exa., ou o césar dos césares, ou o mais humilde dos seus

assessores,  vamos  marcar  um  debate  aberto,  plural,  transparente.  Estamos  à

disposição. Muito obrigado, presidente.

* - Sem revisão do orador.
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Prorrogação da Reunião

O presidente (deputado Dalmo Ribeiro Silva) - A presidência, nos termos do art. 21

do Regimento Interno, prorroga esta reunião até as 19h59min. Com a palavra, para

discutir, o deputado Vanderlei Miranda.

O  deputado  Vanderlei  Miranda  -  Sr.  Presidente,  deputado  Dalmo  Ribeiro;

assessores e assessoras, profissionais da imprensa; senhores e senhoras que nos

acompanham nas nossas galerias; senhores e senhoras que também acompanham

pela nossa TV Assembleia os trabalhos desta Casa,  boa tarde. A esses que aqui

estão,  esse grupo de deputados e esse grupo de servidores que permanece nas

galerias, vou me dirigir  para dar uma saudação aos heróis da resistência, porque

estão aqui até agora, às 18h, em um dia exaustivo, mas muito produtivo.

Sr. Presidente, tive o cuidado de pegar o parecer da Previdência Social, que foi

encaminhado ao governo do Estado, ao bloco de oposição e ao Ministério Público,

parecer que é resultado da viagem do deputado Sávio Souza Cruz, líder do bloco, e

do deputado Ulysses Gomes, que estiveram em Brasília em reunião com o ministro

em exercício para lançar luz sobre as contradições dos Projetos de Lei Complementar

nºs 53 e 54, já tão amplamente discutidos neste Plenário desde a semana passada.

Eu e  meu querido  amigo e  companheiro  de  bloco,  deputado  Adalclever  Lopes,

acompanhávamos  a  reunião,  enquanto  eu  lia  o  parecer  da  Previdência  Social  e

destacava alguns pontos para falar sobre eles. Ele me perguntou: “Já estudou? Já fez

o  dever?”.  Se não completo,  pelo  menos  em parte.  Vou destacar  algo  que acho

importante mais uma vez ser mostrado desta tribuna aos servidores, aos que nos

acompanham de suas casas e a todos os que têm interesse nesse assunto.

O Parecer nº 130/2013, da Previdência Social, em seu § 3º, fala do Certificado de

Regularidade Previdenciária, o CRP. Na verdade, o CRP é a chave que abre o cofre,

mas também é a que fecha o cofre. Dependendo da situação e da interpretação que

se der à questão que trata dos fundos no Distrito Federal, na União, nos Estados e

nos municípios, o CRP nada mais é do que a chave que pode abrir e fechar os cofres.

Baseado nessa metáfora, quero dizer que, neste momento, é muito possível que,

uma vez aprovados os Projetos de Lei Complementar nº 53 e 54 nesta Casa, o CRP

vai funcionar como a chave que tranca o cofre. E isso, deputado Pompílio, não é bom
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para Minas e não é bom para os mineiros. Não é bom porque, uma vez aprovado o

projeto,  o  parecer  da previdência  deixa  muito  claro  que  haverá  prejuízo  e  que  o

projeto não está de acordo com o que a Secretaria da Previdência Social exige para

que se mexa na estrutura dos fundos ou, neste caso, no fundo.

Vejam o  que diz o parecer:  “Com fundamento no  art.  84,  § 4º,  da  Constituição

Federal,  a  União  editou  o  Decreto  nº  3.788/2001,  que  instituiu  o  Certificado  de

Regularidade Previdenciária - CRP -, documento destinado a atestar” - prestem bem

atenção a isso - “o cumprimento dos critérios e exigências previstos na Lei nº 9.717,

de 1998, tornando viável a verificação do cumprimento efetivo das disposições da lei

e a consequente aplicação das penalidades legais.

A emissão do CRP foi implementada pela Portaria nº 2.346/2001, com fundamento

no art. 3º do Decreto nº 3.788/2001. Matéria posteriormente disciplinada pela Portaria

nº  172/2005,  e  atualmente  pela  Portaria  nº  204/2008.  Deve  ser  ressaltado  que,

conforme o art. 1º do Decreto nº 3.788/2001, o CRP é emitido para estados, Distrito

Federal e municípios que atendam os critérios elencados na Lei nº 9.717, de 1998, e

representa a segurança do gestor de recursos federais no momento da liberação de

verbas ou assinatura de convênio, sendo prevista punição a ser aplicada ao servidor

federal que não verificar o CRP no ato da liberação de valores”.

Faço uma pergunta: qual servidor público federal tem a responsabilidade, deputado

Paulo Guedes, de fazer a liberação de um recurso sem observar o CRP? Como diz o

texto, esse servidor precisa ser o representante da segurança do gestor de recursos

federais  no  momento  da  liberação  das  verbas  ou assinatura  de  convênio,  sendo

prevista punição a ser aplicada ao servidor federal que não verificar o CRP no ato da

liberação de valores.

Vamos fazer um exercício de memória. Estamos ainda no processo de discussão

dos  Projetos  de  Lei  Complementar  nºs  53 e 54.  Na semana passada havia uma

posição firme do governo de que não mexeria no projeto, que seria esse mesmo e

assim  seria  aprovado.  Porém,  em  entrevista  que  tenho  arquivada,  o  governador

Anastasia disse que, se viesse alguma orientação do governo federal, ele até mudaria

a sua posição. Achei interessante e louvável a postura do governador, uma vez que

sinalizou  que,  havendo  uma  orientação  do  Ministério  da  Previdência  Social,  ele
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poderia rever sua posição. E ele a reviu, mas, na verdade, apenas trocou seis por

meia dúzia, já que cria outro fundo, mas a natureza, o conteúdo, o mérito não está

sendo mudado, tampouco atende às exigências da Secretaria de Previdência Social,

que diz claramente que qualquer  alteração deverá passar  pelo seu crivo.  Se não

passar pelo crivo da secretaria, aí, sim, incorrerá na cassação do CRP ou na sua não

emissão. Não havendo CRP, como disse, é chave que abre e que fecha. Nesse caso,

ele fecha os cofres para transferências voluntárias do governo federal para o Estado

de Minas Gerais. Vai além, é possível acontecer como ocorreu em Alagoas. Alguém

poderá dizer que aqui não é Alagoas, e não é mesmo, estamos em Minas Gerais.

Mas a lei  não mede o tamanho dos estados nem a extensão territorial,  não mede

demograficamente a população para se fazer valer. A lei é a lei, e só nos resta uma

alternativa: cumpri-la. E ao não cumpri-la, é natural que tenhamos de administrar as

consequências.

Eu até usaria um pensamento muito interessante que li outro dia e que pode ser

aplicado à minha fala.  Você é livre para decidir o que quiser na sua vida, mas será

eternamente escravo das consequências. Este Plenário é livre para decidir o que ele

bem  entender,  mas  não  estará  imune  nem  isento  às  consequências  de  suas

decisões,  boas  ou  más.  Consequências  não  pressupõem  somente  coisas  ruins.

Existem as boas consequências. Quando falo de consequências, estou falando de

algo  que  vai  na  sequência  de  um  ato  e  de  uma decisão.  Quero  crer  que  cabe

perfeitamente, dentro dessa minha linha de raciocínio, lembrar isso aqui. Somos livres

para  decidir  o  que  quisermos,  mas  temos  de  ter  a  consciência  de  que  seremos

eternamente  escravos  das  consequências  daquilo  que  decidimos.  Isso  vale  para

todas as áreas da nossa vida, não só para o Plenário desta Casa.

Quero fazer aqui um apelo, mais uma vez, ao governo, à base do governo. Tento

sensibilizar todos vocês para as consequências que poderão advir, e que não são

pequenas. Eu disse outro dia a alguns colegas deputados que muitos de nós não

temos a noção, senhoras e senhores servidores, do tamanho da responsabilidade

que  Deus  nos  confiou,  dando-nos  uma  cadeira  neste  parlamento.  Deputado

Adalclever Lopes, muitos de nós não têm ainda a consciência do tamanho dessa

responsabilidade. Digo isso porque mexemos aqui com o futuro das pessoas. Deus
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nos deu,  a cada um de nós,  a oportunidade de ocupar  1 dessas 77 cadeiras  do

Parlamento mineiro e, ao nos assentarmos aqui, as decisões que tomamos mexem

com esta geração e com as próximas. Essa é uma responsabilidade muito grande.

Precisamos encarar a responsabilidade do mandato que nos foi  confiado também

desse ponto de vista, dessa ótica.

Quero continuar aqui meu dever de casa. Continuo a tratar do parecer emitido pelo

Ministério  da Previdência Social.  Lerei  a pág. 7 do parecer de 30 páginas. É um

parecer  bem  consistente,  bem  embasado,  bem  sustentado  e  com  argumentos

incontestáveis do ponto de vista daquilo que diz a lei e a Constituição. Aqui na pág. 7,

no  número  18  do  parecer,  diz:  “O  Estado  de  Minas  Gerais  possui  o  CRP  nº

951001115924, emitido em 20/8/2013”. Portanto agora, pouco depois do meio do ano,

em agosto, foi emitido o CRP, que estará vigente até 16/2/2014. Esse CRP tem data

de validade, e precisa tê-la. Ele não pode ser  ad aeternum,  porque haverá sempre

uma  prestação  de  contas,  um  acompanhamento  por  parte  do  Ministério  da

Previdência  Social.  Se  houver  irregularidade,  não  se  renova  esse  Certificado  de

Regularidade Previdenciária.

Ele foi emitido com base na legislação e nas informações até então prestadas pelo

regime  próprio  de  previdência  dos  servidores,  dentre  as  quais  se  destaca  a

implementação  da  segregação  da  massa,  que  aconteceu  lá  atrás.  Ou  seja,  a

segregação da massa já aconteceu.

E agora, sim, vou dizer que isso aconteceu em 25/3/2002, e visava equacionar o

déficit atuarial do regime. Muito bem. O governo de Minas tem um CRP que está em

vigor,  que continua valendo. Mas, se o projeto for aprovado, da forma como está,

creio  que  ele  não  terá  vida  até  fevereiro  de  2014.  Ele  vai  perder  sua  validade

imediatamente  após  a  sanção  dessa  lei.  E,  aí,  como chave  que  tranca  o  cofre,

trancado  estará  o  cofre.  Quais  serão  as  consequências  disso?  Não  dá  para

dimensionar. Quanto às consequências disso, não vai dar para fazer um exercício de

futurologia aqui, mas dá para imaginar que não serão pequenas as consequências

disso para o nosso Estado.

Quero lembrar a todos os senhores e as senhoras que estão em casa que estou

lendo o parecer enviado pela Previdência Social.
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Mais adiante, no nº 48, pág. 15 do parecer, consta: “Um projeto de lei como o que

está  sendo  discutido  na  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  que

extingue o Fundo Previdenciário transfere todos os recursos para o Fundo Financeiro,

aglutina toda a massa do Fundo Financeiro, não prevê capitalização deste, que passa

a operar em repartição simples, encontra-se em desacordo com a técnica contábil e

com o mandamento constitucional do equilíbrio financeiro e atuarial e com as normas

que derivam deste.”

Será que há alguma dúvida em relação a isso? Acho que o texto é muito claro. Com

todo respeito ao deputado Sávio Souza Cruz, ele é mais claro que suas palavras. E

todos conhecem a clareza do deputado Sávio Souza Cruz, esse herói da resistência.

Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  senhores  e  senhoras,  na  página  17,  no  nº  60,

podemos ler: “As alterações das normas estabelecidas pelos entes federativos para

seus  RPPS  devem  observar  as  técnicas  atuariais  para  garantir  os  recursos

necessários para os compromissos do plano e cumprir o comando constitucional do

art. 40."

O projeto de lei complementar, da forma como está proposto, fará com que todos os

benefícios  do  plano  sejam estruturados em repartição simples.  Isso,  além de ser

vedado  pelas  normas  que  regem  a  matéria,  trará  sérias  consequências  para  os

limites prudenciais estabelecidos na LRF, ou seja, na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Quero dizer que qualquer governo - seja municipal, seja estadual, seja federal - que

tenha juízo  não vai  querer  ferir  a  Lei  de  Responsabilidade Fiscal,  porque,  aí,  as

consequências serão desastrosas.

Continuando, na pág. 19 do parecer, no nº 74, podemos ler: “A Portaria MPS nº

403/2008 estabelece também que,  observado o disposto no art.  25,  o RPPS que

implementar a segregação da massa somente poderá alterar os seus parâmetros ou

desfazê-la mediante prévia aprovação da Secretaria da Previdência Social - SPS.”

Lembro-lhes de que a segregação já foi implementada em 2002.

E agora quero lembrar que, por quatro vezes, os técnicos do governo estiveram no

Ministério da Previdência Social, levando propostas, alternativas e argumentos que

não convenceram a Secretaria da Previdência Social de que o que está sendo feito

nesta  Assembleia com esse projeto  de  lei  tem amparo,  tem legalidade,  mas não
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encontraram o sim que foram buscar.  Portanto, insistir  com o projeto é uma clara

desobediência às normas da previdência social. É uma clara desobediência à nossa

Constituição. É uma clara desobediência ao nosso sistema legal.

O nº 65 diz:  “O art.  25 supracitado trata  das hipóteses de revisão do plano de

custeio, uma vez que o desfazimento da segregação da massa por vezes pode se

constituir em uma forma de o ente reduzir as contribuições para o plano”. E não é o

que está acontecendo? Eles já estão, baseados nos estudos e do que conhecem do

projeto,  já  antecipando  o  que  o  projeto  propõe.  Portanto  quero  crer  que  não  há

dúvidas quanto à sua contradição.

Na pág. 29, na penúltima página - e quero chamar a atenção dos senhores e das

senhoras -, temos, deputado Adalclever Lopes, as considerações finais, assinada por

Allex  Albert  Rodrigues,  coordenador-geral  de  Auditoria,  Atuária,  Contabilidade  e

Investimentos.

Ele diz no nº 80, da pág. 29 do parecer. “O projeto de lei  de extinção do fundo

previdenciário  e  de  criação de um  único  fundo  financeiro  constitui-se  em medida

contrária à efetivação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio, na forma

estabelecida pelo art. 40 da Constituição Federal, no art. 1° da Lei n° 9.717/1998 e

nos demais atos normativos que definem as normas gerais, e resultará em desajuste

nas  contas  públicas  e  poderá  comprometer  a  capacidade  administrativa  do  ente

federativo, resultando em prejuízo não apenas para os servidores públicos que  são

segurados dos regimes próprios, mas toda a população”.

Está claro? Não serão só vocês, servidores, prejudicados: a consideração final do

parecer diz que será toda a população. E por que diz toda a população? Porque o

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP -, que é a chave que abre o cofre,

vai trancá-lo se insistirmos na aprovação desses projetos, os PLCs nºs 53 e 54.

Continuando, o nº 81, ainda da pág. 29: “O impedimento temporário na liberação de

transferências  voluntárias  da  União,  em  decorrência  da  não  emissão  do  CRP,

representará para o ente federativo e para a sua população um prejuízo nos projetos

de  desenvolvimento  e  financiamentos  locais;  contudo,  provocará  um  dano  ainda

maior, a ser causado caso não se assegure a sustentabilidade do Regime Próprio

Previdenciário  dos  Servidores.  Considerando  a  dimensão  do  passivo  atuarial  do
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regime  e  a  ilegal  transferência  de  recursos  de  um  fundo  para  o  outro,  sem  a

correspondente integralização de reservas garantidoras, observa-se a possibilidade

de  consumação  imediata  dos  recursos  já  acumulados  pelo  regime  e  de

redirecionamento,  logo  em  seguida,  e  a  nível  ascendente,  da  necessidade  de

destinação de mais recursos fiscais  para garantir  o  pagamento dos benefícios  do

plano de previdência dos servidores.”

Essas  são  as  considerações  finais  do  coordenador-geral  de  Auditoria  Atuária,

Contabilidade e Investimentos, Allex Albert Rodrigues.

O parecer foi enviado ao Ministério Público, que, no dia 3 de dezembro, ou seja,

ontem, entrou com pedido de liminar, que passarei a ler na íntegra para os senhores

e principalmente para aqueles que têm interesse na matéria.  (-  Lê:)  “Processo nº

0024.13.255.023-7.  Pedido  liminar.  Exmo.  Sr.  Dr.  Juiz  de  Direito  da  5ª  Vara  de

Fazenda Pública da Comarca de Belo Horizonte. O Ministério Público do Estado de

Minas Gerais, nos autos em epígrafe, ação civil pública que move em face do Estado

de Minas Gerais, vem expor e requer o seguinte: o presente feito discute a legalidade

do  processo  legislativo  PLC  nº  37/2013,  que  permitiu  a  alteração  da  Lei

Complementar nº 53/2002, abolindo-se o parágrafo único do artigo 53”. Chamo-o aqui

de “a bola das costas”.

“O  dispositivo  extinto  previa  a  necessidade  de  plebiscito  para  a  proposta  de

extinção do Funpemg. Conforme narra a inicial, durante a votação do PLC em 2º

turno,  foi  apresentada  emenda  supressiva,  que,  em  razão  de  regra  prevista  no

Regimento Interno da Assembleia Legislativa do  Estado de Minas Gerais,  deveria

submeter-se ao acordo de líderes.”

Meu dileto amigo líder deputado Sávio Souza Cruz, o Dr. Eduardo Nepomuceno

está dizendo que aquela emenda... Preciso da sua atenção, meu líder, e também da

atenção do deputado Paulo Guedes. O Dr. Nepomuceno diz aqui que aquela emenda

supressiva que foi apresentada, em razão da regra prevista no Regimento Interno da

Assembleia,  deveria  submeter-se  ao  acordo de líderes.  V.  Exa.  é  líder  do  bloco.

Quando ocorreu a reunião? V. Exa. se lembra? (- Pausa.) Então, houve reunião para

eliminar o plebiscito, sem acordo para tal. Portanto, o Regimento não foi respeitado,

porque deveria haver a aprovação do Colégio de Líderes. Posso dizer então que essa
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emenda é natimorta. Concorda comigo? Não sei por que ela ainda insiste em viver

neste Plenário. Na verdade, eu sei, todos sabemos.

Continuo a leitura: “Foi pleiteada a concessão de medida liminar para suspender os

efeitos dos atos posteriores à aprovação do Projeto de Lei nº 37/2013, incluindo-se

publicação,  promulgação e sanção, suspendendo-se ainda a eficácia da alteração

normativa  aprovada  pela  Assembleia  Legislativa  e  que  foi  incorporada  à  Lei

Complementar nº 128, de 1º/11/2013, sob pena de multa no valor de R$1.000.000,00,

a ser recolhida em favor do Fundo Estadual do Ministério Público de Minas Gerais -

Funemp  -,  para  fins  de  utilização  em  projetos  de  defesa  e  proteção  de  direitos

difusos,  até o julgamento  de  mérito  da  presente ação,  mantendo-se,  com isso,  a

redação original  contida no parágrafo único do artigo 53 da Lei  Complementar nº

64/2002.”  Portanto,  há  uma  pena  dura:  multa  de  R$1.000.000,00  pelo  não

cumprimento.

“É certo ainda que o Estado de Minas Gerais, tão logo houve a promulgação da

nova lei, com a alteração promovida no artigo 53, já encaminhou três outros projetos

à Assembleia Legislativa, com o propósito de reformular o sistema de previdência do

servidor, notadamente a extinção do Funpemg - PLC nº 54/2013.”

“Veja-se, portanto, que após a supressão do parágrafo único, art. 53, foi retirada a

exigibilidade do plebiscito para autorizar a extinção do Funpemg e, na mesma toada,

foi apresentado novo projeto de lei complementar com esse propósito.” Ou seja, deu-

se uma rasteira.

“Em consulta ao Ministério da Previdência, o Ministério Público foi informado que a

proposta de extinção do Funpemg constitui-se em medida contrária à efetivação do

equilíbrio  financeiro  e  atuarial  dos  RPPS,  na  forma  estabelecida  pelo  art.  40  da

Constituição Federal, no art. 1º da Lei nº 9.717/98 e nos demais atos normativos que

definem as normas gerais,  e resultará no desajuste nas contas públicas e poderá

comprometer a capacidade administrativa do ente federativo, resultando em prejuízo

não apenas para os servidores públicos que são segurados dos RPPS, mas para

toda a população.

Em razão da gravidade e inconformidade jurídica da situação, o Estado de Minas

Gerais, segundo considerações feitas pelo Ministério da Previdência, está sujeito ao
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impedimento  temporário  na  liberação  de  transferências  voluntárias  da  União,  em

decorrência da não emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP.

O  Código  de  Processo  Civil,  em  seu  art.  798,  assegura  ao  juiz  o  poder  de

determinar  as  medidas  provisórias  que julgar  adequadas,  quando houver  fundado

receio de lesão a direito de difícil reparação.

Isto posto, o Ministério Público reitera o pedido inicial, no sentido de deferimento da

medida  liminar,  nos  termos  ali  expostos.  Nesses  termos,  pede  deferimento.  Belo

Horizonte, 3 de dezembro de 2013. Eduardo Nepomuceno de Souza, promotor de

Justiça de Defesa do Patrimônio Público.”

Portanto, é mais uma voz muito forte que soma-se à voz dos heróis da resistência

nesta Casa.

Sem problemas. Então, interrompo aqui a minha fala, pedindo ao presidente que

preserve o meu tempo restante, que será de 25 minutos, para que possamos, então,

na continuidade dos trabalhos, usar desse tempo para completar minha fala.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O  deputado  Adalclever  Lopes  -  Querido  presidente,  como  teremos  agora,  às

18h30min, a Cantata de Natal, solicito a V. Exa. que suspenda ou encerre a reunião

agora,  com a  concordância  do  deputado  Vanderlei  Miranda  e  preservando o  seu

tempo  restante,  e  voltemos  mais  tarde,  às  20  horas.  Dessa  forma,  poderemos

participar da cantata juntamente com os colegas. Obrigado, Sr. Presidente.

O  presidente  (deputado  Hely  Tarqüínio)  -  A  presidência verifica,  de  plano,  a

inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Presidente

A presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.649/2012, uma vez que permaneceu em ordem do

dia por seis reuniões.

Encerramento

O presidente -  A presidência encerra a reunião,  convocando as deputadas e os

deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 5, às

9 horas, e para as especiais também de amanhã, a primeira logo após a ordinária e a
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segunda às  20  horas,  nos  termos  dos  editais  de convocação,  bem como para  a

ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do

dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 66ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 28/11/2013

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

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

da  Mesa  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Palavras  do  Sr.  José  Santana  de

Vasconcellos -  Palavras  do  Presidente  -  Apresentação  Musical  -  Entrega  de

Estatuetas de Homenagem - Entrega da Medalha da Ordem do Mérito Legislativo -

Apresentação Musical - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis  Pinheiro  -  Ivair  Nogueira  -  Adelmo Carneiro  Leão  -  Dilzon  Melo  -  Neider

Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Elismar Prado - Juarez Távora - Lafayette de Andrada

- Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia

Ferreira - Paulo Guedes - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses

Gomes.

Abertura

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 19h45min, declaro aberta a reunião.

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

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

anteriores.

Atas

- A deputada Liza Prado, 2ª-secretária ad hoc, procede à leitura das atas das duas

reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à inauguração do Memorial da Assembleia de

Minas.  Esse  memorial  busca  contribuir  para  o  resgate,  a  compreensão  e  a
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valorização da trajetória de quase 200 anos do Legislativo Mineiro como organismo

essencial à democracia. Pretende, mais que isso, motivar cada cidadão a se perceber

como parte dessa história e a participar ativamente da construção dos seus próximos

capítulos.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Antonio Anastasia,

governador  do  Estado;  Alberto  Pinto  Coelho,  vice-governador  do  Estado;  Carlos

André Mariani  Bittencourt,  procurador-geral  de Justiça do Estado; senador Antônio

Carlos Rodrigues; e deputado federal Weliton Prado, representando a Câmara dos

Deputados; a Exma. Sra. Andréa Abritta Garzon, defensora pública-geral do Estado; e

os Exmos. Srs.  José Santana de Vasconcellos, presidente desta Casa de 1981 a

1983; e deputado federal Bonifácio de Andrada, presidente desta Casa em 1966.

Execução do Hino Nacional

O  locutor  -  Ouviremos,  neste  instante,  o  Hino  Nacional  Brasileiro,  que  será

interpretado pela cantora Fafá de Belém.

A Sra.  Fafá de Belém - Peço desculpas a vocês pelo  incidente.  Aproveito para

afirmar o seguinte: quem tenta nos empurrar nem imagina o quanto nos coloca para

frente.  Boa noite a todos. Boa noite,  governador.  Boa noite,  autoridades. A minha

história com Minas Gerais não é de hoje, é de muitos anos. Reconheço-me nesse

povo e vejo aqui um grande e forte pedaço do meu país. É para mim uma honra muito

grande estar aqui com vocês nesta noite; ter sido escolhida para a inauguração do

memorial que abrigará os grandes nomes da política mineira, de vários partidos, de

vários olhares, mas sempre, com certeza, olhando para o Brasil.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. José Santana de Vasconcellos

Exmos. Srs. Deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa; Prof.

Antonio Anastasia, governador do nosso Estado; Alberto Pinto Coelho, nosso vice-

governador; Carlos André Mariani Bittencourt,  procurador-geral de Justiça; senador

Antônio Carlos Rodrigues, nosso companheiro de partido; deputado federal Weliton

Prado,  representando  a  Câmara  dos  Deputados;  Sra.  Andrea  Abritta  Garzon,

defensora pública-geral do Estado; deputado federal Bonifácio Federal, ex-presidente
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da nossa Assembleia Legislativa; boa noite.

Meus senhores e minhas senhoras, deputados estaduais  e federais presentes e

autoridades, a inauguração deste memorial busca perpetuar para as gerações que se

sucedem com o correr do tempo a fidelidade irreversível  de Minas aos princípios

democráticos. Ao mesmo tempo, reafirma, perante a história, o nosso compromisso

primeiro com a liberdade,  como seguidores dos ideais de Tiradentes e de Teófilo

Otôni  em  etapas  mais  distantes,  e  em  episódios  menos  remotos,  inspirados  em

Juscelino  Kubitschek,  Milton  Campos,  Tancredo  Neves  e  outros  inesquecíveis

homens públicos mineiros que nos antecederam.

A inauguração deste memorial, portanto, vai muito além da mera cerimônia formal,

pois constitui  iniciativa de profundo conteúdo político e institucional.  Não terá sido

certamente outra a inspiração do deputado Dinis Pinheiro, nobre presidente desta

Casa, cuja bela carreira pública vem sendo construída sob o estímulo dos ideais de

sua juventude, com bases alicerçadas das melhores tradições mineiras.

Como V. Exa. nos dias atuais, Sr. Presidente, tive também a honra de pertencer e

presidir esta ilustre Casa do povo mineiro, de onde procurei retirar exemplos e lições

que passaram a orientar todo o meu comportamento durante os mandatos que exerci

posteriormente  na  Câmara  dos  Deputados.  Modesta  e  discretamente,  como  nos

recomenda a índole mineira, mas com a firmeza e a austeridade que a República

exige de seus representantes ungidos pela soberania das urnas.

Por experiência própria, portanto, posso bem aquilatar a dimensão do trabalho que

aqui realiza o nobre deputado Dinis Pinheiro, como bem demonstra essa obra que ora

inauguramos por meio da qual se vai resgatar toda a história da Assembleia de Minas

e a memória de tantos homens que a edificaram.

Vem V. Exa., com o indispensável apoio de seus nobres pares, instituir o Memorial

do  Poder  Legislativo  Mineiro,  como  símbolo  para  assegurar  à  posteridade  o

pensamento liberal deste Estado, ontem como hoje exercendo o fundamental papel

de  fator  decisivo  do  equilíbrio  político  da  nação brasileira.  Do  fundo  do coração,

eminente deputado Dinis Pinheiro, em meu nome e de toda minha família, agradeço a

V. Exa. a gentileza do privilégio de fazer-me orador desta memorável solenidade.

Ao  longo  da  história  da  humanidade,  a  caminhada  do  homem  no  sentido  da
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construção do futuro sempre se desenvolveu com base nas lições do passado. O

grande  pensador  católico  Alceu  de  Amoroso  Lima,  que  usava  o  pseudônimo  de

Tristão de Ataíde nos seus sábios artigos para a imprensa nacional, escreveu certa

vez uma frase admirável na forma e profunda no conteúdo de que o passado é o que

não passa; é o que fica do que passou. Eis o sentido maior desse memorial, pois é da

ciência histórica e ferramenta que aqui estamos utilizando para compilar e resguardar

os anais do Legislativo mineiro, com seus embates, seus desafios e suas conquistas.

O Poder Legislativo é, por excelência, o instrumento de afirmação da democracia.

Sendo esta o regime do povo, pelo povo e para o povo, o Parlamento representa o

canal e a expressão de sua voz. É através do Legislativo, e independentemente da

categoria econômico-social, da crença religiosa ou da cor da pele de cada um, que o

povo se manifesta, dando-lhe, por decorrência lógica, ampla visibilidade e legítimo

sentido público. O Parlamento tudo reflete, porque retrata e sintetiza o pensamento

popular, o anseio de cada um, a preocupação de todos. Como nem democracia nem

liberdade se conquistam pela força do decreto, muito menos pelo decreto da força, é

o trabalho parlamentar que viabiliza os direitos fundamentais dos cidadãos, por meio

de uma luta árdua, contínua e sem desânimo, embora, não raras vezes, ao preço de

generalizações,  críticas  injustas  e  de  incompreensões  fabricadas  nos  porões  dos

próprios inimigos das liberdades humanas.

Longe está da realidade a pretensão de que a democracia seja um regime perfeito,

até porque todas as criações humanas são falíveis. E até porque, sobretudo, apenas

as  criações  divinas  têm  a  sagrada  benção  da  perfeição.  Em  meados  do  século

passado, mais precisamente no distante ano de 1947, pouco tempo então decorrido

do fim da Segunda Grande Guerra, esse cidadão do mundo, primeiro ministro inglês,

Winston Churchill, em histórico pronunciamento perante a Câmara dos Comuns de

seu país, já advertia para o fato de que a democracia não representava um primor em

termos de regime político, mas que estava muito mais próxima desse ideal do que

todas as demais formas experimentadas de tempos em tempos.

No  caso  específico  do  Brasil,  a  democracia  tem  avançado  significativamente,

embora o processo de sua plena consolidação ainda esteja exposto a deformações e

oportunismos. Às próximas gerações - e às próximas eleições, é bom frisar - está



711
____________________________________________________________________________

reservada a responsabilidade de expurgar os malfeitos da vida nacional, desde que

se assegurem aos jovens bases sólidas de educação, bases, aliás, que muito têm

deixado a desejar no País de nossos dias. Com exceção do nosso estado, graças à

vontade e à garra do  nosso governador  e à competência  da  nossa secretária  de

educação.

Nesse contexto, o Congresso Nacional e as assembleias legislativas têm o dever de

implementar, evidentemente nos limites de suas respectivas competências, as áreas

estratégicas de uma nova realidade, que, além da educação, abranjam a saúde e a

segurança. É forçoso reconhecer, independentemente das preferências partidárias e

ideológicas de cada um de nós, houve significativos avanços nos últimos anos, mas

devemos  ter,  também  indiferentemente  de  conveniências  momentâneas,  que  o

caminho a percorrer ainda é muito longo.

Vejamos,  por  exemplo,  os  indicadores  de  desenvolvimento  recentemente

divulgados, segundo os quais o Brasil progrediu expressivamente em vários setores

nas  últimas décadas.  A educação é  nota  dissonante  nesse panorama,  apesar  do

volume dos recursos materiais para ela direcionados. Os anos de estudo não levam

em conta a qualidade do ensino ministrado. É melancólico - para não dizer que é

vergonhoso - verificar que menos da metade dos jovens concluem o ensino médio. O

número dos analfabetos funcionais continua grande, e os reflexos disso já se fazem

sentir no próprio mercado de trabalho. Faltam médicos, e aí está a polêmica entre o

governo federal, que está trazendo profissionais de fora, principalmente de Cuba, e a

classe médica brasileira, que se sente agredida em seus brios. Faltam engenheiros, e

aí  está  este  grande  canteiro  de  obras  que  é  a  imensidão  do  Brasil,  com  seus

cronogramas  atrasados  e  a  qualidade  dos  serviços  comprometida.  Faltam

advogados, e aí está grande parte dos formandos em direito que não conseguem a

indispensável  aprovação  nos  exames  da  OAB.  Em  suma,  faltam  ao  País

trabalhadores  qualificados  para  impulsionar  a  mola  mestra  do  desenvolvimento

moderno, diante de um mundo cada vez mais exigente em qualidade e cada vez mais

competitivo.

É  doloroso  constatar,  meus  senhores  e  minhas  senhoras,  a  vulgarização  que

passou a envolver alguns setores da atividade pública em âmbito nacional. Vêm-se
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transformando em degradante rotina as denúncias de corrupção e de deterioração

dos métodos de ação política. Basta abrir as páginas das revistas e dos jornais, ouvir

as emissoras de rádio e assistir às televisões. As recentes manifestações populares

de protesto, à revelia de partidos ou de tutores, são a prova mais eloquente de que a

sociedade está atenta, consciente de seus direitos e disposta, em clima ordeiro e

pacífico, distante de vândalos e de arruaceiros, a iniciar no Brasil a construção de

uma nova realidade política e moral como legado de honra às gerações vindouras.

Para o conforto de nossas consciências, Minas constitui patriótica exceção dentro

desse  quadro  deplorável.  Sob  a  liderança  a  um  só  tempo  determinada,  firme  e

equilibrada do governador Antonio Anastasia, aqui se trabalha com absoluta correção

e em nome do povo, pelo povo e para o povo, com a participação decisiva, harmônica

e independente dos Poderes Legislativo e Judiciário do Estado. Hoje, talvez até mais

do que em outros  episódios  de nossa história,  o Brasil  se mostra profundamente

carente dos valores de Minas.

Sr. Presidente Dinis Pinheiro, Srs. Deputados, demais autoridades presentes, meus

senhores  e  minhas  senhoras,  permitam-me  agora  uma  reflexão  de  natureza

sentimental. Guardo desta Casa algumas das mais gratas lembranças de minha vida

pública. Aqui cheguei ao iniciar-se a década de 1970, mal saído dos bancos de nossa

querida  Faculdade  de  Direito.  Vinha  jovem,  cheio  de  sonhos  e  povoado  pelo

idealismo que me inspirara o governo do saudoso e ilustre homem público que foi o

Dr. Israel Pinheiro. Tive a imensa honra de trabalhar no seu gabinete, ao seu lado, e

auferir  a  grande  recompensa  de  haver  incorporado  à  minha  formação  suas

permanentes lições de dedicação ao interesse público e de acendrado amor a Minas

e ao Brasil. Acompanhei na administração de seu sucessor, o dinâmico governador

Rondon  Pacheco,  aqui  presente,  a  continuidade  do  vigoroso  processo  de

transformação da economia mineira. Coincidentemente com o mandato do também

governador  Francelino  Pereira,  cheguei  à  presidência  desta  egrégia  Assembleia.

Depois  de  quatro  legislaturas  estaduais  consecutivas,  a  confiança  de  expressiva

parcela do povo mineiro indicou-me o caminho da Câmara federal, onde permaneci

até a parte final do segundo mandato do ilustre governador Aécio Neves e a inicial do

primeiro mandato do eminente governador Antonio Anastasia.
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Vejam os senhores que esta Casa representa importante parte da minha vida. A

inauguração  deste  memorial,  portanto,  além  de  significar  uma  reafirmação  da

fidelidade de Minas às liberdades democráticas, representa para o modesto orador

desta cerimônia uma suave viagem no tempo e um gratificante apelo à emoção. É um

reencontro  que  ressuscita  doces  lembranças,  realimenta  velhos  sentimentos  e

reaviva eternas saudades.

Finalmente, gostaria de deixar registrado que este ato, em que damos por instalado

o Memorial  do Legislativo mineiro,  comprova que a gente  destas  montanhas tem

memória.  Porque ai  do  povo que não tem memória!  Porque quem não registra a

experiência e a faz frutificar na construção do futuro está fadado a não aprender com

os erros, a incidir nos mesmos erros, a repetir-se em processo errático e estéril. Já

quem cultiva as lembranças, transforma erros em acertos e constrói para as gerações

seguintes, em processo sistemático e frutífero! Muito obrigado.

Palavras do Presidente

Anotem aí: nada abala a fé de quem busca e tenta sempre. E digo a vocês que

passar  a  vida  inteira  lutando pelos  outros  é  uma vida  digna,  é  algo  supernobre.

Acreditem mais do que nunca: essa é a missão desta Casa do povo.

Exmo. Sr. Governador do Estado de Minas Gerais, Prof. Antonio Anastasia, é bom,

é gratificante tê-lo na condução dos nossos destinos. O Brasil está aquilatando, mais

do que nunca, o seu caráter, a sua decência, o seu valor, o seu ideal. Está neste

grupo seleto,  escolhido pelo Pai  Celestial,  para transformar a vida do próximo, do

semelhante.  Obrigado por  tudo,  governador  Anastasia.  Quero saudar  o Exmo. Sr.

Alberto Pinto Coelho,  vice-governador  do Estado de Minas Gerais.  A sua vida foi

talhada aqui,  na Casa do povo.  Talento raro,  amigo,  generoso,  mineiro da gema,

idealista,  espírito  conciliador.  Devoto  a  você carinho,  apreço  e  profunda gratidão.

Obrigado a Minas Gerais por nos ofertar Alberto Pinto Coelho. Quero saudar o Exmo.

Sr. Carlos André Bittencourt, procurador-geral de justiça do Estado de Minas Gerais;

quero saudar o Exmo. Sr. senador Antônio Carlos Rodrigues; quero abraçar aqui o

Exmo. Sr. Weliton Prado, deputado federal, jovem amigo, representando a Câmara

dos  Deputados.  Quero  saudar  a  Exma.  Sra.  Andréa  Abritta  Garzon,  defensora

pública-geral do Estado de Minas Gerais. Quero saudar esta bela história de vida,
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presidente desta Assembleia Legislativa no período de 1981 a 1983, o fraterno amigo

José Santana de Vasconcellos, orador oficial desta inesquecível solenidade. Quero

saudar  o  nosso  patriarca,  Exmo.  Sr.  Bonifácio  Andrada,  deputado  federal,  nossa

admiração eterna, presidente também desta Casa no ano de 1966. Com a voz do

coração, quero saudar as deputadas e os deputados. Obrigado por estarem aqui.

Quero  também  abraçar  os  deputados  federais  e  saudar,  de  forma  efusiva,  os

prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, lideranças municipais. Vocês, líderes municipais,

são grandes obreiros desta Pátria com que todos sonhamos: Pátria boa, feliz, justa,

amiga. Quero abraçar a imprensa. Mais do que nunca, continuo acreditando nela.

Sou um ardoroso defensor da liberdade de expressão. Sempre haverei de carregar a

humildade para ouvi-la, para me fortalecer e para ser cada dia melhor no exercício da

missão confiada pelo meu patrão, pelo nosso patrão: o povo. Quero saudar minha

querida esposa Adriana, os meus queridos filhos, sobrinhos, irmãos. Quero abraçar

aqui este valente irmão, deputado federal Toninho Pinheiro. Quero abraçar a ela, que

me arrepiou, arrepiou todos nós com a sua alegria, com o seu sorriso, com o seu

amor à vida, com seu amor a Minas, com seu amor à Pátria, este talento eterno.

Minas escolheu bem, a Assembleia teve sabedoria. Ela faz parte da minha história, da

história de cada um de nós, da história desta Pátria que tantas conquistas abraçou:

Fafá de Belém, um beijo no coração, obrigado por encantar o coração dos mineiros.

Aguardem um pouco, fixem os olhos nestes jovens. O coração de cada um aqui

vibrará e palpitará intensamente. Um beijão no coração destes jovens, conhecidos

como Orquestra Jovem das Gerais. Já sei do talento, da magia e do carisma de cada

um de vocês. Obrigado por aceitarem o nosso convite e por trazerem este sorriso e

esta  alegria  maior  a  Minas,  o  que  certamente  nos  inspirará  nesta  nossa  missão

permanentemente transformadora.

Memorial, memória geral, a memória que é história, com seu filtro seletor, recupera

e conserva no tempo,  levando o passado e o presente ao encontro do futuro.  O

espaço  nobre  que  hoje  inauguramos,  destinado  ao  Memorial  da  Assembleia  de

Minas, história, memória e cidadania; o livro que hoje lançamos, as homenagens que

hoje  prestamos  vivem  e  viverão,  portanto,  num  tempo  permanente,  que  não  é

contado pelo relógio das horas ou pelo calendário dos dias, dos meses e dos anos.
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Em qualquer época, os nomes e os acontecimentos inscritos nessa história estarão

presentes  na  memória  do  Poder  Legislativo  de  Minas  Gerais,  inspirando  a  vida

parlamentar e o serviço público das novas e futuras gerações. “Todo amanhã se cria

num ontem, através de um hoje. Temos de saber o que fomos para saber o que

seremos”,  disse-nos  Paulo  Freire.  Somos  hoje,  portanto,  como  deputados  ou

funcionários do quadro permanente ou do recrutamento amplo, sucessores daqueles

que  escreveram,  cada  um  ao  seu  tempo,  as  páginas  deste  livro  que  constitui  a

história  viva  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Senhoras,

senhores,  queridos  homenageados,  concretizar  esse  projeto  para  reverenciar  e

agradecer  a  esses  construtores  de  nossa  história,  fazendo  registrar,  na  linha  do

tempo,  os  fatos  marcantes  deste  Poder,  era  um  sonho  meu,  profundamente

acalentado.

Com o apoio irrestrito da Mesa da Assembleia, com a colaboração decidida dos

nobres colegas deputados e com a dedicação e o trabalho do corpo de servidores,

tornou-se possível a sua concretização. Sonho que não era somente meu, mas de

muitos, sonho que em mim mesmo nasceu pelos exemplos de meus pais, o saudoso

pai Tonico Pinheiro e a minha querida mãe Irene, que até hoje, com as graças de

Deus, continua a me ensinar que a gratidão, entre todas, é a virtude mais nobre, a

que mais dignifica a própria vida.

Senhoras e senhores, este memorial está concebido para dialogar com o visitante,

estimulando-o à reflexão sobre o processo político e a instituição parlamentar, sobre

as relações entre Estado e sociedade e sobre o papel de cada cidadão como sujeito

da sua própria história. Seus quatro módulos, instalados neste espaço nobre, unem o

passado ao presente sem fechar as portas ao futuro. Ao contrário, convida a todos,

especialmente a juventude, a assumir ou a descobrir seu lugar nessa trajetória, sem

limitar horizontes e sem colocar nenhum ponto final nessa caminhada. É um memorial

vivo,  portanto,  uma  obra  aberta,  inacabada,  à  qual  novos  acontecimentos  se

agregarão para a construção da história legislativa mineira. Assim, quem o visitar dele

sairá enriquecido e verá nascer, em sua mente, pensamentos ou ideias que antes

sequer  imaginava  sobre  os  elos  que  unem,  na  evolução  humana,  a  política  à

sociedade. Disso temos certeza absoluta.
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Na verdade, estamos orgulhosos - parlamentares e servidores - por proporcionar ao

público  essa  viagem  nas  asas  do  tempo.  Podemos  assegurar-lhes  que  será,

sobretudo, mais uma ferramenta institucional para prosseguirmos na tarefa de edificar

uma Minas melhor,  mais  solidária,  mais participativa  e com menos desigualdades

sociais.

A  cada  um  de  nossos  homenageados  -  ex-presidentes,  ex-governadores,

deputados, primeiras deputadas eleitas, servidores mais antigos do quadro efetivo e

do recrutamento amplo, aposentado mais antigo, ex-diretor-geral e ex-secretária-geral

da  mesa,  ex-deputados  que,  vítimas  do  arbítrio,  perderam  seus  mandatos,

professores, artistas, acadêmicos que contam nossa história - queremos dizer que

este é um ato de profundo agradecimento da Assembleia de Minas às senhoras e aos

senhores  aqui  presentes  ou  representados,  em  preito  de  saudade  e  de

reconhecimento,  pelos  seus  familiares  diletos.  É  por  meio  das  senhoras  e  dos

senhores que este agradecimento se estende, solidariamente,  aos que, em outros

tempos, alcançando o presente, souberam colocar, governador Alberto, com carinho,

talento e competência seu "tijolinho" na construção do edifício imaterial, humano e

institucional  desta  Casa,  tornando-a,  queiram  ou  não,  referência  de  qualidade  e

modelo legislativo para todo o Brasil.

Não podemos olvidar que nossa história ecoou aos quatros cantos nas vozes de

jornalistas, radialistas, com a divulgação das atividades legislativas, alcançando os

mais longínquos rincões de nossas Minas. Convido-os, neste momento, a registrar

neste memorial os fatos e acontecimentos do Parlamento mineiro, em livro que esta

Casa pretende editar.

Caros presentes, saúdo o presidente José Santana,  orador  dos homenageados,

exemplo de elegância humana e de cultura política, homem público da mais alta e

elevada  conceituação  -  aquele  que  dedica  sua  vida  a  servir  à  vida  de  seus

semelhantes, ao bem geral. Saúdo, também, S. Exa., o governador de nosso estado,

Antonio  Anastasia,  que  ainda  muito  jovem  ou  tão  jovem  quanto  hoje,  colaborou

brilhantemente  como  assessor  especial,  amigo  Mourão,  junto  à  relatoria  da

Constituinte  Mineira  de  1989,  uma  das  estações  centrais  dessa  nossa  jornada

histórica. Homenagens e agradecimentos estendemos a todos que contribuíram para
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a construção de tão nobre história.

Com um profundo respeito ao passado e olhos fixos em nosso futuro, pautados nos

legados que nos foram transmitidos, amigo Adelmo, prosseguiremos, com fé e amor,

enfrentando os desafios para o fortalecimento do Poder Legislativo como canal de

voz e vez de nosso povo. Senhoras, senhores, se "tudo vale a pena quando a alma

não  é  pequena",  na  voz  do  poeta,  este  memorial  valerá  a  pena  ao  servir  de

informação, reflexão e inspiração para todos aqueles que buscam a grande alma do

tempo nas lições do passado em sua relação com o mundo contemporâneo. Se "o

caminho se faz ao andar", no dizer de Antônio Machado, as luzes e as sombras que

guiaram  nossos  antepassados  projetaram  e  construíram  o  caminho  que  hoje

trilhamos.

Secretário,  amigo  Danilo,  temos  nesta  casa,  na  entrada  do  Palácio  da

Inconfidência, de face para a Praça da Assembleia, um símbolo vivo da eternidade da

vida.  Ele está representado pela escultura de aço esculpida pelo gênio criador do

mineiro e cidadão do mundo Amílcar de Castro. Quando sua obra foi inaugurada, na

culminação da Constituinte Mineira de 1989, simbolizando o triângulo da liberdade, da

democracia e da república como caminho e rumo do Poder Legislativo, alguém lhe

perguntou  -  e  vou  revelar  aqui  pela  primeira  vez  -  o  que  aconteceria  com  sua

escultura ao longo dos séculos.

O professor Amílcar de Castro, amigo Paulino Cícero, nem pestanejou para dar sua

pronta resposta: "Ela voltará a ser o minério de ferro de onde ela veio". Em 2014 essa

escultura completará seu primeiro quarto de século, e a Constituição Mineira, então

promulgada,  fará  suas  bodas  de  prata,  cumprindo  seus  25  anos  de  vida

constitucional.  Vamos  mobilizar,  através  desta  Casa,  todos  os  mineiros  para

celebrarmos  esse  magno  aniversário,  marco  maior  da  construção  do  Estado

Democrático de Direito entre nós.

Senhoras,  senhores,  quando  alguém  nos  perguntar,  pois,  o  que  será  desse

memorial  pelos tempos afora, governador Anastasia,  poderemos responder com a

lição do Prof. Amílcar: “Ele voltará a ser, no tempo histórico, a memória que nos diz

que o presente é o encontro do passado com o futuro. Por isso presente estou na

memória que sou!”. Sob as graças e as bênçãos de Deus, inauguramos hoje esse
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memorial de vocação imortal! Muito obrigado!

Apresentação Musical

O locutor - Ouviremos mais uma brilhante apresentação da cantora Fafá de Belém,

que  interpretará  a  música  Coração  de  estudante, de  Wagner  Tiso  e  Milton

Nascimento.

- Procede-se à apresentação musical.

A Sra. Fafá de Belém - Como dizia Tancredo Neves: “Minas, teu primeiro nome é

liberdade”.

Entrega de Estatuetas de Homenagem

O locutor - A partir de agora, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais prestará

homenagem àqueles que fazem parte da história do Parlamento mineiro. Iniciaremos

as  homenagens  pelos  ex-governadores  que  exerceram  mandato  no  Parlamento

mineiro. Solicitamos aos homenageados ou a seus representantes que se dirijam ao

local  indicado:  Rondon Pacheco;  Aureliano Chaves,  in  memoriam;  José Francisco

Bias  Fortes,  in  memoriam;  Mílton  Campos,  in  memoriam;  Ozanan  Coelho,  in

memoriam;  Tancredo Neves,  in  memoriam.  As  homenagens serão entregues pelo

presidente  da  Assembleia  Legislativa,  deputado  Dinis  Pinheiro.  Homenagearemos

agora os ex-presidentes da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Solicitamos que

se dirijam ao local indicado: Alberto Pinto Coelho; Anderson Adauto; Antônio Dias;

Antônio Júlio; Bonifácio Andrada; Doutor Viana; João Navarro; José Santana; Romeu

Queiroz. As homenagens serão entregues pelos excelentíssimos senhores deputado

Ivair Nogueira, 1º-vice-presidente da Assembleia Legislativa, e deputado Lafayette de

Andrada,  líder  do  Bloco  Transparência  e  Resultado.  Homenageamos,  neste

momento,  in memoriam, os ex-presidentes da Assembleia Legislativa e, para tanto,

solicitamos  que  se  posicionem,  no  local  indicado,  os  representantes  dos

homenageados:  Agostinho  Patrus,  Alberto  Teixeira,  Camilo  Machado,  Dalton

Canabrava, Expedito Tavares, Feliciano de Oliveira Penna, Genésio Bernardino, João

Ferraz e Jorge Vargas.  Para homenagear, convidamos os Exmos.  Srs.  deputados

Adelmo  Carneiro  Leão,  3º-vice-presidente  da  Assembleia  Legislativa,  e  Bonifácio

Mourão, líder do governo.

- Procede-se à entrega de estatuetas de homenagem.
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Finalizando as homenagens aos ex-presidentes da Assembleia, solicitamos que se

dirijam  ao  local  indicado  os  representantes  dos  homenageados:  José  Ferraz,  in

memoriam; Kemil Kumaira,  in memoriam; Manoel Costa,  in memoriam;  Martins da

Costa, in memoriam; Neif Jabour, in memoriam; Nunes Coelho, in memoriam; Orlando

Andrade,  in  memoriam; Pio  Canedo,  in  memoriam;  Ribeiro  Pena,  in  memoriam;

Walthon Goulart,  in memoriam.  Para homenageá-los, convidamos o excelentíssimo

deputado Neider Moreira, 2º-secretário da Assembleia Legislativa, e o excelentíssimo

deputado Tiago Ulisses, líder do Bloco Avança Minas.

- Procede-se à entrega de estatuetas de homenagem.

O locutor - Homenagearemos agora as primeiras deputadas eleitas à Assembleia

de Minas; os deputados que tiveram o mandato cassado e posteriormente restituído

pela Assembleia; o ex-diretor-geral e a ex-secretária-geral da Mesa mais antigos; e os

servidores  aposentados  e  ativos  mais  antigos dos  quadros de  pessoal.  Incluímos

nesta chamada também o representante do ex-governador Hélio Garcia. Favor dirigir-

se  ao  local  indicado  os  homenageados  ou  seus  representantes:  Clodsmidt  Riani;

Marta  Nair  Monteiro,  in  memoriam;  Armando  Ziller,  in  memoriam;  José  Gomes

Pimenta, in memoriam; Sinval Bambirra, in memoriam; Antônio Geraldo Pinto; Maria

Coeli  Simões  Pires;  João  Alves  Cardoso;  Hélio  Garcia.  As  homenagens  serão

entregues pelos Exmos. Srs. 1º-secretário da Assembleia de Minas, deputado Dilzon

Melo, e deputado Paulo Guedes, líder da Minoria.

- Procede-se à entrega de estatuetas de homenagem.

O  locutor  -  Serão  realizadas  agora  as  homenagens  aos  veículos  de  imprensa.

Solicitamos que se dirijam ao local indicado pelo Cerimonial: jornal Estado de Minas e

TV Alterosa, representados pelo diretor de  marketing e comercialização dos Diários

Associados, Mário Neves; jornal Hoje em Dia,  representado pelo diretor-presidente

Flávio Jacques; jornal Diário do Comércio, representado pelo diretor-presidente Luiz

Carlos Mota Costa; Rádio Itatiaia, representada pelo diretor de jornalismo Márcio Doti;

TV e Rádio Band Minas, representados pelo diretor regional José Saad; TV Globo

Minas,  representada  pelo  diretor  de  jornalismo  Renê  Astigarraga;  Rede  TV,

representada pelo diretor regional Lúcio Portela; Rede Minas, representada por Paulo

César; Rádio Inconfidência,  representada pelo presidente Valério Fabris; Centro de
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Cronistas Políticos e Parlamentares de Minas Gerais - Ceppo -, representado pelo

presidente  Carlos  Lindenberg;  Rede  Record  Minas, representada  pelo  diretor

institucional  Hélcio  Zolini.  Farão as  homenagens  os  Exmos.  Srs.  deputados  Dinis

Pinheiro, presidente da Assembleia de Minas, e Alencar da Silveira Jr., 3º-secretário

desta Assembleia.

- Procede-se à entrega de estatuetas de homenagem.

O locutor - Finalizando as homenagens desta solenidade, chamaremos agora os

artistas plásticos, ou seus representantes, que têm obras importantes relacionadas à

memória do Legislativo mineiro e os historiadores que ajudaram a contar essa mesma

história:  Yara  Tupinambá;  Amílcar  de  Castro,  in  memoriam; Floriano  de  Lima

Nascimento;  Otávio  Soares  Dulci;  e  Maria  Auxiliadora  de  Faria,  in  memorian.  As

homenagens serão feitas pelo deputado Dilzon Melo, 1º-secretário da Assembleia.

- Procede-se à entrega de estatuetas de homenagem.

Entrega da Medalha da Ordem do Mérito Legislativo

O  locutor  -  Neste  momento,  realizaremos  a  entrega  da  Medalha  da  Ordem  do

Mérito Legislativo, no seu grau Mérito Especial, ao senador Antônio Carlos Rodrigues.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro, fará a entrega da

medalha.

- Procede-se à entrega da medalha.

Apresentação Musical

O locutor - Neste momento, ouviremos a apresentação da Orquestra Jovem das

Gerais, que é um núcleo da Orquestra Jovem de Contagem, que, sob a regência de

Roseane Reis, executará as músicas Hino a Minas Gerais, de Lucas Brandão e João

Lehmann, e Peixe vivo, cantiga do folclore brasileiro.

- Procede-se à apresentação musical.

Encerramento

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

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

deputadas e os deputados para a especial  de amanhã,  dia 29,  às 20 horas, nos

termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Emenda nº 0001 Autoria: João Leite - PSDB

Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA

Ação: .... - Xadrez na Escola

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade: Desenvolver por meio de ensino do xadrez, o autocontrole psicofísico a

criatividade,  a  capacidade  de  pensar  de  maneira  lógica  e  ágil,  estimulando-se  a

tomada de decisões com autonomia e melhorando-se a capacidade de aprendizado e

de integração.

Produto: ALUNO ATENDIDO

Unidade de medida: ALUNO

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 80.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Ampliar  a  oportunidade  de  conhecimento  do  aluno  desenvolvendo

habilidades no raciocínio lógico criatividade, atenção e concentração.

------------------------------

Emenda nº 0002 Autoria: Fabiano Tolentino - PPS

Programa: 177 - Minas SEM FOME

Ação: .... - Apoio à Implantação de Tanques Comunitários de Leite

Unidade  Orçamentária:  3041  -  EMPRESA  DE  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE Minas GERAIS

Finalidade:  Disponibilização  de  tanques  de  resfriamento  de  leite  à  Agricultores

familiares para uso comunitário

Produto: TANQUE IMPLANTADO

Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)
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* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Os tanques de resfriamento de leite para uso comunitário facilitam a

recepção e armazenamento de leite fornecido pelos grupos de agricultores familiares,

contribuindo  para  manutenção  de  sua  qualidade  por  meio  da  redução  rápida  de

temperatura, agregando valor  ao produto e conforme legislação vigente (Instrução

Normativa 62 de 30 de dezembro de 2011, do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento  -  MAPA),  permitindo  por  consequência  melhores  opções  de

comercialização e preço, além de estimular a organização dos agricultores familiares

de maneira  positiva  em  toda a  cadeia  produtiva  do  leite  no  Estado,  beneficiando

assim, toda a sociedade mineira.

------------------------------

Emenda nº 0003 Autoria: Fabiano Tolentino - PPS

Programa: 177 - Minas SEM FOME

Ação: .... - APOIO ÀS FEIRAS LIVRES

Unidade  Orçamentária:  3041  -  EMPRESA  DE  ASSISTÊNCIA  TÉCNICA  E

EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE Minas GERAIS

Finalidade:  Apoiar  os  municípios  e  os  agricultores  familiares  na  realização  na

realização  da  venda  direta  de  seus  produtos  aos  consumidores  urbanos,

assegurando padrão de conforto e higiene na comercialização.

Produto: FAMÍLIA BENEFICIADA

Unidade de medida: FAMÍLIA

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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Justificativa:  O  aporte  de  mais  recursos  a  esta  ação  permitirá  aumento  da

abrangência no atendimento, uma vez que este tipo de apoio à comercialização tem

grande  procura  pelos  Municípios  e,  de  fato,  propicia  melhoria  nas  condições  de

higiene e facilidade de comercialização dos produtos da agricultura familiar.

------------------------------

Emenda  nº  0004  Autoria:  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  4554  -  APOIO  A  INCLUSÃO  SOCIAL  DOS  GRUPOS  E  INDIVÍDUOS

VULNERÁVEIS E HISTORICAMENTE DISCRIMINADOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.050.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Durante a 20ª Reunião Ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos

da Pessoa com Deficiência, realizada em 14/11/2013, diversas mães cujos filhos são

alunos  do  Instituto  Presidente  Roosevelt,  instituição  reconhecida  na  área  de

educação especial, localizada em em Belo Horizonte, relataram que, sem a obtenção

da ajuda de custo para pagamento das mensalidades em escola especial, chamada

de “bolsa Caade”, o acesso desses alunos à educação está ameaçado.

Conforme o depoimento de algumas mães, a maior parte dos alunos passou pelo

processo de inclusão nas classes comuns da rede regular de ensino, mas não se

adaptou. Retornaram, então, para o Instituto, mas não possuem recursos para pagar

as mensalidades. A diretora informou que, como as famílias não obtiveram a ajuda de

custo para pagamento  das mensalidades  em escola especial,  chamada de “bolsa

Caade”, o Instituto corre o risco de fechar as portas e, nesse caso, os jovens podem

ficar sem acesso à educação, pois o prazo para o cadastramento escolar para vagas

na rede pública de educação inclusiva também já terminou.

Por esse motivo sugerimos a apresentação de emenda ao PPAG para aumentar de
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400 para 600 a meta física, com o respectivo aumento da meta financeira, destinada

à  Ação  4554  -  Apoio  à  inclusão  social  dos  grupos  e  indivíduos  vulneráveis  e

historicamente discriminados, que tem em seu escopo a concessão de ajuda de custo

para  pagamento  das  mensalidades  em  escola  especial  às  famílias  que  dela

necessitam,  com  vistas  à  inclusão  social  da  pessoas  com  deficiência  e  de  seus

familiares.

------------------------------

Emenda nº 0005 Autoria: Comissão de Saúde

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE -

Ação: 4388 - FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Mudança de finalidade para: FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE NOS

MUNICÍPIOS COM FOCO NA MELHORIA DA INFRESTRUTURA DOS PONTOS DE

ATENÇÃO A SAÚDE e da qualidade dos serviços laboratoriais, PROPORCIONANDO

ASSIM MELHORES  CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE,  e

apoiar a implantação de laboratórios microrregionais.

Justificativa:  O problema da realização de exames  laboratoriais  nas cidades do

interior de Minas é grave. Muitos municípios não têm laboratório ou têm apenas um

pequeno laboratório  com equipamentos obsoletos, o que compromete a qualidade

dos exames e a agilidade nos resultados.  É fundamental,  portanto, que o Estado

implemente medidas para fortalecer a rede de laboratórios já existente e apoiar a

criação de laboratórios microrregionais.

Esses são os motivos que nos levam a propor o acréscimo, na finalidade da Ação

4388  -  Fortalecimento  da  Rede  Municipal  de  Saúde  do  PPAG,  dos  objetivos  de

melhoria  da  qualidade  dos  serviços  laboratoriais  e  de  apoio  à  implantação  de

laboratórios microrregionais no Estado.

------------------------------

Emenda nº 0006 Autoria: Comissão de Saúde

Programa: 002 - SAÚDE INTEGRADA -

Ação: 4288 - TELE Minas SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado
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no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 682.176,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: O Estado vem avançando no fortalecimento do SUS e na garantia de

acesso aos serviços de saúde por meio de ações como, por exemplo, a emissão de

laudos à distância para exames realizados em locais onde não há especialista para

emitir o laudo.

Entretanto, no que e refere às mamografias, na região Norte de Minas ainda há

mamógrafos parados devido à falta do especialista para emitir os laudos.

Por esse motivo sugerimos a apresentação de emenda ao PPAG para aumentar de

70 para 100 a meta física destinada à Região Norte de Minas na Ação 4288 - Tele

Minas Saúde, que tem em seu escopo a emissão de laudos à distância.

------------------------------

Emenda nº 0007 Autoria: Comissão de Saúde

Programa: 044 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE -

Ação: 4638 - ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO ESTADO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 5.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Conforme previsto no PPAG, as regiões Central, Mata, Centro Oeste,

Jequitinhonha/Mucuri  e  Norte  já  têm  suas  redes  de  urgência  e  emergência

implantadas e contam com recursos para sua manutenção.

Na  Região  Norte  de  Minas,  entretanto,  além  de  haver  uma  concentração  dos

atendimentos  de  urgência  e  emergência  no  Município  de  Montes  Claros,  duas

Unidades de Pronto Atendimento - UPAs - foram construídas, mas ainda não estão

atendendo,  e  há  necessidade  de  tornar  mais  eficiente  a  rede  de  urgência  e

emergência da macrorregião.
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Esses são os motivos que nos levam a propor aumento de R$5.000.000,00 nos

recursos previstos para a Região Norte de Minas na ação específica do PPAG que

tem como objetivo garantir o encaminhamento do paciente ao ponto de atenção mais

adequado e seu efetivo atendimento com uma assistência de qualidade, no menor

tempo possível, reduzindo o número de mortes e sequelas por causas evitáveis, por

meio da manutenção das redes de urgência e emergência no Estado.

------------------------------

Emenda  nº  0008  Autoria:  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável

Programa: 110 - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL -

Ação: 4031 - BOLSA RECICLAGEM

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 2.500.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: O pagamento por serviços ambientais autorizado pela Lei nº 19.823,

de novembro de 2011, que dispõe sobre o Bolsa Reciclagem, constitui parte relevante

das  políticas  públicas  de  meio  ambiente  do  Estado.  O  benefício,  dirigido  às

associações e cooperativas de catadores de material reciclável, além da importância

ambiental,  pois  estimula a redução de envio de resíduos aos aterros  sanitários  e

lixões,  tem  importância  socioeconômica  redobrada  por  possibilitar  a  elevação  de

renda e a promoção de dignidade dos trabalhadores organizados, e reduzir os custos

sociais da destinação adequada de resíduos sólidos.

Esse benefício, assumido pelo Estado, deve ser mantido e, sempre que possível,

ampliado a fim de possibilitar a inclusão de novas associações de catadores, o que

justifica a emenda ora apresentada, posto que é esse o compromisso assumido junto

à sociedade mineira durante a tramitação do projeto de lei de origem.

Vale lembrar que o compromisso citado foi plenamente renovado pela ALMG e pelo

Executivo  mineiro  na  Reunião  Especial  realizada  em  19  de  novembro  último  no
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Plenário desta Casa para comemorar o segundo aniversário de publicação da lei.

------------------------------

Emenda nº 0009 Autoria: João Leite - PSDB

Texto  da  emenda:  1115  -  PROJETO IMPLANTAÇÃO VIDEOMONITORAMENTO

(OLHO VIVO)

Finalidade  :  Geradas  por  câmeras  distribuídas  em  vias  publicas  e  terminais

rodoviários das cidades com altos registros de ocorrências de criminalidade violenta

contra o patrimônio, contribuindo para a prevenção e repressão da criminalidade nas

áreas em que foi  instalado.  Sua implantação possibilita  melhorias  nos  índices de

criminalidade  violenta  contra  o  patrimônio  das  regiões  monitoradas,  bem  como a

maior eficiência da atuação policial.

Justificativa:

Contribuir  para a prevenção e repressão da criminalidade nas áreas em que for

instalado. Sua implantação possibilita melhorias nos índices de criminalidade violenta

contra  o  patrimônio  das  regiões  monitoradas,  bem  como  a  maior  eficiência  da

atuação policial.

------------------------------

Emenda nº 0010 Autoria: Mário Henrique Caixa - PC DO B

Programa: 193 - APOIO À CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ -

Ação:  4334  -  APOIO  FINANCEIRO  A  PROJETOS  DA  CADEIA  PRODUTIVA

CAFEEIRA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0011 Autoria: Comissão de Segurança Pública

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL

Ação: .... - GESTÃO DA FROTA - POLÍCIA MILITAR

Unidade Orçamentária: 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE Minas GERAIS

Finalidade:  RENOVAR  A FROTA DA PMMG  COM ADOÇÃO DO  MODELO DE

TERCEIRIZAÇÃO  DA GESTÃO  E  MANUTENÇÃO  VISANDO  À  REDUÇÃO  DOS
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CUSTOS DE MANUTENÇÃO,

DA  IDADE  MÉDIA,  DO  ÍNDICE  DE  INDISPONIBILIDADE  DA  FROTA  COM

AUMENTO  DA  CAPACIDADE  OPERACIONAL  DAS  DIVERSAS  UNIDADES  DA

PMMG, POR MEIO DE

REDISTRIBUIÇÃO  DAS  VIATURAS  DAS  UNIDADES  ATENDIDAS  PARA  OS

MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO.

Produto: VIATURA MANTIDA

Unidade de medida: VIATURA

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 38.807.659,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A gestão da frota da PMMG adotada pelo Estado deve permanecer no

formato  atual,  já  que  reduziu  os  problemas  relativos  à  existência  de  viaturas

funcionais  nos  batalhões  e  demais  circunscrições.  Será  um  retrocesso  o

desmantelamento do modelo de gestão da frota atual, baseado na terceirização. Esta

proposta representa uma restauração da Ação 4572, presente na lei orçamentária de

2013 e no PPAG em vigor, inclusive quanto aos valores e a meta física do ano.

------------------------------

Emenda nº 0012 Autoria: Comissão de Segurança Pública

Programa: 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL

Ação: .... - GESTÃO DA FROTA - POLÍCIA CIVIL

Unidade Orçamentária: 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE Minas GERAIS

Finalidade:  GARANTIR  A  RENOVAÇÃO  PERIÓDICA  E  DISTRIBUIÇÃO  NO

ESPAÇO TERRITORIAL DA FROTA DA POLÍCIA CIVIL ATRAVÉS DE AQUISIÇÃO

DE  VIATURAS  ADEQUADAS  AO  TRABALHO  OPERACIONAL,  BEM  COMO  A

EFICIÊNCIA DA MANUTENÇÃO DA FROTA.

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Unidade de medida: UNIDADE
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Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 12.887.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Restauração da ação 4639 - GESTÃO DA FROTA - POLÍCIA CIVIL,

com vistas a manter a ampliação e renovação da frota da Polícia Civil.

------------------------------

Emenda nº 0013 Autoria: André Quintão - PT

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

Art. … - O Poder Executivo deverá enviar à Assembleia Legislativa, anualmente,

juntamente com o projeto de lei que dispõe sobre o PPAG, volume demonstrativo das

subações vinculadas a cada ação - sub projetos e sub processos.

------------------------------

Emenda  nº  0014  (originada  da  PLE  nº  1.873/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO

PRODUTIVA -

Ação:  4173  -  APOIO  À  COMERCIALIZAÇÃO  DA  ECONOMIA  POPULAR

SOLIDÁRIA.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 499.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0015  (originada  da  PLE  nº  1.874/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -
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Ação:  4236  -  COFINANCIAMENTO  DE  SERVIÇOS  E  BENEFÍCIOS  PARA

MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

Mudança  de  nome para:  COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS  E  BENEFÍCIOS

PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - Série Histórica

Justificativa: Altera nome da ação para incluir a expressão "Série histórica".

------------------------------

Emenda  nº  0016  (originada  da  PLE  nº  1.874/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ação:  ....  -  COFINANCIAMENTO  DE  SERVIÇOS  E  BENEFÍCIOS  PARA

MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

Unidade Orçamentária: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: Possibilitar a oferta de ações de proteção social a família e indivíduos

em situação de risco social e violação de direitos, inclusive com a contratação de

equipes municipais para o acompanhamento familiar.

Produto: MUNICÍPIO COFINANCIADO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Inclusão de nova ação para  cofinanciamento  de  municípios  para  a

execução  da  proteção  social  especial,  inclusive  para  a  contratação  de  equipes

municipais para a proteção especial.

------------------------------

Emenda  nº  0017  (originada  da  PLE  nº  1.875/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 156 - INCENTIVO A CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS -

Ação:  1024  -  ARTESANATO  EM  MOVIMENTO  -  APOIO  A  PROJETOS
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PRODUTIVOS DE ASSOCIAÇÕES E COMUNIDADES DE ARTESÃOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 50.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0018 Autoria: Bloco Minas sem Censura

Programa: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

Ação: .... -  CONSTITUIÇÃO DE FUNDO GARANTIDOR PARA PAGAMENTO DE

BENEFÍCIOS

Unidade Orçamentária: 4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

Finalidade: GARANTIR A SUSTENTABILIDADE DO PLANO DE BENEFÍCIOS AO

SEGURADO COM EFICIENTE GESTÃO

FINANCEIRA DAS RECEITAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA.

Produto: AÇÃO DE SUPORTE À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADA

Unidade de medida: AÇÃO

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor  (R$):  1.110.492.329,00  -  Programa:  749  -  REGIME  PRÓPRIO  DE

PREVIDÊNCIA SOCIAL - Ação: 4261 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDO GARANTIDOR

PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

Justificativa: A proposta visa criar no FUNFIP uma reserva técnica proveniente dos

recursos do FUNPEMG com a finalidade de provisionar o pagamento das obrigações

futuras assumidas por este fundo.

------------------------------

Emenda nº 0019 Autoria: Bloco Minas sem Censura

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE
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Ação: .... - Complementação de vinculação de exercícios anteriores

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: Identificar os recursos de que tratam o parágrafo 2º do artigo 24 e o

artigo 25 da Lei Complementar nº 141/2012.

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor  (R$):  332.616.287,00 -  Programa: 999 -  RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  A  Lei  Complementar  nº  141/2012,  que  regulamenta  a  EC  nº  29,

determina  que  os  recursos  necessários  à  composição  do  mínimo  de  12%  de

despesas em ações de saúde que não foram executados em um exercício devem ser

utilizados  no  ano  seguinte,  somados  ao  mínimo  deste  exercício,  em  dotação

específica.  A  emenda  procura  criar  a  dotação  necessária  ao  cumprimento  da

determinação legal.

------------------------------

Emenda nº 0020 Autoria: Bloco Minas sem Censura

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER -

Ação: 1025 - PROFESSOR DA FAMÍLIA

Acréscimo Compensatório:

Valor (R$): 6.574.587,00 - Programa: 271 - MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA -

Ação: 2074 - APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL

Justificativa: O programa "Professor da Família" não poderia ser incluído na função

Educação  tampouco  sob  a  gestão  da  SEE/MG,  haja  vista  que  seu  caráter

assistencialista não condiz com as determinações legais do art. 70 da LDBE federal.

------------------------------

Emenda nº 0021 Autoria: Bloco Minas sem Censura

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER -
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Ação: 1008 - REINVENTANDO O ENSINO MÉDIO

Acréscimo Compensatório:

Valor (R$): 56.846.000,00 - Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER - Ação:

4586 - PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO

Justificativa: A ação não cumpre os objetivos da efetiva melhora dos índices de

abandono, tampouco de universalização da educação no nível médio estadual, haja

vista  que  sequer  cumpre  os  parâmetros  do  custo  aluno  qualidade,  aprovado  no

Parecer  08/CNE/CEB  de  2010,  e  se  utiliza  de  profissionais  leigos  para  sua

implementação.

------------------------------

Emenda  nº  0022  (originada  da  PLE  nº  1.878/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 156 - INCENTIVO A CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS -

Ação: 1228 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0023  (originada  da  PLE  nº  1.888/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 290 - CONVIVÊNCIA COM A SECA -

Ação: 1101 - AÇÕES EMERGÊNCIAS DE CONVIVÊNCIA COM A SECA

Mudança  de  nome  para:  AÇÕES  EMERGENCIAIS  DE  CONVIVÊNCIA COM  A

SECA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0024  (originada  da  PLE  nº  1.921/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO

PRODUTIVA -

Ação:  4584 -  FOMENTO E APOIO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA

POPULAR SOLIDÁRIA.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0025  (originada  da  PLE  nº  1.931/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 003 - MELHOR EMPREGO -

Ação:  4605  -  PROGRAMA  DE  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL (PEP)

Mudança  de  finalidade  para:  PROVER,  EM  ARTICULAÇÃO  COM OS  DEMAIS

ENTES FEDERADOS, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO TÉCNICA EM

NÍVEL  MÉDIO,  ATENDENDO  ÀS  DEMANDAS  REGIONAIS  E  MUNICIPAIS,  DO

MEIO URBANO E RURAL, IDENTIFICANDO E DIAGNOSTICANDO

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE TRABALHO E NECESSIDADES DE MÃO DE

OBRA  E  CONTRIBUINDO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  ECONÔMICO  DO

ESTADO.

Justificativa: A articulação entre os entes federados é importante de ser destacada

na finalidade da ação 4605, pois essa organização pode evitar  a sobreposição de

ações  realizadas  pelo  governo  federal  e  pelo  Estado,  e  dessa  forma  otimizar  a
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utilização dos recursos públicos.

------------------------------

Emenda  nº  0026  (originada  da  PLE  nº  1.940/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 271 - MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA

Ação: .... - Xadrez na Escola

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  Desenvolver,  por  meio  do  xadrez,  o  autocontrole  psicofísico,  a

criatividade,  a  capacidade  de  pensar  de  maneira  lógica  e  ágil,  estimulando-se  a

tomada de decisões com autonomia e melhorando-se a capacidade de aprendizado e

de integração social.

Produto: ALUNO PARTICIPANTE

Unidade de medida: ALUNO

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 80.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0027  (originada  da  PLE  nº  1.942/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE

Ação: .... - Promoção do esporte indígena

Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA

JUVENTUDE

Finalidade:  PROPICIAR  CONDIÇÕES  PARA  A  PRÁTICA  ESPORTIVA  NAS

COMUNIDADES  INDÍGENAS,  ESPECIALMENTE  DAS  MODALIDADES

ESPORTIVAS CARACTERÍSTICAS DESSES POVOS, POR MEIO DA REALIZAÇÃO

DOS JOGOS INDÍGENAS DE Minas GERAIS.

Produto: INDÍGENA PARTICIPANTE
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Unidade de medida: INDIGENA

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Realização dos Jogos Indígenas no estado de Minas Gerais.

------------------------------

Emenda  nº  0028  (originada  da  PLE  nº  1.944/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa:  123 -  DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS

MECANISMOS DE PRODUÇÃO -

Ação: 4409 - ESTÍMULO À PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO CULTURAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 300.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Realização  dos  seguinte  festivais  culturais  na  região  do  Vale  do

Jequitinhonha e Mucuri: Festivale e Mucuriarte.

------------------------------

Emenda  nº  0029  (originada  da  PLE  nº  1.945/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE Minas GERAIS

Ação: .... - Apoio à Implantação de Circuitos Culturais Regionais

Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Finalidade: Oferecer apoio técnico-financeiro aos Municípios para a implantação de

equipamentos  culturais  como  estratégia  de  integração  das  políticas  de  cultura  e

fomento à instalação de circuitos culturais no interior do Estado.
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Produto: CIRCUITO IMPLANTADO

Unidade de medida: CIRCUITO

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0030  (originada  da  PLE  nº  1.954/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 133 - OBRAS PREDIAIS NA REDE FHEMIG -

Ação: 1239 -  PROJETOS, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS

UNIDADES PREDIAIS DA REDE FHEMIG

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Restauração  do  imóvel  situado  na  Rua  Manaus  348,  em  Belo

Horizonte, bem cultural tombado de propriedade da Fhemig.

------------------------------

Emenda  nº  0031  (originada  da  PLE  nº  1.884/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 290 - CONVIVÊNCIA COM A SECA -

Ação: 1367 - INFRA ESTRUTURA DE APOIO TECNOLÓGICO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: O programa 290- Convivência com a Seca - executado pelo IDENE,

não prevê recursos para o Vale do Jequitinhonha e Mucuri.

------------------------------

Emenda  nº  0032  (originada  da  PLE  nº  1.884/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 290 - CONVIVÊNCIA COM A SECA -

Ação: 1100 - COMBATE À POBREZA RURAL E À MIGRAÇÃO LABORAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0033  (originada  da  PLE  nº  1.906/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

Ação: .... - melhora da infraestrutura das escolas família agrícola

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  APOIO  ÀS  ESCOLAS  FAMÍLIA AGRÍCOLA PARA EXECUÇÃO  DE

OBRAS DE INFRAESTRUTURA.

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Unidade de medida: ESCOLA

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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Justificativa: Recursos para obras de melhoria de infraestrutura das escolas família

agrícola

------------------------------

Emenda  nº  0034  (originada  da  PLE  nº  1.906/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA -

Ação: 4587 - ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.363.080,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0035  (originada  da  PLE  nº  1.964/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 193 - APOIO À CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ -

Ação:  4334  -  APOIO  FINANCEIRO  A  PROJETOS  DA  CADEIA  PRODUTIVA

CAFEEIRA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

------------------------------

Emenda  nº  0036  (originada  da  PLE  nº  1.964/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR -

Ação: 4115 - APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.
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Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0037  (originada  da  PLE  nº  1.967/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 182 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Ação: .... - Revisão do Zoneamento Ecológico e Econômico

Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Finalidade:  DEFINIR,  EM  ESCALA  ADEQUADA  À  FISCALIZAÇÃO  E  AO

LICENCIAMENTO AMBIENTAL,  OS LIMITES  DAS ÁREAS  PRIORITÁRIAS  PARA

CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE.

Produto: REVISÃO DO ZEE CONCLUÍDA

Unidade de medida: REVISÃO DO ZEE

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  O  Zoneamento  Ecológico  Econômico  é  instrumento  de  gestão

ambiental que atribui qualidade ambiental e sustentabilidade ao desenvolvimento do

Estado, sem cujas atualizações e revisões restará prejudicado o equilíbrio ambiental.

------------------------------

Emenda  nº  0038  (originada  da  PLE  nº  1.968/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO

Ação: .... - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Finalidade:  PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DAS UNIDADES DE
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CONSERVAÇÃO ESTADUAIS JÁ EXISTENTES COMO FORMA DE ELIMINAR O

PASSIVO AMBIENTAL EXISTENTE NO ESTADO.

Produto: ÁREA REGULARIZADA

Unidade de medida: HECTARE

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0039  (originada  da  PLE  nº  1.969/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa:  104  -  AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O SETOR ENERGÉTICO DO

ESTADO

Ação: .... - Coordenação de elaboração do balanço energético estadual

Unidade  Orçamentária:  1461  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Finalidade: FORNECER INFORMAÇÕES ESTRUTURADAS SOBRE A OFERTA E

DEMANDA DE ENERGIA NO ESTADO.

Produto: RELATÓRIO ELABORADO

Unidade de medida: RELATÓRIO

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 37.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Tendo  em  vista  a  política  estadual  de  mudanças  climáticas,  em

discussão nesta  Casa,  faz-se indispensável  manter  a  referida  ação como esforço

previsto na política, e necessário ao conhecimento das necessidades para a transição
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energética do Estado.

------------------------------

Emenda  nº  0040  (originada  da  PLE  nº  1.970/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 110 - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL -

Ação: 4031 - BOLSA RECICLAGEM

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0041  (originada  da  PLE  nº  1.974/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  ....  -  APOIO  À  ESTRUTURAÇÃO  DOS  CONSELHOS  TUTELARES  E

MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  APOIAR  A  ESTRUTURAÇÃO  DOS  CONSELHOS  TUTELARES  E

MUNICIPAIS,  POSSIBILITANDO  MELHOR  DESEMPENHO  DE  SUAS

ATRIBUIÇÕES.

Produto: CONSELHO APOIADO

Unidade de medida: CONSELHO

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 700.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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------------------------------

Emenda  nº  0042  (originada  da  PLE  nº  1.975/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  ....  -  CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS -  ESCOLA DE

CONSELHOS

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  CAPACITAR  CONTINUAMENTE  OS  CONSELHEIROS  DOS

CONSELHOS MUNICIPAIS E DOS ESTADUAIS VINCULADOS À SUBSECRETARIA

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E À SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, POR

MEIO DE ESCOLAS DE CONSELHOS.

Produto: CONSELHEIRO CAPACITADO

Unidade de medida: CONSELHEIRO

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0043  (originada  da  PLE  nº  1.979/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 198 - REDE DE CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO DA CULTURA DA PAZ

NAS ESCOLAS

Ação: .... - CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA NAS ESCOLAS

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  IMPLEMENTAR  AÇÕES  DE  CAPACITAÇÃO  SOBRE  SEGURANÇA

NAS  ESCOLAS,  NOTADAMENTE  SOBRE  A MEDIAÇÃO  DE  CONFLITOS,  BEM

COMO SOBRE AS BASES LEGAIS E O SISTEMA DE GARANTIA DOS

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
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Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Unidade de medida: PROFISSIONAL

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: De janeiro a outubro de 2013, foi cumprido 100% da meta física e 83%

da meta financeira na ação "Capacitação em Segurança nas Escolas", sugerindo a

pertinência da ação para o fim a que se destina. Nesse sentido, parece pertinente que

a ação 4349 seja restaurada.

------------------------------

Emenda  nº  0044  (originada  da  PLE  nº  1.980/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  ....  -  IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA

SEXUAL INFANTOJUVENIL

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  Expandir  o  Programa  de  Ações  Integradas  e  Referenciais  no

Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes - PAIR, revisar o

Plano  Estadual  de  Enfrentamento  da  Violência  Sexual  Infanto  juvenil,  realizar

campanhas educativas e desenvolver o protagonismo juvenil.

Produto: PLANO IMPLANTADO

Unidade de medida: PLANO

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:
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9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Necessidade  de  revisão  do  Plano  Estadual  de  Enfrentamento  à

Violência  contra  Crianças  e  Adolescentes  de  Minas  Gerais  e  de  efetiva

implementação do Programa de Ações Integradas e Referenciais no Enfrentamento

da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes - PAIR em todo o Estado, tendo

em vista a existência de vários municípios que apresentam alta vulnerabilidade com

relação à exploração sexual contra crianças e adolescentes e que ainda necessitam,

urgentemente, da articulação de todo o sistema de garantia de direitos.

------------------------------

Emenda  nº  0045  (originada  da  PLE  nº  1.982/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação:  2071  -  OPERACIONALIZAÇÃO  DOS  CONSELHOS  VINCULADOS  À

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0046  (originada  da  PLE  nº  1.984/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa:  151  -  GESTÃO  DO  SISTEMA ÚNICO  DE  ASSISTÊNCIA SOCIAL -

SUAS -

Ação: 4307 - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SUAS

Transferência da ação para o programa: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS

HUMANOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.
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Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 50.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0047  (originada  da  PLE  nº  1.984/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa:  151  -  GESTÃO  DO  SISTEMA ÚNICO  DE  ASSISTÊNCIA SOCIAL -

SUAS -

Ação:  4219  -  OPERACIONALIZAÇÃO  DO  CONSELHO  ESTADUAL  DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Transferência da ação para o programa: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS

HUMANOS

------------------------------

Emenda  nº  0048  (originada  da  PLE  nº  1.984/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa:  151  -  GESTÃO  DO  SISTEMA ÚNICO  DE  ASSISTÊNCIA SOCIAL -

SUAS -

Ação: 4592 - QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO SUAS

Transferência da ação para o programa: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS

HUMANOS

------------------------------

Emenda  nº  0049  (originada  da  PLE  nº  1.984/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa:  151  -  GESTÃO  DO  SISTEMA ÚNICO  DE  ASSISTÊNCIA SOCIAL -

SUAS

Justificativa: Exclusão do Programa 151 - Gestão do Sistema Único de Assistência

Social, pois suas ações foram transferidas para o Programa 011 - Assistência Social e

Direitos Humanos.

------------------------------

Emenda  nº  0050  (originada  da  PLE  nº  1.985/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular
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Programa: 003 - MELHOR EMPREGO -

Ação: 1133 - REDE MINEIRA DO TRABALHO

Mudança  de  finalidade  para:  PROMOVER  A ARTICULAÇÃO  DAS  POLÍTICAS

PÚBLICAS DE TRABALHO E EMPREGO DE Minas GERAIS, VISANDO A OFERTA

DE SERVIÇOS INTEGRADOS E A

EXCELÊNCIA  NO  ATENDIMENTO  AO  CIDADÃO,  POTENCIALIZANDO  A

GERAÇÃO DE RENDA, em articulação com os demais entes federados.

Justificativa: Alterar a finalidade da ação 1133, com vistas a incluir a referência à

articulação com os demais entes federados.

------------------------------

Emenda  nº  0051  (originada  da  PLE  nº  1.990/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - Estruturação da Rede de Assistência Social no Estado

Unidade Orçamentária: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: cofinanciar municípios para assegurar infraestrututra adequada para os

serviços  da  política  de  assistência  social,  bem  como  possibilitar  a  aquisição  de

equipamentos e veículos.

Produto: Município cofinanciado

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0052  (originada  da  PLE  nº  1.994/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR
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Ação: .... - Apoio ao Extrativismo em Minas Gerais

Unidade  Orçamentária:  1231  -  SECRETARIA DE ESTADO  DE  AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Finalidade: APOIAR A ATIVIDADE DE AGROEXTRATIVISMO DAS CULTURAS DO

PEQUIZEIRO E MACAÚBA E DEMAIS FRUTOS DO CERRADO MINEIRO

Produto: PROJETO APROVADO

Unidade de medida: PROJETO

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0053  (originada  da  PLE  nº  1.995/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR -

Ação: 2121 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Mudança de finalidade para: SUPRIR AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS

ALUNOS  DAS  ESCOLAS  PÚBLICAS  ESTADUAIS  DE EDUCAÇÃO  BÁSICA,  DE

ACORDO COM O TEMPO DE PERMANÊNCIA NA ESCOLA, A FIM DE GARANTIR

O ACESSO À ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ADEQUADA E CONTRIBUIR PARA A

FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES

Justificativa:  Alteração  da  finalidade  da  ação  por  meio  da  supressão  do  termo

"parcialmente".

------------------------------

Emenda  nº  0054  (originada  da  PLE  nº  1.996/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa:  233  -  COOPERAÇÃO  ESTADO  E  MUNICÍPIO  NA  ÁREA

EDUCACIONAL -

Ação: 4191 - ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS
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Mudança  de  finalidade  para:  DISPONIBILIZAR  RECURSOS  HUMANOS,

TÉCNICOS,  MATERIAIS  E  FINANCEIROS  AOS  MUNICÍPIOS,  VISANDO  À

MELHORIA  DOS  PADRÕES  DE  QUALIDADE  DA  EDUCAÇÃO  BÁSICA  -

EDUCAÇÃO  INFANTIL,  ENSINO  FUNDAMENTAL  E  ENSINO  MÉDIO  -  e  para

capacitar os gestores municipais de ensino, visando à universalização da educação

básica.

------------------------------

Emenda  nº  0055  (originada  da  PLE  nº  1.997/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER

Ação: .... - Rede de Acompanhamento Social nas Escolas

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade: Promover o acompanhamento social nas escolas, de forma integrada

aos centros de referência de assistência social - Cras - e ao Programa Saúde da

Família - PSF.

Produto: ESCOLA ASSISTIDA

Unidade de medida: ESCOLA

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0056  (originada  da  PLE  nº  1.999/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR -

Ação:  1218  -  FORTALECIMENTO  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR  PARA  O

ABASTECIMENTO ALIMENTAR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado
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no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 750.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Acréscimo de recursos com fins de manter nível de atividade da SAF-

Seapa na execução do programa Cultivar, Nutrir e Educar, face à proposta de revisão

com recursos muito reduzidos em relação ao ano de 2013.

------------------------------

Emenda  nº  0057  (originada  da  PLE  nº  2.000/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 169 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO -

Ação:  1119  -  ADEQUAÇÃO  SOCIOECONÔMICA  E  AMBIENTAL  DAS

PROPRIEDADES RURAIS

Transferência  da  ação  para  o  programa:  28  -  SUSTENTABILIDADE  E

INFRAESTRUTURA NO CAMPO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 103.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0058 Autoria: Fred Costa - PEN

Programa: 184 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS -

Ação: 4014 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Mudança de finalidade para: DE: Promover a formação dos aspirantes às carreiras

policiais  e  o  aperfeiçoamento  do  efetivo  de  natureza  estritamente  policial,  tendo

objetivo final sua ascensão profissional.

Para:  dos  aspirantes  às  carreiras  policiais  e  o  aperfeiçoamento  do  efetivo  de

natureza estritamente policial, tendo objetivo final sua ascensão profissional, inclusive

especializando-o ao atendimento adequado a animais vítimas de maus tratos.
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------------------------------

Emenda  nº  0059  (originada  da  PLE  nº  2.001/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR

Ação: .... - Cadastro de Agroindústria de Pequeno Porte

Unidade Orçamentária: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

Finalidade: CADASTRAR EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS RURAIS DE

PEQUENO  PORTE  COM  O  OBJETIVO  DE  INICIAR  O  PROCESSO  DE

REGULARIZAÇÃO  SANITÁRIA  E  APOIAR  TÉCNICA  E  FINANCEIRAMENTE  A

CRIAÇÃO  DE  CONSÓRCIOS  INTERMUNICIPAIS  DE  DESENVOLVIMENTO  E

REGULARIZAÇÃO DA

AGROINDÚSTRIA RURAL DE PEQUENO PORTE.

Produto: EMPREENDIMENTO CADASTRADO

Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0060  (originada  da  PLE  nº  2.002/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 169 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO

Ação: .... - Incentivo ao desenvolvimento da aquicultura

Unidade  Orçamentária:  1231  -  SECRETARIA DE ESTADO  DE  AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Finalidade:  Incentivar a prática da aquicultura no Estado,  em especial  junto aos

agricultores  familiares,  por  meio  de  fomento  à  produção,  regularização  e

comercialização de pescado, utilizando tanques-rede e tanques escavados.
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Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de medida: PROJETO

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0061  (originada  da  PLE  nº  2.005/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 1111 - DELEGACIA MODELO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 150.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Necessidade  de  uma  estruturação  adequada  da  Delegacia  de

Proteção à Fauna de  Minas  Gerais  a  fim de que  ela  possa atuar  a  contento,  aí

incluindo-se veículo apropriado a suas atividades.

------------------------------

Emenda  nº  0062  (originada  da  PLE  nº  2.006/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 1287 - SEGURANÇA RURAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 108.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Crescentes índices de crimes contra o patrimônio nas propriedades

rurais, vulnerabilidade destas, necessidade de melhorias no aparato policial ostensivo

e priorização da prevenção nas políticas públicas de defesa social.

------------------------------

Emenda  nº  0063  (originada  da  PLE  nº  2.008/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 217 - SEGURANÇA DE ALIMENTOS

Ação: .... - Apoio à cadeia produtiva dos queijos artesanais de Minas

Unidade Orçamentária: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

Finalidade:  APOIO ÀS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA

DOS  QUEIJOS  ARTESANAIS  DE  Minas,  EM  ESPECIAL NO  RESSARCIMENTO

PELO  ABATE  DE  MATRIZES  SOROPOSITIVAS,  NO  CADASTRAMENTO  DE

QUEIJARIAS,  NA  INSTALAÇÃO  DE  ENTREPOSTOS  DE  MATURAÇÃO  E  NA

FORMAÇÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA

Produto: PRODUTOR CADASTRADO

Unidade de medida: PRODUTOR

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0064  (originada  da  PLE  nº  2.014/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 034 - Minas MAIS SEGURA -

Ação: 4169 - PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado
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no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 123.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0065  (originada  da  PLE  nº  2.016/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Unidade Orçamentária: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade:  GARANTIR  A  OFERTA  DO  SERVIÇO  DE  ACOLHIMENTO

INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, CRIANÇAS E

ADOLESCENTES  SOB  MEDIDA DE  PROTEÇÃO  E  EM  SITUAÇÃO  DE  RISCO,

IDOSOS  QUE  NÃO  DISPÕEM  DE  CONDIÇÕES  PARA PERMANECER  COM  A

FAMÍLIA, ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO

Produto: PESSOA ATENDIDA

Unidade de medida: PESSOA

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 750.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa:  Restauração da ação  4640,  com mudança  do  nome e  da  unidade

orçamentária para Fundo Estadual de Assistência Social.

------------------------------

Emenda  nº  0066  (originada  da  PLE  nº  2.018/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 1111 - DELEGACIA MODELO

Mudança de finalidade para: DESENVOLVER E IMPLEMENTAR METODOLOGIA
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DE  TRABALHO  QUE  AUMENTE  A  RESOLUTIVIDADE  NA  APURAÇÃO  DE

INFRAÇÕES  PENAIS,  DE  FORMA  A  CONTRIBUIR  PARA  A  REDUÇÃO  DA

CRIMINALIDADE;  APRIMORAR  E  AMPLIAR  O  ATENDIMENTO  AO  CIDADÃO  A

PARTIR DOS NOVOS PROCESSOS DE TRABALHO E LEGITIMAR PERANTE OS

SERVIDORES AS NOVAS METODOLOGIAS ADOTADAS; AUMENTAR O NÍVEL DE

CONFIANÇA NA ATIVIDADE  POLICIAL CIVIL  A PARTIR  DE  PROCEDIMENTOS

TRANSPARENTES,  EFICIENTES  E  QUE  SIMPLIFIQUEM  A  RELAÇÃO  DA

INSTITUIÇÃO  COM  O  CIDADÃO;  Implantar  o  Protocolo  de  Humanização  no

Atendimento às Vítimas de Violência Sexual.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0067  (originada  da  PLE  nº  2.019/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL

Ação: .... - Delegacia Especializada em Crimes Raciais e Delitos de Intolerância

Unidade Orçamentária: 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE Minas GERAIS

Finalidade: Implementar e manter o funcionamento da Delegacia Especializada em

Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, divisão da polícia judiciária encarregada de

atuar  na  prevenção  e  na  repressão  aos  crimes  étnico-raciais  e  de  intolerância

religiosa e às condutas discriminatórias em geral.

Produto: Delegacia implantada e mantida

Unidade de medida: Delegacia

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: A proposta se justifica com o crescimento da incidência do número de

incidentes, em Minas Gerais, de intolerância e violência racial, religiosa e de outras

condutas  discriminatórias  em geral.  A criação da delegacia  foi  objeto  de  intensos

debates na Comissão de Segurança Pública e na Comissão de Direitos Humanos e

coaduna-se com princípios básicos da República Federativa do Brasil e de diversos

tratados internacionais.

------------------------------

Emenda  nº  0068  (originada  da  PLE  nº  2.023/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 726 - ACESSO À JUSTIÇA -

Ação:  1099  -  IMPLANTAÇÃO  DE  NÚCLEOS  DE  ASSISTÊNCIA  JURÍDICA

ESPECIALIZADA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 50.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0069  (originada  da  PLE  nº  2.032/2013)  Autoria:  Comissão  de

Participação Popular

Programa: 034 - Minas MAIS SEGURA

Ação: .... - Combate ao Tráfico de Seres Humanos

Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Finalidade:  Apoiar  o  Comitê  Interinstitucional  de  Enfrentamento  ao  Tráfico  de

Pessoas e realizar ações de sensibilização e campanhas de enfrentamento ao tráfico

de pessoas.

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Unidade de medida: CAMPANHA
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Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Justificativa: Necessidade de apoio ao recém-instituído Comitê Interinstitucional de

Enfrentamento  ao  Tráfico  de  Pessoas  e  de  fomento  a  ações  de  sensibilização e

campanhas de enfrentamento ao tráfico de pessoas, tendo em vista, em especial, que

o  Estado  de  Minas  Gerais  tem  sido  apontado  como  uma  das  principais  rotas

nacionais de tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual e que Belo

Horizonte  será,  em  2014,  uma das  cidades-sede  dos  jogos  da  Copa  do  Mundo,

evento considerado um dos maiores do mundo, gerando a expectativa de aumentar,

em grande volume, a circulação de pessoas de fora na Capital mineira.

------------------------------

Emenda nº 0070 Autoria: Fred Costa - PEN

Programa: 298 - APOIO ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Ação:  ....  -  Triagem  de  Animais  para  Adoção  e  para  Animais  Vítimas  de  Maus

Tratos.

Unidade Orçamentária: 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Finalidade: Criação do Centro de Triagem de Animais para Adoção e para Animais

Vítimas de Maus Tratos.

Produto: A DEFINIR

Unidade de medida: A DEFINIR

------------------------------

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Emenda de despesa: 1 Autor: Marques Abreu

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de
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capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 2 Autor: Gustavo Corrêa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 3 Autor: Sávio Souza Cruz

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 4 Autor: Sávio Souza Cruz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 5 Autor: Sávio Souza Cruz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 6 Autor: Bonifácio Mourão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 7 Autor: João Vítor Xavier

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 8 Autor: João Vítor Xavier

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 9 Autor: João Vítor Xavier

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------
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Emenda de despesa: 10 Autor: João Vítor Xavier

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 11 Autor: João Vítor Xavier

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 12 Autor: Paulo Lamac

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 450.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 13 Autor: Paulo Lamac

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 900.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 14 Autor: Paulo Lamac

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude
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Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 15 Autor: Durval Ângelo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 16 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 17 Autor: Ana Maria Resende

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 18 Autor: Inácio Franco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.300.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 19 Autor: Inácio Franco

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 20 Autor: Inácio Franco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Infraestruturas do Setor Agropecuário (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 21 Autor: Hely Tarqüínio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 22 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------
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Emenda de despesa: 23 Autor: Jayro Lessa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 24 Autor: Antônio Carlos Arantes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 25 Autor: Antônio Carlos Arantes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 26 Autor: Antônio Carlos Arantes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$ 600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 27 Autor: Antônio Carlos Arantes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude
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Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 28 Autor: Antônio Carlos Arantes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 120.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 29 Autor: Antônio Carlos Arantes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 30 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 31 Autor: Bosco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 800.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 32 Autor: Bosco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 33 Autor: Bosco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 34 Autor: Bosco

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 35 Autor: Anselmo José Domingos

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Fomento  e  Execução  de  Ações  de  Saúde  -  Aquisição  de

Equipamento de Raio-X Odontológico Panorâmico e de Módulo para Conversão em

Tomógrafo para o Hospital Municipal Odilon Behrens no Município de Belo Horizonte.

(despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 36 Autor: Anselmo José Domingos

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Aquisição de Material

Médico Hospitalar para Ampliação do Atendimento de Assistência Clínica, Materno-

Infantil  e  Cirúrgico  do  Hospital  Municipal  Odilon  Behrens  no  Município  de  Belo

Horizonte. (despesas correntes)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 37 Autor: Anselmo José Domingos

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Recuperação e Manutenção da Malha Viária Pavimentada e Não

Pavimentada - Construção de Trevo de Acesso ao Município de Itaúna na Rodovia

Mg-431. (despesas de capital)

Valor: R$ 800.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 38 Autor: Sargento Rodrigues

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 745.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 39 Autor: Sargento Rodrigues

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
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Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 40 Autor: Sargento Rodrigues

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Policiamento Ostensivo Geral (despesas de capital)

Valor: R$ 720.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 41 Autor: Sargento Rodrigues

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Desenvolvimento  do  Ensino  Fundamental  -  Escola  Estadual

Ordem e Progresso (despesas de capital)

Valor: R$ 15.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 42 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: - Xadrez na Escola (despesas correntes)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 43 Autor: Rogério Correia

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 450.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 44 Autor: Rogério Correia
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 45 Autor: Rogério Correia

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 46 Autor: Rogério Correia

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 47 Autor: Rogério Correia

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Apoio a Eventos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 48 Autor: João Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: Escritório de Gestão e Articulação para a Segurança no Trânsito

(despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 49 Autor: Leonardo Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 50 Autor: Luiz Humberto Carneiro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Coordenação dos Repasses Voluntários de Recursos Praticados

Pelo Governo de Minas Gerais (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 51 Autor: Liza Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 52 Autor: Liza Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------
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Emenda de despesa: 53 Autor: Liza Prado

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 54 Autor: Liza Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Construção  e  Reforma  de  Unidades  da  Defensoria  Pública  -

Construção da Unidade Defensoria Publica em Uberlândia (despesas de capital)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 55 Autor: Fabiano Tolentino

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Agronegócio de Minas Gerais (despesas de

capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 56 Autor: Fabiano Tolentino

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 700.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------
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Emenda de despesa: 57 Autor: Fabiano Tolentino

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 58 Autor: Fabiano Tolentino

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 59

Emenda retirada pelo autor.

-------------------------------

Emenda de despesa: 60 Autor: Deiró Marra

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

Objeto  do  Gasto:  Reforma  e  Ampliação  de  Unidades  Prediais  do  Cbmmg  -

Construção da Sede do Batalhão do Corpo de Bombeiros de Patrocínio (despesas de

capital)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 61 Autor: Deiró Marra

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Ampliação do Pronto Socorro Municipal de Patrocínio (despesas de capital)

Valor: R$ 3.000.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 62 Autor: Deiró Marra

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais - Pavimentação do Trecho Que Liga

Romaria Até a MG 190 (despesas de capital)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 63 Autor: Zé Maia

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 64 Autor: Arlen Santiago

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 65 Autor: Arlen Santiago

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 66 Autor: Gilberto Abramo



773
____________________________________________________________________________

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 67 Autor: Gilberto Abramo

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 68 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 69 Autor: Rômulo Veneroso

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$ 600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 70 Autor: Rômulo Veneroso

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
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Valor: R$ 600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 71 Autor: Rômulo Veneroso

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 72 Autor: Tony Carlos

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 73 Autor: Tony Carlos

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 74 Autor: Tony Carlos

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------

Emenda de despesa: 75 Autor: Tiago Ulisses

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 76 Autor: Ivair Nogueira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 77 Autor: Ivair Nogueira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 78 Autor: Ivair Nogueira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

Objeto do Gasto: Reforma e Ampliação de Unidades Prediais do Cbmmg - Esta

Emenda  Objetiva  Transformar  o  2º  Pelotão  de  Bombeiros  Militar  -  Regap  da  2º

Companhia do 2º BBM em Um Batalhão do Corpo de Bombeiros, Tendo em Vista

Que  o  Município  de  Betim  Tem  Uma  População  Estimada  de  Quatrocentos  Mil

Habitantes  e  Encontra-Se  em  Franca Expansão Industrial,  Com Um  dos  Maiores
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Distritos Industriais do País, Razão Pela Qual Torna-Se Imprescindível a Existência

de Um Batalhão para Atender o Município. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 79 Autor: Antonio Lerin

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 900.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 80 Autor: Antonio Lerin

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 81 Autor: Antonio Lerin

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 82 Autor: Braulio Braz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -
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Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 83 Autor: Mário Henrique Caixa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 84 Autor: Antônio Carlos Arantes

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Apoio à Implantação de Lavouras (despesas correntes)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 85 Autor: Carlos Henrique

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 86 Autor: Carlos Henrique

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------

Emenda de despesa: 87 Autor: Duilio de Castro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 88 Autor: Duilio de Castro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 89 Autor: Duilio de Castro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 90 Autor: Duilio de Castro

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------
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Emenda de despesa: 91 Autor: Duilio de Castro

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 92 Autor: Juninho Araújo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 93 Autor: Paulo Lamac

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural - Conceder Premiação

Cultural Com Objetivo de Promover, Proteger e Divulgar o Movimento Junino Mineiro

(despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 94 Autor: Paulo Lamac

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio à Cultura Popular  e Imaterial  - Realização do Concurso

Estadual  dos  Quadrilheiros  Juninos  Mineiros  -  Contemplando  Etapas  Regionais

(despesas correntes)

Valor: R$ 450.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 95 Autor: Paulo Lamac
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial - Realização do Arraial de Belô

2014 - Concurso Quadrilhas do Grupo Especial (despesas correntes)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 96 Autor: Paulo Lamac

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Polícia para Cidadania - Capacitar Policiais Militares para Atuarem

Como  Instrutores  do  Programa  Educacional  de  Resistência  as  Drogas  -  Proerd

(despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 97 Autor: Paulo Lamac

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental - Resgatar e Manter as Fanfarras Escolares de Minas - Ensino

Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 98 Autor: Paulo Lamac

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio - Resgatar e Manter as Fanfarras Escolares de Minas - Ensino Médio

(despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 99 Autor: Paulo Lamac
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Educação em Tempo Integral - Ensino Fundamental - Resgatar e

Manter as Fanfarras Escolares de Minas - Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 100 Autor: Paulo Lamac

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Pavimentação da Rua Vinte (Entre a Rua Vinte e Três e Rua Sem Nome)

Bairro Vista do Sol, Município de Belo Horizonte (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 101 Autor: Paulo Lamac

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Pavimentação da Rua Dois (Entre a Rua Treze e Rua Sete), Bairro Vista do

Sol, Município de Belo Horizonte (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 102 Autor: Paulo Lamac

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto  do  Gasto:  Ampliação  e  Reestruturação  de  Espaços  Esportivos  -

Revitalização da Pista de Cooper da Avenida dos Andradas, Bairro Santa Efigênia,

Município de Belo Horizonte (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 103 Autor: Paulo Lamac

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades Habitacionais -

Revitalização do Conjunto Habitacional Granja Iv, Localizado na Rua Olaria,  Bairro

Granja de Freitas, Município de Belo Horizonte (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 104 Autor: Paulo Lamac

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Reforma do Cemitério da Saudade, Município de Belo Horizonte (despesas

de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 105 Autor: Paulo Lamac

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Gestão  da  Política  Hospitalar  -  Complexo de Saúde Mental  -

Aquisição  de  Uma Van  de  15  Lugares  para  Transportar  os  Pacientes  do  Centro

Mineiro de Toxicomania (despesas de capital)

Valor: R$ 127.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 106 Autor: Paulo Lamac

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Gestão  da  Política  Hospitalar  -  Complexo de Saúde Mental  -

Reforma e Ampliação do Centro Mineiro de Toxicomania (despesas de capital)
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Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 107 Autor: Paulo Lamac

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Gestão  da  Política  Hospitalar  -  Complexo de Saúde Mental  -

Capacitação  dos  Profissionais  do  Centro  Mineiro  de  Toxicomania  (despesas

correntes)

Valor: R$ 230.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 108 Autor: Paulo Lamac

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto  do  Gasto:  Custódia  e  Ressocialização  de  Presos  -  Aquisição  de

Tornozeleiras para o Sistema Prisional Mineiro e a Manutenção do Seu Sistema de

Monitoramento (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 109 Autor: Vanderlei Miranda

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 110 Autor: Romel Anízio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)
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Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 111 Autor: Romel Anízio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 112 Autor: Hélio Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 113 Autor: Carlos Mosconi

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Aquisição,  Armazenamento  e  Distribuição  de  Medicamentos

Básicos (despesas correntes)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 114 Autor: Carlos Mosconi

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Assistência Hospitalar e Ambulatorial (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 115 Autor: Carlos Mosconi
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto  do  Gasto:  Construção,  Ampliação  E/Ou  Reforma  da  Infraestrutura

Governamental (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 116 Autor: Carlos Mosconi

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 117 Autor: Neilando Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 118 Autor: Gustavo Perrella

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 119 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -
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Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 120 Autor: Célio Moreira

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável

Objeto do Gasto: Apoio à Gestão Ambiental (despesas de capital)

Valor: R$ 800.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 121 Autor: Célio Moreira

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Rede Complementar de Suporte Social e Atenção ao Dependente

Químico: Prevenção e Tratamento do Consumo de Álcool e Outras Drogas (despesas

de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 122 Autor: Célio Moreira

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------
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Emenda de despesa: 123 Autor: Célio Moreira

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 124 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio (despesas de capital)

Valor: R$ 700.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 125 Autor: Célio Moreira

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)

Valor: R$ 600.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 126 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 800.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)
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-------------------------------

Emenda de despesa: 127 Autor: Célio Moreira

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente Discriminados (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 128 Autor: Célio Moreira

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 129 Autor: Célio Moreira

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Operacionalização dos Conselhos Vinculados à Subsecretaria de

Direitos Humanos (despesas de capital)

Valor: R$ 700.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 130 Autor: Célio Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Polícia para Cidadania - Execução do Programa Educacional de

Resistência às Drogas e à Violência - Proerd (despesas de capital)
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Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 131 Autor: Luiz Henrique

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 132 Autor: Luiz Henrique

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 133 Autor: Luiz Henrique

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 134 Autor: Luiz Henrique

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)
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Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 135 Autor: Luiz Henrique

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 136 Autor: Luiz Henrique

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 137 Autor: Luiz Henrique

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 138 Autor: Almir Paraca

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Promoção de Eventos e Ações Educativas (despesas correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------

Emenda de despesa: 139 Autor: Almir Paraca

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 140 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Execução de Obras de Pavimentação em Cbuq na Rua Horácio Cruz, no

Município de Iapu (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 141 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Construção de Terminal Rodoviário no Município de Pavão (despesas de

capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 142 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Custeio à Atenção

Secundária à Saúde - Município de Caratinga (despesas correntes)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------
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Emenda de despesa: 143 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Assistência Hospitalar  e Ambulatorial  -  Construção de Unidade

Hospitalar do Centro Universitário de Caratinga (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 144 Autor: Juarez Távora

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 700.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 145 Autor: Juarez Távora

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 146 Autor: Juarez Távora

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial (despesas correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 147 Autor: Alencar da Silveira Jr.

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -
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Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 148 Autor: Carlos Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 149 Autor: Carlos Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 150 Autor: Carlos Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 151 Autor: Carlos Pimenta

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Saneamento de Minas (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 152 Autor: Carlos Pimenta
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 153 Autor: Carlos Pimenta

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 154 Autor: Dinis Pinheiro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 155 Autor: Paulo Guedes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 156 Autor: Carlos Henrique

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto  do  Gasto:  Ampliação  e  Reestruturação  de  Espaços  Esportivos  -
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Revitalização do Espaço Esportivo de Uso Público Denominado Campo do Madalena,

Localizado  nas  Confluências  Com  a  Rua  42  Esquina  Com  a  Avenida  a  -  Bairro

Felicidade - Belo Horizonte (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 157 Autor: Carlos Henrique

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto  do  Gasto:  Ampliação  e  Reestruturação  de  Espaços  Esportivos  -

Revitalização do Espaço Esportivo de Uso Público Denominado Campo do Sociedade

Esportiva Novo Aarão Reis , Localizado no Final da Avenida a - Bairro Novo Aarão

Reis - Belo Horizonte (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 158 Autor: Antônio Genaro

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 159 Autor: Glaycon Franco

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 160 Autor: Dalmo Ribeiro Silva
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 161 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do Gasto: Apoio ao Turismo nos Municípios (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 162 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 163 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 164 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 165 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 166 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 167 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Recuperação e Manutenção da Malha Viária Pavimentada e Não

Pavimentada - Execução das Obras de Aumento de Capacidade e Restauração da

Rodovia  Mg-290,  Trecho  Pouso  Alegre  -  Ouro  Fino  -  Divisa  Mg/Sp,  Que  Liga  o

Município  de  Pouso Alegre à Divisa Com o Estado de São Paulo,  Via Jacutinga.

(despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 168 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Criar e Equipar Uma

Unidade de Terapia Intensiva na Santa Casa de Misericórdia de Ouro Fino. (despesas
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de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 169 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Agronegócio de Minas Gerais -  Instituir  o

Polo Fruticultor de Morango. (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 170 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Recuperação e Manutenção da Malha Viária Pavimentada e Não

Pavimentada - Pavimentação Asfáltica do Trecho da Rodovia Que Liga o Município de

Ouro Fino ao de Santa Rita de Caldas. (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 171 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Recuperação e Manutenção da Malha Viária Pavimentada e Não

Pavimentada - Pavimentação do Trecho da Rodovia Que Liga o Município de Cambuí

ao de Consolação. (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 172 Autor: Dalmo Ribeiro Silva
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Pavimentação Asfáltica da Avenida do Contorno (Perimetral), no Município

de Ouro Fino. (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 173 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Construção de Um Velório Municipal em Ouro Fino. (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 174 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Fomento  e  Execução  de  Ações  de  Saúde  -  Aquisição  de

Equipamentos para a Santa Casa de Misericórdia de Jacutinga. (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 175 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Fomento  e  Execução  de  Ações  de  Saúde  -  Construção  de

Hospital Municipal em Monte Sião. (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 176 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais
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Objeto do Gasto: Recuperação e Manutenção da Malha Viária Pavimentada e Não

Pavimentada - Pavimentação Asfáltica do Trecho da Rodovia Que Liga Jacutinga ao

Município de Espírito Santo do Pinhal/Sp. (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 177 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais - Construção

de Ponte na Rodovia Mg-350, Que Liga o Município de Delfim Moreira à Rodovia BR-

459. (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 178 Autor: Dalmo Ribeiro Silva

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Fomento  e  Execução  de  Ações  de  Saúde  -  Aquisição  de

Equipamentos para o Hospital Antônio Moreira da Costa, de Santa Rita do Sapucaí.

(despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 179 Autor: Gustavo Valadares

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 180 Autor: Gustavo Valadares
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Obra de Extensão da Avenida Maracanã no Município de Oliveira (despesas

de capital)

Valor: R$ 1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 181 Autor: Gustavo Valadares

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Desenvolvimento Aeroviário - Obras para Habilitação do Aeroporto

de Guanhães para Vôos Noturnos (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 182 Autor: Gustavo Valadares

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Construção da Rodoviária do Município de Inhapim (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 183 Autor: Dilzon Melo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 184 Autor: Ulysses Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 185 Autor: Doutor Wilson Batista

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 186 Autor: Doutor Wilson Batista

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 187 Autor: Doutor Wilson Batista

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 188 Autor: Doutor Wilson Batista

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------

Emenda de despesa: 189 Autor: Paulo Lamac

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto  do  Gasto:  Promoção  de  Direitos  Humanos  -  Ampliar  o  Atendimento

Realizado Pelo Escritório de Direitos Humanos Ligado a Subsecretaria de Direitos

Humanos - Sedese-MG (despesas correntes)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 190 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem  -  Construção  de  Ponte  no  Bairro  Quedas  Verdes,  no  Município  de

Camanducaia (Mg) (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 191 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do Gasto:  Ampliação da Cobertura  Populacional  do  Programa Saúde da

Família (Psf) (despesas de capital)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 192 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do Gasto:  Ampliação da Cobertura  Populacional  do  Programa Saúde da

Família (Psf) (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000.000,00
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Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 193 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Ampliação da Estrutura da Atenção Primária (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 194 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Ampliação da Estrutura da Atenção Primária (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 195 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Aquisição,  Armazenamento  e  Distribuição  de  Medicamentos

Básicos (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 196 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos de

Alto Custo (despesas correntes)

Valor: R$ 20.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental
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(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 197 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Assistência Hospitalar e Ambulatorial (despesas correntes)

Valor: R$ 20.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 198 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Assistência Hospitalar e Ambulatorial (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 199 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Assistência Hospitalar e Ambulatorial (despesas correntes)

Valor: R$ 20.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 200 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Atenção a Saúde Bucal (despesas correntes)

Valor: R$ 20.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 201 Autor: Adalclever Lopes
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Atenção a Saúde Bucal (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 202 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Atenção  à  Saúde  da  Pessoa  Com  Deficiência  (despesas

correntes)

Valor: R$ 20.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 203 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Atenção  à  Saúde  da  Pessoa  Com  Deficiência  (despesas  de

capital)

Valor: R$ 20.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 204 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do Gasto:  Atenção a  Saúde da População Idosa -  Mais  Vida  (despesas

correntes)

Valor: R$ 20.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 205 Autor: Adalclever Lopes
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Atenção a Saúde da População Idosa - Mais Vida (despesas de

capital)

Valor: R$ 20.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 206 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Atenção  à  Saúde  das  Comunidades  Indígenas  (despesas

correntes)

Valor: R$ 20.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 207 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Atenção  à  Saúde  das  Comunidades  Indígenas  (despesas  de

capital)

Valor: R$ 20.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 208 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Atenção à Saúde das  Pessoas Que Vivem e  Convivem Com

Dst/Hiv/Aids (despesas correntes)

Valor: R$ 20.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------
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Emenda de despesa: 209 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Atenção à Saúde das  Pessoas Que Vivem e  Convivem Com

Dst/Hiv/Aids (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 210 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Atenção  à  Saúde  de  Pacientes  Com  Hipertensão e  Diabetes

(despesas correntes)

Valor: R$ 30.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 211 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Atenção  à  Saúde  de  Pacientes  Com  Hipertensão e  Diabetes

(despesas de capital)

Valor: R$ 30.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 212 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Atenção ao Usuário de Álcool, Crack e Outras Drogas (despesas

correntes)

Valor: R$ 20.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)
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-------------------------------

Emenda de despesa: 213 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Atenção ao Usuário de Álcool, Crack e Outras Drogas (despesas

de capital)

Valor: R$ 30.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 214 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Atende Saúde (despesas correntes)

Valor: R$ 20.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 215 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Atende Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 216 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Atende Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 217 Autor: Adalclever Lopes
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Atendimento as Urgências e Emergências no Estado (despesas

correntes)

Valor: R$ 20.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 218 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Atendimento as Urgências e Emergências no Estado (despesas

de capital)

Valor: R$ 50.000.000,00

Deduções: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes) - R$ 40.000.000,00

Cidade Administrativa - 1106 - Gestão e Operação da Cidade Administrativa (outras

despesas correntes) - R$ 10.000.000,00

-------------------------------

Emenda de despesa: 219 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Capacitação, Formação Técnica e Especialização de Profissionais

da Área de Saúde - Esp (despesas correntes)

Valor: R$ 2.000.000,00

Deduções:  Assembleia Legislativa do Estado de Minas  Gerais  -  2009 -  Direção

Administrativa (outras despesas correntes) - R$ 300.000,00

Secretaria-Geral - 4070 - Cerimonial do Governador (outras despesas correntes) -

R$ 350.000,00

Secretaria-Geral  -  4077  -  Administração  dos  Palácios  Governamentais  (outras

despesas correntes) - R$ 650.000,00

Escritório de Prioridades Estratégicas - 4247 - Elaboração e Execução dos Planos

de Atuação das Prioridades Estratégicas (outras despesas correntes) - R$ 700.000,00

-------------------------------
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Emenda de despesa: 220 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Construção,  Ampliação,  Adequação  e  Manutenção  da

Infraestrutura Física - HemoMinas (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 221 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Desenvolvimento e Capacitação do Servidor - Fhemig (despesas

correntes)

Valor: R$ 20.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 222 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Estruturação Física da Rede Farmácia de Minas (despesas de

capital)

Valor: R$ 20.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 223 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------
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Emenda de despesa: 224 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fortalecimento da Política de Transplantes no Estado de Minas

Gerais (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 225 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fortalecimento da Vigilância em Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000.000,00

Deduções: Reserva de Contingência - R$ 1.000.000,00

Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em Brasília -

2040  -  Representação  e  Defesa  dos  Interesses  do  Estado  de  Minas  Gerais  em

Brasília (outras despesas correntes) - R$ 300.000,00

Escritório  de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais no Rio de

Janeiro - 2043 - Representação e Defesa dos Interesses do Estado de Minas Gerais

no Rio de Janeiro (outras despesas correntes) - R$ 70.000,00

Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em São Paulo

- 2044 - Representação e Defesa dos Interesses do Estado de Minas Gerais em São

Paulo (outras despesas correntes) - R$ 90.000,00

Gabinete  Militar  do  Governador  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  4271  -  Proteção

Governamental  a  Autoridades  e  Segurança  Física  dos  Palácios  (outras  despesas

correntes) - R$ 10.000.000,00

Secretaria  de  Estado  de  Governo  -  4680  -  Divulgação  Governamental  (outras

despesas correntes) - R$ 8.540.000,00

-------------------------------

Emenda de despesa: 226 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Gestão  da  Política  Hospitalar  -  Complexo  de  Urgência  e
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Emergência (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 227 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Implantação de Hospitais Regionais (despesas de capital)

Valor: R$ 40.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 228 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Manutenção de Hospitais Regionais (despesas de capital)

Valor: R$ 40.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 229 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Investigações e Polícia Judiciária (despesas correntes)

Valor: R$ 40.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 230 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Investigações e Polícia Judiciária (despesas de capital)

Valor: R$ 40.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------
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Emenda de despesa: 231 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e

Repressão de Entorpecentes

Objeto do Gasto: Apoio às Ações do Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e

Repressão dos Entorpecentes (despesas correntes)

Valor: R$ 40.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 232 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

Objeto do Gasto: Prevenção e Combate a Sinistros (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 233 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

Objeto do Gasto: Prevenção e Combate a Sinistros (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 234 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

Objeto do Gasto: Recrutamento, Treinamento e Formação de Bombeiros Militares

(despesas correntes)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 235 Autor: Adalclever Lopes
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

Objeto do Gasto: Reforma e Ampliação de Unidades Prediais do Cbmmg (despesas

de capital)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 236 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas

Gerais

Objeto do Gasto: Elaboração Legislativa e Acompanhamento das Políticas Públicas

(despesas correntes)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 237 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Capacitação  de  Pesquisadores  das  Instituições  Estaduais  e

Concessão de Bolsas de Estudo a  Instituições Estaduais,  Federais  e  Particulares

(despesas correntes)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 238 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Apoio à Agricultura Familiar (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------

Emenda de despesa: 239 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas

Gerais

Objeto  do  Gasto:  Desenvolvimento  de  Pesquisa  Agropecuária  e  Agroindustrial

(despesas de capital)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 240 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Escola de Saúde Pública do Estado de Minas

Gerais

Objeto do Gasto: Capacitação, Formação Técnica e Especialização de Profissionais

da Área de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução:  Gabinete  Militar  do  Governador  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  4271 -

Proteção  Governamental  a  Autoridades  e  Segurança  Física  dos  Palácios  (outras

despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 241 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo para a Infância e a Adolescência

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios e Entidades nos Serviços de Atendimento

aos Direitos da Criança e do Adolescente (despesas de capital)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 242 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Alimentação Escolar (despesas correntes)

Valor: R$ 41.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental
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(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 243 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Apoio a Educação Infantil (despesas de capital)

Valor: R$ 41.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 244 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos (despesas de

capital)

Valor: R$ 41.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 245 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Desenvolvimento da Educação Especial (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 246 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Educação em Tempo Integral - Ensino Fundamental (despesas

correntes)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 247 Autor: Adalclever Lopes
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Ensino Profissional (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 248 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Desenvolvimento e Capacitação do Servidor (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 249 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Educação do Campo - Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 250 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Educação do Campo - Ensino Médio (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 251 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto  do  Gasto:  Conservação,  Restauração,  Preservação  e  Organização  dos

Acervos Arquivísticos, Bibliográficos e Museológicos (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------
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Emenda de despesa: 252 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Transporte Escolar (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 253 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Travessia Educação - Educação de Jovens e Adultos (despesas

correntes)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 254 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Travessia Educação - Ensino Fundamental (despesas correntes)

Valor: R$ 20.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 255 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária  Beneficiada:  Fundação  de  Educação  para  o  Trabalho  de

Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Qualificação  e  Capacitação  Profissional  para  o  Mercado  de

Trabalho (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 256 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos
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Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 257 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 49.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 258 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 48.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 259 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 47.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 260 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais
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Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 47.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 261 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 46.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 262 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 45.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 263 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 44.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 264 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do
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Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 43.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 265 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 42.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 266 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 41.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 267 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 41.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 268 Autor: Adalclever Lopes
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 40.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 269 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 39.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 270 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 38.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 271 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 37.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------
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Emenda de despesa: 272 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 35.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 273 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 34.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 274 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 33.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 275 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 32.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------

Emenda de despesa: 276 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 31.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 277 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 30.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 278 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 29.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 279 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 28.000.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 280 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 27.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 281 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 26.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 282 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 25.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 283 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)
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Valor: R$ 24.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 284 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 23.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 285 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 22.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 286 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 21.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 287 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos
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Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 288 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 19.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 289 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 18.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 290 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 17.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 291 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais
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Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 16.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 292 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 15.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 293 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 14.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 294 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 13.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 295 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do
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Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 12.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 296 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 11.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 297 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 50.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 298 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 49.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 299 Autor: Adalclever Lopes
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 48.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 300 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 45.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 301 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 44.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 302 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais  (despesas

correntes)

Valor: R$ 43.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------
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Emenda de despesa: 303 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 42.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 304 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 41.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 305 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 40.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 306 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 39.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------

Emenda de despesa: 307 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 38.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 308 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 37.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 309 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 36.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 310 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 35.000.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 311 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 34.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 312 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 33.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 313 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 32.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 314 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)
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Valor: R$ 45.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 315 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 44.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 316 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 30.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 317 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 29.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 318 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de
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capital)

Valor: R$ 28.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 319 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 27.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 320 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 26.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 321 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 25.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 322 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais
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Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 24.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 323 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 23.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 324 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 22.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 325 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 21.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 326 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do
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Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 20.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 327 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 19.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 328 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 18.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 329 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 17.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 330 Autor: Adalclever Lopes
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 16.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 331 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 15.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 332 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 14.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 333 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 13.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------
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Emenda de despesa: 334 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 12.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 335 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 11.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 336 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Obras de Arte Especiais (despesas de

capital)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de texto: 337 Autor: Adalclever Lopes

Acrescente-se onde couber:

Art. ....  - A programação constante desta Lei é de execução obrigatória, salvo se

aprovada,  pela  Assembleia  Legislativa,  solicitação,  de  iniciativa  exclusiva  do

Governador do Estado, para cancelamento ou contingenciamento, total ou parcial, de

dotação.

§ 1º - A solicitação de que trata o caput deste artigo somente será formulada até



841
____________________________________________________________________________

cento e vinte dias antes do encerramento da sessão legislativa e será acompanhada

de pormenorizada justificativa das razões de natureza técnica, econômico-financeira,

operacional ou jurídica, que impossibilitem a execução.

§ 2º - A solicitação poderá, ainda, ser formulada a qualquer tempo, nas situações

que afetem negativamente a arrecadação da receita ou de calamidade pública de

grandes proporções.

§  3º  -  Em  qualquer  das  hipóteses,  as  solicitações  tramitarão  na  Assembleia

Legislativa em regime de urgência.

§ 4º - A não execução de programação orçamentária, nas condições previstas neste

artigo, implica crime de responsabilidade.

-------------------------------

Emenda de despesa: 338 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Bolsas a Alunos Carentes das Fundações Associadas à Uemg -

Prouemg (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 339 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto  do Gasto:  Cidade da Ciência  e do Conhecimento -  Uemg (despesas de

capital)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 340 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------

Emenda de despesa: 341 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Ensino de Terceiro Grau (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 342 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Extensão Universitária - Paex (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 343 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Ensino de Terceiro Grau (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 344 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Operacionalização do Centro Minas Design (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 345 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Remuneração de Pessoal  Ativo e Encargos Sociais (despesas

correntes)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------

Emenda de despesa: 346 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Reserva de Vagas na Uemg - Procan (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 347 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado

de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Construção,  Reforma  e  Aquisição  de  Unidades  Prediais  do

Tribunal de Justiça (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 348 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação de Arte de Ouro Preto

Objeto do Gasto: Conservação e Restauração do Patrimônio Cultural/ Bens Imóveis

(despesas de capital)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 349 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação de Arte de Ouro Preto

Objeto  do  Gasto:  Conservação  e  Restauração  de  Bens  Culturais  Móveis  e

Integrados (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 350 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas
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Gerais

Objeto  do  Gasto:  Gestão  da  Política  Hospitalar  -  Complexo  MG  Transplante

(despesas de capital)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 351 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas

Gerais

Objeto  do  Gasto:  Gestão  da  Política  Hospitalar  -  Complexo  de  Especialidades

(despesas de capital)

Valor: R$ 20.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 352 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas

Gerais

Objeto do Gasto: Gestão da Política Hospitalar  -  Complexo de Hospitais  Gerais

(despesas de capital)

Valor: R$ 20.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 353 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas

Gerais

Objeto  do  Gasto:  Gestão  da  Política  Hospitalar  -  Complexo  de  Reabilitação  e

Cuidado ao Idoso (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 354 Autor: Adalclever Lopes
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas

Gerais

Objeto  do  Gasto:  Gestão  da  Política  Hospitalar  -  Complexo  de  Urgência  e

Emergência (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 355 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira

Objeto do Gasto: Conservação de Estradas Vicinais (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 356 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundação  Centro  de  Hematologia  e

Hemoterapia de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Centro  de  Tecidos  Biológicos  de  Minas  Gerais  -  Cetebio

(despesas de capital)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 357 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo de Desenvolvimento Metropolitano

Objeto  do  Gasto:  Nova  Metrópole  -  Expansão  da  Mobilidade  Urbana  na  Rmbh

(despesas de capital)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 358 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo de Desenvolvimento Metropolitano

Objeto  do  Gasto:  Nova  Metrópole  -  Expansão  da  Mobilidade  Urbana  na  Rmbh



846
____________________________________________________________________________

(despesas de capital)

Valor: R$ 200.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 359 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Habitação

Objeto  do  Gasto:  Construção  de  Habitação  de  Interesse  Social  (despesas  de

capital)

Valor: R$ 12.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 360 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Transferências do Estado a Empresas

Objeto do Gasto: Programação a Cargo da Companhia de Habitação do Estado de

Minas Gerais - Cohab (despesas de capital)

Valor: R$ 15.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 361 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro a Produtores Rurais do Norte de Minas e Vale do

Jequitinhonha. (despesas de capital)

Valor: R$ 12.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 362 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do Gasto:  Ampliação da Cobertura  Populacional  do  Programa Saúde da

Família (Psf) (despesas de capital)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução:  Secretaria  de  Estado  de  Governo  -  2002  -  Planejamento,  Gestão  e
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Finanças (outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 363 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Educação em Tempo Integral - Alimentação Escolar (despesas

correntes)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 364 Autor: Adalclever Lopes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Bolsa Verde - Ampliação e Conservação da Cobertura Vegetal

Nativa. (despesas correntes)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 365 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Educação em Tempo Integral - Ensino Fundamental (despesas

correntes)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 366 Autor: Adalclever Lopes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do Gasto: Cofinanciamento de Serviços e Benefícios para Municípios na

Execução de Proteção Especial (despesas correntes)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------



848
____________________________________________________________________________

Emenda de despesa: 367 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio - Aquisição de Equipamento para a E. E. Edmundo Pena, no Município

de Bom Jesus do Amparo (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 368 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio - Aquisição de Equipamento para a E. E. João Paulo I, no Município de

Betim (despesas de capital)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 369 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental - Reforma da E. E. José Amâncio dos Santos, no Município de

Igarapé (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 370 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio - Reforma da E. E. da Vila Boa Vista, no Município de Arcos (despesas

de capital)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------

Emenda de despesa: 371 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios - Prefeitura Municipal de Rio Manso

para Aquisição de Equipamentos para Escolas Municipais (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 372 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino  Médio  -  Aquisição  de  Equipamentos  para  a  E.  E.  João  Alves  Filgueiras

Campos, no Município de Pedra do Indaiá (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 373 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental - Aquisição de Equipamentos para a E. E. Patrocínia Cândida de

Oliveira, no Município de São Joaquim de Bicas (despesas de capital)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 374 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino  Fundamental  -  Aquisição  de  Equipamentos  para  a  E.  E.  Margarida  Silva

Santos, no Município de Oliveira (despesas de capital)

Valor: R$ 40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------

Emenda de despesa: 375 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino  Médio  -  Aquisição  de  Equipamentos  para  a  E.  E.  Gastão  da  Cunha,  no

Município de Contagem. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 376 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental - Aquisição de Equipamentos para a E. E. Coronel Frazão, no

Município de Itaguara. (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 377 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios - Aquisição de Equipamentos para a

Prefeitura Municipal de Piracema (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 378 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio - Aquisição de Equipamentos Pela E. E. Vicente Mateus, no Município

de Divinópolis (despesas de capital)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------

Emenda de despesa: 379 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios - Aquisição de Equipamentos Pela

Prefeitura Municipal de Crucilândia (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 380 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Aquisição de Abrigos para Passageiros Pela Prefeitura Municipal de Igarapé

(despesas de capital)

Valor: R$ 40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 381 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Asfaltamento da Comunidade Rural de São Domingos Carneiros, no Município

de Arcos. (despesas de capital)

Valor: R$ 60.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 382 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural  -  Infraestrutura  Urbana  (Encascalhamento)  no  Município  de  Cabo  Verde.



852
____________________________________________________________________________

(despesas de capital)

Valor: R$ 35.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 383 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto  do  Gasto:  Estímulo  à  Produção  e  Circulação  Cultural  -  Aquisição  de

Equipamentos para Equipar a Superintendência Municipal de Cultura Pelo Município

de Garapé. (despesas de capital)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 384 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Aquisição de Um Veículo para a Prefeitura Municipal  de Nova Resende.

(despesas de capital)

Valor: R$ 85.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 385 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto  do  Gasto:  Ações  Urbanísticas  Pontuais  -  para  Ações  na  Área  do  Meio

Ambiente, Pelo Município de Sarzedo (despesas de capital)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 386 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Reforma e Ampliação
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de Unidade de Saúde no Município de Baldim (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 387 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Fomento  e  Execução  de  Ações  de  Saúde  -  Aquisição  de

Equipamentos para Saúde Pela Prefeitura Municipal de Pedra do Indaiá (despesas de

capital)

Valor: R$ 70.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 388 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos - Aquisição de Uma Academia ao

Ar Livre para a Comunidade de Quilombolas Pela Prefeitura Municipal de Sabinópolis

(despesas correntes)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 389 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos - Aquisição de Equipamentos para

Equipar a Superintendência Municipal de Esportes da Prefeitura Municipal de Igarapé

(despesas correntes)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 390 Autor: Maria Tereza Lara
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos - Aquisição de Equipamentos e

Materiais Esportivos Pela Prefeitura Municipal de Itaguara (despesas correntes)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 391 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos - Aquisição de Equipamentos e

Materiais Esportivos Pela Prefeitura Municipal de Contagem (despesas correntes)

Valor: R$ 40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 392 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Polícia para Cidadania - Polícia Militar de Aimorés para Ações

Junto à População (despesas correntes)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 393 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Potencialização das Unidades de Execução Operacional (Ueop)

da Pmmg - Aquisição de Equipamento para a Polícia Militar no Município de Bom

Jesus do Amparo. (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 394 Autor: Maria Tereza Lara
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: Escritório de Gestão e Articulação para a Segurança no Trânsito

(despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 395 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio  -  Aquisição de Equipamento para a E.  E.  Edmundo Pena em Bom

Jesus do Amparo (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 396 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos - Aquisição de Material Esportivo

Pela Prefeitura Municipal de Campanha (despesas correntes)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 397 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Aquisição de

Academia Popular ao Ar  Livre para a Prefeitura Municipal  de Prudente de Morais

(despesas de capital)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------
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Emenda de despesa: 398 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Reforma e Aquisição

de Equipamentos Pela Prefeitura Municipal de Florestal (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 399 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Fomento  e  Execução  de  Ações  de  Saúde  -  Aquisição  de

Equipamentos Pela Prefeitura Municipal de Esmeraldas (despesas de capital)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 400 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 401 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 402 Autor: Maria Tereza Lara

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
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Abastecimento

Objeto  do  Gasto:  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar  para  o  Abastecimento

Alimentar (despesas de capital)

Valor: R$ 30.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 403 Autor: Rosângela Reis

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 404 Autor: Rosângela Reis

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 405 Autor: Rosângela Reis

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 406 Autor: Rômulo Viegas

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 407 Autor: Neilando Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: Serviços de Engenharia Pública e Gerenciamento - Elaboração do

Projeto  de  Viabilidade  Técnica  para  a  Construção  do  Aeroporto  Regional  de

Itambacuri. (despesas correntes)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 408 Autor: Neilando Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: Serviços de Engenharia Pública e Gerenciamento - Construção do

Aeroporto Regional de Itambacuri. (despesas de capital)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 409 Autor: Neilando Pimenta

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: Serviços de Engenharia Pública e Gerenciamento - Construção do

Hospital Regional de Novo Cruzeiro. (despesas de capital)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 410 Autor: Neilando Pimenta
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: Serviços de Engenharia Pública e Gerenciamento - Construção do

Estádio Municipal de Teófilo Otoni. (despesas de capital)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 411 Autor: Deiró Marra

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 412 Autor: Deiró Marra

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 413 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Fomento à Atividade Produtiva e à Organização da Agricultura

Familiar (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 414 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
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Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Ensino Médio (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 415 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 416 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 417 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 418 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------

Emenda de despesa: 419 Autor: Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com

Deficiência

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente Discriminados - Concessão de Ajuda de Custo para Pagamento de

Mensalidades em Escolas Especiais - Bolsa Caade (despesas correntes)

Valor: R$ 1.050.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 420 Autor: Comissão de Saúde

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Tele Minas Saúde (despesas correntes)

Valor: R$ 682.176,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 421 Autor: Comissão de Saúde

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Atendimento as Urgências e Emergências no Estado (despesas

correntes)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 422 Autor: Braulio Braz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Gestão  da  Política  Hospitalar  -  Fortalecimento  e  Melhoria  da

Qualidade dos Hospitais do Sistema Único de Saúde (Pro-Hosp) - Obras de Reforma

da  Enfermaria  da  Santa  Casa  de  Misericórdia  de  Belo  Horizonte,  Cnpj:

17.209.891/0001-93 (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 423 Autor: Braulio Braz

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Fomento  e  Execução  de  Ações  de  Saúde  -  Aquisição  de

Medicamentos e Materiais Médicos para a Casa de Caridade de Muriaé - Hospital

São Paulo, Cnpj: 22.780.498/0001-95 (despesas correntes)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 424 Autor: Fábio Cherem

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 425 Autor: Lafayette de Andrada

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 426 Autor: Lafayette de Andrada

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------

Emenda de despesa: 427 Autor: Lafayette de Andrada

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 428 Autor: Lafayette de Andrada

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 429 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 650.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 430 Autor: Pompílio Canavez

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 350.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------
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Emenda de despesa: 431 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 432 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 433 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Agronegócio de Minas Gerais (despesas de

capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 434 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde

Objeto do Gasto: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais (despesas de

capital)

Valor: R$ 800.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 435 Autor: Pompílio Canavez

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde

Objeto do Gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 436 Autor: Celinho do Sinttrocel

Unidade Orçamentária Beneficiada: Procuradoria Geral de Justiça

Objeto  do  Gasto:  Direção  Administrativa  -  Valores  para  Fins  de  Pagamento  do

Auxílio-Alimentação de Servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais,

Conforme  Aprovado  Pela  Câmara  de  Procuradores  de  Justiça  no  Orçamento  do

Órgão para 2014 (despesas correntes)

Valor: R$ 20.407.760,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 437 Autor: Celinho do Sinttrocel

Unidade Orçamentária Beneficiada: Procuradoria Geral de Justiça

Objeto do Gasto: Direção Administrativa - Valores Assim Discriminados:

R$8.519.200,00 para Fins de Cumprimento do Plano de Carreira dos Servidores,

Adicionais  de  Tempo  de  Serviços,  Adicional  de  Desempenho  dos  Servidores  do

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Conforme Aprovado Pela Câmara de

Procuradores de Justiça no Orçamento do Órgão para 2014.

R$16.659.712,00 para Fins de Cumprimento do Art. 37, Inciso X da Constituição

Federal, e da Lei Estadual 19923/2011, Que Estabelece a Data-Base dos Servidores

do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Correspondendo a 6% de Projeção

para  Correção  dos  Vencimentos  dos  Servidores  do  Ministério  Público  de  Minas

Gerais, Conforme Aprovado Pela Câmara de Procuradores de Justiça no Orçamento

do Órgão para 2014 (despesas correntes)

Valor: R$ 25.178.912,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 438 Autor: Tenente Lúcio

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)
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Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 439 Autor: Tenente Lúcio

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 440 Autor: Tenente Lúcio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 60.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 441 Autor: Tenente Lúcio

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 442 Autor: Tenente Lúcio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 390.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------
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Emenda de despesa: 443 Autor: Tenente Lúcio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Policiamento Ostensivo Geral (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 444 Autor: Tenente Lúcio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Delegacia Modelo - Aquisição de Viatura Devidamente Equipada

para Uso da Polícia Civil (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 445 Autor: Neider Moreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 900.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 446 Autor: Neider Moreira

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 447 Autor: Tony Carlos

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto  do  Gasto:  Desenvolvimento  Aeroviário  -  Recursos  para  Aeroporto
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Internacional de Cargas do Triângulo Mineiro (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 448 Autor: Duarte Bechir

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 449 Autor: Duarte Bechir

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 125.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 450 Autor: Duarte Bechir

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$ 125.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 451 Autor: Duarte Bechir

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)
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Valor: R$ 125.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 452 Autor: Duarte Bechir

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$ 125.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 453 Autor: Leonídio Bouças

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 800.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 454 Autor: Leonídio Bouças

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 455 Autor: Leonídio Bouças

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------

Emenda de despesa: 456 Autor: Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente

Objeto do Gasto: Bolsa Reciclagem (despesas correntes)

Valor: R$ 2.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 457 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade Estadual de Montes Claros

Objeto do Gasto: Ampliação da Estrutura Física (despesas de capital)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 458 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto:  Implantação de Núcleos de Assistência Jurídica Especializada

(despesas de capital)

Valor: R$ 15.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 459 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Aquisição, Armazenamento e Distribuição de Medicamentos de

Alto Custo (despesas de capital)

Valor: R$ 8.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------
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Emenda de despesa: 460 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Atenção ao Usuário de Álcool, Crack e Outras Drogas (despesas

de capital)

Valor: R$ 6.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 461 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Estruturação Física da Rede Farmácia de Minas (despesas de

capital)

Valor: R$ 15.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 462 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Rede de Urgência e Emergência (despesas de capital)

Valor: R$ 12.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 463 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Atenção  à  Saúde  da  Pessoa  Com  Deficiência  (despesas  de

capital)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------
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Emenda de despesa: 464 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Centro  de  Tecidos  Biológicos  de  Minas  Gerais  -  Cetebio  -

HemoMinas (despesas de capital)

Valor: R$ 9.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 465 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do Gasto:  Ampliação da Cobertura  Populacional  do  Programa Saúde da

Família (Psf) (despesas de capital)

Valor: R$ 15.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 466 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Aquisição,  Armazenamento  e  Distribuição  de  Medicamentos

Básicos (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 467 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Implantação de Hospitais Regionais (despesas de capital)

Valor: R$ 25.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------
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Emenda de despesa: 468 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Desenvolvimento e Capacitação do Servidor (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 469 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Capacitação para Valorização (despesas de capital)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 470 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Investigações e Polícia Judiciária (despesas de capital)

Valor: R$ 6.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 471 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: Fomento a Projetos da Demanda Universal e Redes de Pesquisa

(despesas de capital)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 472 Autor: Tadeu Martins Leite
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas de capital)

Valor: R$ 8.000.000,00

Dedução:  Cidade  Administrativa  -  1106  -  Gestão  e  Operação  da  Cidade

Administrativa (outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 473 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Assistência Hospitalar e Ambulatorial (despesas de capital)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução:  Cidade  Administrativa  -  1106  -  Gestão  e  Operação  da  Cidade

Administrativa (outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 474 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e

Repressão de Entorpecentes

Objeto do Gasto: Apoio às Ações do Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e

Repressão dos Entorpecentes (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 475 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas

Gerais

Objeto do Gasto: Formação de Médicos Especialistas (despesas correntes)

Valor: R$ 15.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 476 Autor: Tadeu Martins Leite
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Assistência Médica e Psicológica da Polícia Militar (despesas de

capital)

Valor: R$ 6.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 477 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 8.900.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 478 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Bolsa-Atleta e Bolsa Técnico (despesas correntes)

Valor: R$ 15.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 479 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$ 6.500.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)
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-------------------------------

Emenda de despesa: 480 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e

Repressão de Entorpecentes

Objeto do Gasto: Apoio às Ações do Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e

Repressão dos Entorpecentes (despesas correntes)

Valor: R$ 7.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 481 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade Estadual de Montes Claros

Objeto do Gasto: Ampliação da Estrutura Física (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 482 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade Estadual de Montes Claros

Objeto do Gasto: Ampliação e Atualização do Acervo das Bibliotecas (despesas de

capital)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução:  Cidade  Administrativa  -  1106  -  Gestão  e  Operação  da  Cidade

Administrativa (outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 483 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade Estadual de Montes Claros

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento da Pesquisa Científica (despesas de

capital)

Valor: R$ 5.500.000,00

Dedução:  Cidade  Administrativa  -  1106  -  Gestão  e  Operação  da  Cidade



877
____________________________________________________________________________

Administrativa (outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 484 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade Estadual de Montes Claros

Objeto do Gasto: Desenvolvimento de Práticas Acadêmicas de Extensão (despesas

de capital)

Valor: R$ 5.650.000,00

Dedução:  Cidade  Administrativa  -  1106  -  Gestão  e  Operação  da  Cidade

Administrativa (outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 485 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade Estadual de Montes Claros

Objeto do Gasto: Formação de Profissionais em Nível Técnico, Tecnólogos e Pós-

Graduação (despesas correntes)

Valor: R$ 6.500.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 486 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde

Objeto do Gasto: Fortalecimento da Gestão Regional. (despesas de capital)

Valor: R$ 4.500.000,00

Dedução:  Cidade  Administrativa  -  1106  -  Gestão  e  Operação  da  Cidade

Administrativa (outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 487 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Construção,  Reforma  e  Ampliação  de  Unidades  Prediais

(despesas de capital)

Valor: R$ 6.500.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental
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(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 488 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Desenvolvimento e Capacitação do Servidor (despesas de capital)

Valor: R$ 40.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 489 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Alimentação Escolar (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 490 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Apoio a Educação Infantil (despesas de capital)

Valor: R$ 2.500.000,00

Dedução:  Cidade  Administrativa  -  1106  -  Gestão  e  Operação  da  Cidade

Administrativa (outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 491 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos (despesas

correntes)

Valor: R$ 19.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------
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Emenda de despesa: 492 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Desenvolvimento da Educação Especial (despesas correntes)

Valor: R$ 7.800.000,00

Dedução:  Cidade  Administrativa  -  1106  -  Gestão  e  Operação  da  Cidade

Administrativa (outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 493 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Ensino Fundamental (despesas correntes)

Valor: R$ 4.500.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 494 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 8.900.000,00

Dedução:  Cidade  Administrativa  -  1106  -  Gestão  e  Operação  da  Cidade

Administrativa (outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 495 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Perícia Criminal Integrada no Estado de Minas Gerais (despesas

de capital)

Valor: R$ 3.000.000,00

Dedução:  Cidade  Administrativa  -  1106  -  Gestão  e  Operação  da  Cidade

Administrativa (outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 496 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
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Objeto do Gasto: Perícia Criminal Integrada no Estado de Minas Gerais (despesas

correntes)

Valor: R$ 3.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 497 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e

Repressão de Entorpecentes

Objeto do Gasto: Apoio às Ações do Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e

Repressão dos Entorpecentes (despesas de capital)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 498 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde

Objeto do Gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas de capital)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução:  Cidade  Administrativa  -  1106  -  Gestão  e  Operação  da  Cidade

Administrativa (outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 499 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Alimentação Escolar (despesas correntes)

Valor: R$ 19.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 500 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Polícia para Cidadania (despesas correntes)

Valor: R$ 6.500.000,00
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Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 501 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade Estadual de Montes Claros

Objeto  do  Gasto:  Apoio  ao  Desenvolvimento  da  Pesquisa  Científica  (despesas

correntes)

Valor: R$ 5.600.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 502 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade Estadual de Montes Claros

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Ensino Superior  da Unimontes (despesas

correntes)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 503 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade Estadual de Montes Claros

Objeto do Gasto: Desenvolvimento e Capacitação do Servidor (despesas correntes)

Valor: R$ 3.200.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 504 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto:  Implantação de Núcleos de Assistência Jurídica Especializada

(despesas de capital)

Valor: R$ 4.000.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 505 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Ensino Médio (despesas de capital)

Valor: R$ 5.600.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 506 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Operacionalização das Ações do Conselho Estadual de Educação

(despesas de capital)

Valor: R$ 3.400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 507 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade Estadual de Montes Claros

Objeto do Gasto: Intercâmbio e Cooperação Interinstitucional (despesas correntes)

Valor: R$ 6.578.981,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 508 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Valor: R$ 35.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 509 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas
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Gerais

Objeto do Gasto: Prevenção e Combate a Sinistros (despesas de capital)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 510 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais (despesas de

capital)

Valor: R$ 6.540.654,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 511 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Precatórios e Sentenças Judiciárias (despesas de capital)

Valor: R$ 3.450.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 512 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Implantação,  Pavimentação  e  Recuperação  de  Acessos

Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)

Valor: R$ 8.451.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 513 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Educação em Tempo Integral - Alimentação Escolar (despesas
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correntes)

Valor: R$ 4.500.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 514 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Assistência Jurídica (despesas correntes)

Valor: R$ 4.500.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 515 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Identificação Civil e Criminal (despesas correntes)

Valor: R$ 2.300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 516 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos (despesas de

capital)

Valor: R$ 6.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 517 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Apoio a Educação Infantil (despesas de capital)

Valor: R$ 3.560.000,00

Dedução:  Cidade  Administrativa  -  1106  -  Gestão  e  Operação  da  Cidade

Administrativa (outras despesas correntes)
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-------------------------------

Emenda de despesa: 518 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola (despesas correntes)

Valor: R$ 4.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 519 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Desenvolvimento e Capacitação do Servidor (despesas correntes)

Valor: R$ 6.500.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 520 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Poupança Jovem (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 521 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Poupança Jovem (despesas correntes)

Valor: R$ 11.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 522 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Poupança Jovem (despesas correntes)
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Valor: R$ 12.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 523 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Poupança Jovem (despesas correntes)

Valor: R$ 13.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 524 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Poupança Jovem (despesas de capital)

Valor: R$ 15.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 525 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Poupança Jovem (despesas de capital)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução:  Cidade  Administrativa  -  1106  -  Gestão  e  Operação  da  Cidade

Administrativa (outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 526 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Poupança Jovem (despesas correntes)

Valor: R$ 7.500.000,00

Dedução:  Cidade  Administrativa  -  1106  -  Gestão  e  Operação  da  Cidade

Administrativa (outras despesas correntes)
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-------------------------------

Emenda de despesa: 527 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Poupança Jovem (despesas correntes)

Valor: R$ 9.700.001,00

Deduções: Reserva de Contingência - R$ 9.000.000,00

Escritório de Prioridades Estratégicas - 4247 - Elaboração e Execução dos Planos

de Atuação das Prioridades Estratégicas (outras despesas correntes) - R$ 700.000,00

Cidade Administrativa - 1106 - Gestão e Operação da Cidade Administrativa (outras

despesas correntes) - R$ 1,00

-------------------------------

Emenda de despesa: 528 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Realização de Perícias Médico-Legais (despesas correntes)

Valor: R$ 8.000.000,00

Dedução:  Cidade  Administrativa  -  1106  -  Gestão  e  Operação  da  Cidade

Administrativa (outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 529 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Policiamento Ostensivo de Meio Ambiente (despesas correntes)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 530 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e

Repressão de Entorpecentes

Objeto do Gasto: Apoio às Ações do Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e

Repressão dos Entorpecentes (despesas correntes)

Valor: R$ 4.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------

Emenda de despesa: 531 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: Cidade da Ciência e do Conhecimento (despesas de capital)

Valor: R$ 2.071.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 532 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Travessia Educação - Ensino Médio (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 533 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Apoio Administrativo a Educação Especial (despesas de capital)

Valor: R$ 8.000.000,00

Dedução:  Cidade  Administrativa  -  1106  -  Gestão  e  Operação  da  Cidade

Administrativa (outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 534 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas

Gerais

Objeto  do  Gasto:  Gestão  da  Política  Hospitalar  -  Complexo  MG  Transplante

(despesas de capital)

Valor: R$ 3.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------
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Emenda de despesa: 535 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade Estadual de Montes Claros

Objeto do Gasto: Remuneração de Pessoal  Ativo e Encargos Sociais (despesas

correntes)

Valor: R$ 3.000.000,00

Dedução:  Cidade  Administrativa  -  1106  -  Gestão  e  Operação  da  Cidade

Administrativa (outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 536 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Ensino Profissional (despesas de capital)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 537 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Minas 2016 - Promoção do Esporte de Rendimento em Minas

Gerais (despesas de capital)

Valor: R$ 6.500.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 538 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Modernização da Gestão Esportiva (despesas de capital)

Valor: R$ 3.200.000,00

Dedução:  Cidade  Administrativa  -  1106  -  Gestão  e  Operação  da  Cidade

Administrativa (outras despesas correntes)

-------------------------------
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Emenda de despesa: 539 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Modernização da Gestão Esportiva (despesas de capital)

Valor: R$ 12.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 540 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto  do  Gasto:  Território  Aliança  -  Estratégia  de  Descentralização  da  Política

Sobre Drogas (despesas de capital)

Valor: R$ 3.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 541 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Jogos de Minas (despesas de capital)

Valor: R$ 8.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 542 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Municipalização e Descentralização de Políticas Sobre Drogas

(despesas correntes)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------

Emenda de despesa: 543 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Ensino Médio (despesas correntes)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução:  Cidade  Administrativa  -  1106  -  Gestão  e  Operação  da  Cidade

Administrativa (outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 544 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Operacionalização das Ações do Consfundeb e Cae (despesas

correntes)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 545 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Ensino Fundamental (despesas correntes)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 546 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Operacionalização das Ações do Conselho Estadual de Educação

(despesas correntes)

Valor: R$ 3.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------
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Emenda de despesa: 547 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Apoio ao Atleta e ao Profissional do Esporte (despesas de capital)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução:  Cidade  Administrativa  -  1106  -  Gestão  e  Operação  da  Cidade

Administrativa (outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 548 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Travessia Educação - Educação de Jovens e Adultos (despesas

correntes)

Valor: R$ 4.500.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 549 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Apoio a Educação Infantil (despesas correntes)

Valor: R$ 3.200.000,00

Dedução:  Cidade  Administrativa  -  1106  -  Gestão  e  Operação  da  Cidade

Administrativa (outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 550 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$ 3.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------
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Emenda de despesa: 551 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Minas 2016 - Promoção do Esporte de Rendimento em Minas

Gerais (despesas de capital)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução:  Cidade  Administrativa  -  1106  -  Gestão  e  Operação  da  Cidade

Administrativa (outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 552 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Convivência na Diversidade (despesas de capital)

Valor: R$ 3.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 553 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas de capital)

Valor: R$ 2.500.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 554 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Travessia Educação - Educação de Jovens e Adultos (despesas

correntes)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)
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-------------------------------

Emenda de despesa: 555 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Apoio ao Atleta e ao Profissional do Esporte (despesas correntes)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução:  Cidade  Administrativa  -  1106  -  Gestão  e  Operação  da  Cidade

Administrativa (outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 556 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e

Repressão de Entorpecentes

Objeto do Gasto: Apoio às Ações do Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e

Repressão dos Entorpecentes (despesas de capital)

Valor: R$ 4.500.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 557 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e

Repressão de Entorpecentes

Objeto do Gasto: Apoio às Ações do Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e

Repressão dos Entorpecentes (despesas de capital)

Valor: R$ 15.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 558 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Transporte Escolar (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000.000,00
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Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 559 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Municipalização e Descentralização de Políticas Sobre Drogas

(despesas correntes)

Valor: R$ 6.000.000,00

Dedução:  Cidade  Administrativa  -  1106  -  Gestão  e  Operação  da  Cidade

Administrativa (outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 560 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Municipalização e Descentralização de Políticas Sobre Drogas

(despesas de capital)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 561 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e

Repressão de Entorpecentes

Objeto do Gasto: Apoio às Ações do Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e

Repressão dos Entorpecentes (despesas de capital)

Valor: R$ 4.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 562 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas
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Gerais

Objeto do Gasto: Formação de Médicos Especialistas (despesas correntes)

Valor: R$ 40.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 563 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas

Gerais

Objeto do Gasto: Formação de Médicos Especialistas (despesas de capital)

Valor: R$ 40.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 564 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: Rede de Inovação Tecnológica (despesas correntes)

Valor: R$ 9.000.000,00

Dedução:  Cidade  Administrativa  -  1106  -  Gestão  e  Operação  da  Cidade

Administrativa (outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 565 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio (despesas correntes)

Valor: R$ 12.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 566 Autor: Tadeu Martins Leite
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Assistência Jurídica (despesas correntes)

Valor: R$ 2.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 567 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Apoio  a  Projetos  de  Pesquisa  Científica  -  Papq  (despesas

correntes)

Valor: R$ 3.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 568 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto do Gasto: Fomento e Apoio aos Empreendimentos da Economia Popular

Solidária. (despesas de capital)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução:  Cidade  Administrativa  -  1106  -  Gestão  e  Operação  da  Cidade

Administrativa (outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 569 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Acompanhamento Psicossocial (despesas correntes)

Valor: R$ 3.500.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 570 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas

Gerais



898
____________________________________________________________________________

Objeto do Gasto: Elaboração Legislativa e Acompanhamento das Políticas Públicas

(despesas correntes)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução:  Cidade  Administrativa  -  1106  -  Gestão  e  Operação  da  Cidade

Administrativa (outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 571 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto:  Implantação de Núcleos de Assistência Jurídica Especializada

(despesas de capital)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 572 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas

Gerais

Objeto  do  Gasto:  Gestão  da  Política  Hospitalar  -  Complexo  MG  Transplante

(despesas correntes)

Valor: R$ 4.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 573 Autor: Tadeu Martins Leite

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Magistra - Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de

Educadores - Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 9.000.000,00

Dedução:  Cidade  Administrativa  -  1106  -  Gestão  e  Operação  da  Cidade

Administrativa (outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 574 Autor: Pinduca Ferreira
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 1.400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 575 Autor: Pinduca Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 576 Autor: Cabo Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 64.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 577 Autor: Cabo Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

Objeto do Gasto: Reforma e Ampliação de Unidades Prediais do Cbmmg (despesas

de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 578 Autor: Cabo Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Policiamento Ostensivo Geral (despesas de capital)
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Valor: R$ 1.086.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 579 Autor: Cabo Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

Objeto do Gasto: Recrutamento, Treinamento e Formação de Bombeiros Militares

(despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 580 Autor: André Quintão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 581 Autor: Adelmo Carneiro Leão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Transferências do Estado a Empresas

Objeto do Gasto: Programação a Cargo da Companhia Energética de Minas Gerais

-  Cemig  -  Expandir  a  Oferta  de  Gás  Natural  em  Uberaba  Tendo  em  Vista  a

Implantação da Unidade de Fertilizantes Fosfatados (Ufn V), Fábrica de Amônia, da

Petrobrás. (despesas de capital)

Valor: R$ 600.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 582 Autor: Sebastião Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
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Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 583 Autor: Elismar Prado

Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Construção  e  Reforma  de  Unidades  da  Defensoria  Pública  -

Construção  de  Unidade  da  Defensoria  Pública  em  Uberlândia/Mg  (despesas  de

capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 584 Autor: Elismar Prado

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 585 Autor: Comissão de Segurança Pública

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Projeto  Implantação  de  Videomonitoramento  (Olho-Vivo)  -

Implementação do Videomonitoramento em Terminais Rodoviários, Com Prioridade

para os Mais Movimentados do Estado. (despesas de capital)

Valor: R$ 81.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 586 Autor: Comissão de Segurança Pública

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundo  Estadual  de  Desenvolvimento  de

Transportes

Objeto do Gasto: Educação para o Trânsito - Implementar o Observatório Estadual
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de Trânsito, Encarregado de Discutir, Pesquisar e Formular Estudos Sobre Políticas

Públicas para o Trânsito e de Educação para o Trânsito. (despesas correntes)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 587 Autor: Comissão de Segurança Pública

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: Integração e Promoção da Qualidade Operacional do Sistema de

Defesa Social - Transferência da Sede da Risp de Curvelo (14ª Risp) de Curvelo para

Sete Lagoas. (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 588 Autor: Ulysses Gomes

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto  do  Gasto:  Gestão,  Monitoramento  e  Avaliação  do  Suas  -  Custeio  de

Treinamento  para  Conselheiros  Tutelares,  na  Estruturação  das  Instâncias

Viabilizadoras da Aplicação da Lei 8.609/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, e

Monitoramento do Sipia, Sistema Nacional de Registro de Violações e Ressarcimento

de Direitos Fundamentais de Crianças e Adolescentes, Objetivando a Organização e

Tratamento das Informações. (despesas correntes)

Valor: R$ 258.750,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 589 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------
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Emenda de despesa: 590 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 591 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 592 Autor: Luzia Ferreira

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 593 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 594 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde



904
____________________________________________________________________________

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 595 Autor: Luzia Ferreira

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 596 Autor: Luzia Ferreira

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Delegacia Modelo (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 597 Autor: Luzia Ferreira

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 598 Autor: Cabo Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Policiamento Ostensivo Geral (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------
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Emenda de despesa: 599 Autor: Cabo Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: Implantação de Serviços de Prevenção à Criminalidade (despesas

correntes)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 600 Autor: Cabo Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Delegacia Modelo (despesas correntes)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 601 Autor: Cabo Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e

Repressão de Entorpecentes

Objeto do Gasto: Apoio às Ações do Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e

Repressão dos Entorpecentes (despesas correntes)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 602 Autor: Cabo Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo para a Infância e a Adolescência

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios e Entidades nos Serviços de Atendimento

aos Direitos da Criança e do Adolescente (despesas correntes)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)
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-------------------------------

Emenda de despesa: 603 Autor: Cabo Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Polícia para Cidadania (despesas correntes)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 604 Autor: Cabo Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Colégio Tiradentes de

Minas Gerais (despesas correntes)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 605 Autor: Cabo Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Projeto  Implantação  de  Videomonitoramento  (Olho-Vivo)

(despesas de capital)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 606 Autor: Cabo Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Segurança Rural (despesas de capital)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------



907
____________________________________________________________________________

Emenda de despesa: 607 Autor: Cabo Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Disseminação  de  Acesso  aos  Sistemas  de  Informação  (Pm)

(despesas correntes)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 608 Autor: Cabo Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Assistência  e  Promoção  Social  da  Polícia  Militar  (despesas

correntes)

Valor: R$ 3.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 609 Autor: Cabo Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Desenvolvimento  do  Ensino  Médio  do  Colégio  Tiradentes  de

Minas Gerais (despesas correntes)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 610 Autor: Cabo Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Manutenção  e  Ampliação  dos  Sistemas  de  Tecnologia  da

Informação e Telecomunicações (despesas correntes)

Valor: R$ 3.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)
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-------------------------------

Emenda de despesa: 611 Autor: Cabo Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Fiscalização Sanitária de Trânsito - PMMG (despesas correntes)

Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 612 Autor: Cabo Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Policiamento Ostensivo Geral (despesas correntes)

Valor: R$ 30.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 613 Autor: Cabo Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Financiamento Habitacional aos Servidores Militares (despesas

correntes)

Valor: R$ 40.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 614 Autor: Cabo Júlio

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Apoio a Eventos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)
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-------------------------------

Emenda de despesa: 615 Autor: Cabo Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Penitenciário Estadual

Objeto  do  Gasto:  Apoio  à  Estruturação  e  ao  Reaparelhamento  de  Unidades

Prisionais (despesas correntes)

Valor: R$ 40.000.000,00

Dedução:  Cidade  Administrativa  -  1106  -  Gestão  e  Operação  da  Cidade

Administrativa (outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 616 Autor: Cabo Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000.000,00

Dedução:  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  2009  -  Direção

Administrativa (outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 617 Autor: Cabo Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Atenção  à  Saúde  da  Pessoa  Com  Deficiência  (despesas

correntes)

Valor: R$ 50.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 618 Autor: Cabo Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

Objeto do Gasto: Recrutamento, Treinamento e Formação de Bombeiros Militares

(despesas de capital)

Valor: R$ 40.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------

Emenda de despesa: 619 Autor: Cabo Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

Objeto do Gasto: Prevenção e Combate a Sinistros (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 620 Autor: Cabo Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Ensino Profissional (despesas correntes)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução:  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  2009  -  Direção

Administrativa (outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 621 Autor: Cabo Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Assistência Hospitalar e Ambulatorial (despesas de capital)

Valor: R$ 40.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 622 Autor: Cabo Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Desenvolvimento da Educação Especial (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 623 Autor: Cabo Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Desenvolvimento e Capacitação do Servidor (despesas de capital)
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Valor: R$ 2.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 624 Autor: Cabo Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Construção  e  Reforma  de  Unidades  da  Defensoria  Pública

(despesas de capital)

Valor: R$ 3.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 625 Autor: Cabo Júlio

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Educação em Tempo Integral - Ensino Fundamental (despesas de

capital)

Valor: R$ 5.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 626 Autor: Cabo Júlio

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$ 4.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 627 Autor: André Quintão

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social
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Objeto  do  Gasto:  Promoção  de  Direitos  Humanos  -  Campanha  Educativa  Com

Vistas à Sensibilização e à Mobilização Social Acerca dos Direitos da Criança e do

Adolescente, a Fim de Coibir Violações de Direitos, em Especial a Exploração Sexual

e o Trabalho Infantil Por Ocasião da Copa 2014, Tendo em Vista o Artigo 19 da Lei

20711, Que Dispõe Sobre Medidas Relativas à Copa. (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 628 Autor: Celinho do Sinttrocel

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 629 Autor: Celinho do Sinttrocel

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 630 Autor: Celinho do Sinttrocel

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 631 Autor: Celinho do Sinttrocel

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Policiamento Ostensivo Geral - Implantação de Unidades Prediais
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Integradas (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 632 Autor: Fred Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 633

Emenda retirada pelo autor.

-------------------------------

Emenda de despesa: 634 Autor: Fred Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

Objeto do Gasto: Reforma e Ampliação de Unidades Prediais do Cbmmg (despesas

de capital)

Valor: R$ 40.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 635 Autor: Fred Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Investigações e Polícia Judiciária (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 636 Autor: Fred Costa

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social
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Objeto do Gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente Discriminados (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 637 Autor: Fred Costa

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Operacionalização dos Conselhos Vinculados à Subsecretaria de

Direitos Humanos (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 638 Autor: Fred Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

Objeto do Gasto: Reforma e Ampliação de Unidades Prediais do Cbmmg (despesas

de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 639 Autor: Fred Costa

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

Objeto do Gasto: Recrutamento, Treinamento e Formação de Bombeiros Militares

(despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 640 Autor: Fred Costa

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e
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Desenvolvimento Sustentável

Objeto do Gasto: Apoio à Gestão Ambiental (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 641 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Construção  e  Reforma  de  Unidades  da  Defensoria  Pública

(despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 642 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 643 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 644 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 645 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 646 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 647 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 648 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 649 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 650 Autor: Gilberto Abramo

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Bolsa-Atleta e Bolsa Técnico (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 651 Autor: Gilberto Abramo

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 652 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 653 Autor: Gilberto Abramo

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 654 Autor: Gilberto Abramo
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 655 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 656 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 657 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 15.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 658 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$ 15.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 659 Autor: Gilberto Abramo

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 15.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 660 Autor: Gilberto Abramo

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Bolsa-Atleta e Bolsa Técnico (despesas correntes)

Valor: R$ 15.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 661 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 662 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 663 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
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Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 664 Autor: Gilberto Abramo

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 665 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 666 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 667 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 668 Autor: Gilberto Abramo
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 669 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 670 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 671 Autor: Gilberto Abramo

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 672 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 673 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 674 Autor: Gilberto Abramo

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 675 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 676 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 677 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 678 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 679 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 680 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 681 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 682 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -
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Ensino Fundamental (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 683 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 684 Autor: Gilberto Abramo

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 685 Autor: Gilberto Abramo

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 686 Autor: Gilberto Abramo

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
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Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 687 Autor: Gilberto Abramo

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 688 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 689 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 690 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 691 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras
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Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 692 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 693 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 694 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 695 Autor: Gilberto Abramo

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 696 Autor: Gilberto Abramo

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 697 Autor: Gilberto Abramo

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 698 Autor: Gilberto Abramo

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Bolsa-Atleta e Bolsa Técnico (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 699 Autor: Gilberto Abramo

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------

Emenda de despesa: 700 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 701 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 702 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 703 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 704 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas correntes)
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Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 705 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 706 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 707 Autor: Gilberto Abramo

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 708 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 709 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial (despesas correntes)
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Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 710 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 711 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 712 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 713 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 714 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 715 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 716 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 717 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 718 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 719 Autor: Gilberto Abramo
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 720 Autor: Gilberto Abramo

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 721 Autor: Gilberto Abramo

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 722 Autor: Gilberto Abramo

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 723 Autor: Gilberto Abramo
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 724 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 725 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 726 Autor: Gilberto Abramo

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 727 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------
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Emenda de despesa: 728 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 729 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 730 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 731 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 732 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------
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Emenda de despesa: 733 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Médio (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 734 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 735 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 736 Autor: Gilberto Abramo

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 737 Autor: Gilberto Abramo

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude
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Objeto do Gasto: Bolsa-Atleta e Bolsa Técnico (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 738 Autor: Gilberto Abramo

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 739 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental - Atendimento às Escolas Estaduais do Município de Medina.

(despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 740 Autor: Gilberto Abramo

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência  Social  -  Atendimento  às  Associações  Comunitárias  do  Município  de

Comercinho. (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 741 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Atendimento ao Município de Tumiritinga. (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 742 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Atendimento ao Município de Marilac Objetivando Melhoramento de Vias

Públicas. (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 743 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem -  Atendimento  ao  Município  de  Novorizonte  Objetivando Melhoramento  de

Vias Públicas. (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 744 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Atendimento ao Município de Itacambira Objetivando Melhoramento de Vias

Públicas. (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 745 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Atendimento ao Município de Francisco Dumont Objetivando Melhoramento

de Vias Públicas. (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 746 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Atendimento ao Município de Medina Objetivando Melhoramento de Vias

Públicas. (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 747 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Atendimento ao Município de Pedra Azul Objetivando Melhoramento de Vias

Públicas. (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 748 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Atendimento ao Município de Divisa Alegre Objetivando Melhoramento de

Vias Públicas. (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 749 Autor: Gilberto Abramo
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem  -  Atendimento  ao  Município  de  Cachoeira  de  Pajeú  Objetivando

Melhoramento de Vias Públicas. (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 750 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Atendimento ao Município de Almenara Objetivando Melhoramento de Vias

Públicas. (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 751 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Atendimento ao Município de Nova Era Objetivando Melhoramento de Vias

Públicas. (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 752 Autor: Gilberto Abramo

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  Fomento  e  Execução  de  Ações  de  Saúde  -  Atendimento  ao

Hospital da Baleia. (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 753 Autor: Comissão de Participação Popular
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto  do  Gasto:  Apoio  à  Comercialização  da  Economia  Popular  Solidária.

(despesas correntes)

Valor: R$ 499.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 754 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e

Nordeste de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Artesanato  em  Movimento  -  Apoio  a  Projetos  Produtivos  de

Associações  e  Comunidades  de  Artesãos  -  Realização  de  Feira  de  Artesanato

Durante a Cantoria Popular de Virgem da Lapa. (despesas correntes)

Valor: R$ 25.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 755 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e

Nordeste de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Artesanato  em  Movimento  -  Apoio  a  Projetos  Produtivos  de

Associações  e  Comunidades  de  Artesãos  -  Aquisição  de  Equipamentos  para

Associação  dos  Artesãos  da  Comunidade  de  Tocoiós  de  Minas  no  Município  de

Francisco Badaró. (despesas de capital)

Valor: R$ 25.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 756 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e

Nordeste de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Implantação de Unidades Produtivas (despesas correntes)

Valor: R$ 10.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------

Emenda de despesa: 757 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e

Nordeste de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Ações  Emergências  de  Convivência  Com  a  Seca  (despesas

correntes)

Valor: R$ 1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 758 Autor: Ulysses Gomes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Caminhos de Minas - Duplicação da Mg-290 Entre os Municípios

de Ouro Fino e Jacutinga (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 759 Autor: Ulysses Gomes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Caminhos  de  Minas  -  Pavimentação  da  MG  295  Entre  os

Municípios de Cambuí e Consolação (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 760 Autor: Ulysses Gomes

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Apoio  à  Gestão  de  Recursos  Hídricos  -  Apoio  a  Gestão  de

Recursos Hídricos - Limpeza da Calha do Rio Sapucaí, Ribeirão Anhumas e Ribeirão

José Pereira no Município de Itajubá (despesas de capital)
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Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de texto: 761 Autor: Bloco Minas sem Censura

Dê-se ao caput do art. 8º a seguinte redação:

"Art.  8°  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  créditos  suplementares  ao

Orçamento Fiscal até o limite de 6% (seis por cento) da despesa fixada no art. 1°.".

Justificação: Hoje o Legislativo pode alterar bem menos de 10% das despesas da

proposta orçamentária elaborada pelo Executivo. Por sua vez, o Executivo, segundo

o artigo que desejamos modificar,  tem a autorização de modificar livremente, sem

discussão  com  o  Parlamento,  bem  mais  do  que  10%  da  lei  aprovada,  se

consideramos as exceções previstas no parágrafo. O limite de 10% proposto, com

todas as exceções do parágrafo único, supera as reais necessidades da execução

orçamentária,  permitindo uma excessiva margem de remanejamentos,  superior  as

reais necessidades de flexibilidade na execução. Nos últimos seis anos, por exemplo,

a média de oneração do limite de créditos suplementares foi de 6,8% ao ano, sendo

de menos de seis por cento nos dois últimos anos. A emenda tem o objetivo de tornar

mais  rigoroso e  realista  o  planejamento  das  ações  do  governo e  tornar  o  Poder

Legislativo,  de  acordo  com  os  princípios  constitucionais,  co-responsável  pelo

planejamento  estadual.  Pretendemos  assim  corrigir  a  enorme  assimetria  entre  os

Poderes, ampliando o controle democrático sobre a gestão financeira do Estado e a

participação do Legislativo na definição das prioridades de execução orçamentária.

-------------------------------

Emenda de texto: 762 Autor: Bloco Minas sem Censura

Dê-se ao caput do art. 10 a seguinte redação:

"Art. 10 - Fica autorizada a abertura de créditos suplementares a cada dotação do

orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado até o limite de

25% (vinte e cinco por cento) do respectivo valor.".

Justificação: Em um período de estabilidade econômica e inflação controlada não é

possível  aceitar  erros de planejamento com margens elevadas. A emenda procura

corrigir essa situação por meio da adoção de solução já consagrada pelo orçamento
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da  União,  que  impõe  limite  para  a  possibilidade  de  abertura  de  créditos

suplementares  a  cada  dotação.  Evita-se,  desse  modo,  a  abertura  de  "janelas"

orçamentárias  que  podem  ser  infladas  em  até  10%  do  orçamento,  o  que  torna

completamente  irrealista  o  orçamento  de  investimentos.  Procura-se,  assim,  tornar

mais  realista  o  planejamento  das  ações  das  empresas  estatais  e  garantir  que  o

Legislativo seja co-responsável pelo planejamento estadual, dando maior efetividade

ao orçamento de investimentos.

-------------------------------

Emenda de texto: 763 Autor: Bloco Minas sem Censura

Acrescente-se ao Art. 8° o seguinte § 2°, passando o parágrafo único a § 1°:

"§ 2° - A autorização concedida pelo caput deste artigo não se aplica ao programa

709 Comunicação Social.".

Justificação: A dotação referente à publicidade do governo aumentou, até outubro

deste ano, de R$41,9 milhões para R$117 milhões, mais do que duplicando, de forma

diferenciada e generosa, as despesas de publicidade do governo. A emenda procura

submeter estes gastos ao controle efetivo do Legislativo e da sociedade e garantir a

devida prioridade às despesas realmente relevantes para a população.

-------------------------------

Emenda de texto: 764 Autor: Bloco Minas sem Censura

Dê-se ao Parágrafo Único do art. 8º a seguinte redação e suprima-se o Parágrafo

Único do art. 10º:

"Art. 8º (...)

Parágrafo único. Não oneram o limite estabelecido no caput, ficando sujeitas aos

limites previstos nos respectivos incisos a suplementação das seguintes dotações:

I - as suplementações de dotações referentes à pessoal e encargos sociais, até o

limite de 60% do respectivo grupo de natureza de despesa;

II  -  as  suplementações  com  recursos  vinculados,  até  o  limite  do  excesso  de

arrecadação ou do saldo financeiro desses recursos;

III  -  as  suplementações  com  recursos  diretamente  arrecadados,  até  o  limite  do

excesso de arrecadação ou do superávit financeiro desses recursos;

IV  -  as  suplementações  de  dotações  referentes  a  precatórios  e  sentenças
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judiciárias, até o limite de 90% do valor inicial;

V - dotações orçamentárias para contrapartida de convênios, acordos e ajustes, até

o limite da receita proveniente dos respectivos convênios e aditivos celebrados;

VI  -  dotações  orçamentárias  destinadas  a  despesas  de  transferências

constitucionais  aos Municípios,  no limite de 50% do excesso de arrecadação das

receitas originárias;

VII - dotações referentes ao serviço da dívida contratada com a União, até o limite

de 13% do aumento da Receita Real Líquida prevista no anexo I.

VIII - demais dotações referentes ao serviço da dívida contratada, até o limite de

30% da respectiva dotação.".

Justificação:  Os  dispositivos  em  questão  excluem  determinadas  dotações  do

cálculo de limite autorizado para a suplementação de dotações. Desse modo, ao não

estarem  limitadas  por  percentual  do  valor  global  do  orçamento,  essas  dotações

podem  sofrer  alterações  ilimitadas.  No  entanto,  o  inciso  VII  do  art.  167  da

Constituição da República veda "a concessão ou utilização de créditos ilimitados".

Pelo menos uma vez o Tribunal de Contas do Estado entendeu que a suplementação

ilimitada feria  a  Constituição:  nas  palavras  do  Conselheiro  em exercício  do  TCE,

Gilberto  Diniz,  quando relatava a  prestação de contas  de  2008 de Contagem,  "é

imprescindível que o ato de concessão dos créditos adicionais expresse o seu valor

ou  um  limite  percentual  máximo  sobre  a  receita."  Entendemos,  portanto,  que  as

exceções propostas são inconstitucionais  e devem ser  corrigidas em consonância

com a Constituição e com o entendimento do TCE.

-------------------------------

Emenda de despesa: 765 Autor: Bloco Minas sem Censura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Financeiro de Previdência

Objeto  do  Gasto:  -  Inversão  Financeira  Necessária  à  Constituição  de  Fundo

Garantidor  para  Pagamentos  de  Benefícios  Futuros  Assumidos  Pelo  Funpemg.

(despesas de capital)

Valor: R$ 4.300.000.000,00

Dedução:  Ege  Sec.Fazenda-Encargos  Diversos  -  7009  -  Complementação

Financeira  do  Regime  Próprio  de  Previdência  Social  -  Rpps  (outras  despesas
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correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 766 Autor: Bloco Minas sem Censura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Planejamento,  Gestão  e  Finanças  -  Complementação  de

Recursos  para  o  Reajuste  das  Carreiras  da  Educação  no  Mesmo Percentual  do

Reajuste do Piso Nacional da Educação Pública. (despesas correntes)

Valor: R$ 1.425.000.000,00

Dedução:  Ege  Sec.Fazenda-Encargos  Diversos  -  7009  -  Complementação

Financeira  do  Regime  Próprio  de  Previdência  Social  -  Rpps  (outras  despesas

correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 767 Autor: Bloco Minas sem Censura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  -  Compensação  Financeira  Necessária  ao  Cumprimento  do

Parágrafo Segundo do Art. 24 da Lei Complementar Nº 141/2012, Que Regulamenta

a Emenda Constitucional Nº 29, Determinando Que os Restos a Pagar Usados para

Se  Apurar  o  Mínimo  de  12%  de  Aplicação  Que  Foram  Cancelados  Devem  Ser

Somados ao Mínimo do Ano Seguinte em Dotação Específica. (despesas de capital)

Valor: R$ 32.616.287,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 768 Autor: Bloco Minas sem Censura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  Gasto:  -  Complementação  Destinada  a  Cumprir  o  Art  25  da  Lei

Complementar Nº 141/2012, Que Determina Que Eventual Diferença Que Implique o

Não Atendimento,  em Determinado Exercício,  dos Recursos Mínimos Previstos na

Constituição Deverá Ser Acrescida ao Montante Mínimo do Exercício Subsequente ao

da  Apuração  da  Diferença.  Como  Até  Outubro  Apenas  8,54%  dos  Recursos

Vinculados  Tinham  Sido  Executados,  Podemos  Prever  a  Provável  Aplicação  de

Apenas 10,84% dos Recursos, Como Previsto no Tag. Neste Exercício. os Recursos
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da  Emenda  Se  Destinam  a  Completar  a  Execução  dos  12%  no  Próximo  Ano.

(despesas correntes)

Valor: R$ 300.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 769 Autor: Bloco Minas sem Censura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria-Geral

Objeto do Gasto: Manutenção das Atividades do Conselho de Segurança Alimentar

de Minas Gerais (Consea/Mg) (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 770 Autor: Bloco Minas sem Censura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria-Geral

Objeto do Gasto: Manutenção das Atividades do Conselho de Segurança Alimentar

de Minas Gerais (Consea/Mg) (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 771 Autor: Bloco Minas sem Censura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria-Geral

Objeto  do  Gasto:  Manutenção  das  Atividades  do  Centro  de  Referência  em

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Cresans) (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 772 Autor: Bloco Minas sem Censura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria-Geral

Objeto  do  Gasto:  Manutenção  das  Atividades  do  Centro  de  Referência  em

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Cresans) (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 773 Autor: Bloco Minas sem Censura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria-Geral

Objeto do Gasto: Articulação Institucional e Intersetorial em Segurança Alimentar e

Nutricional Sustentável (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 774 Autor: Bloco Minas sem Censura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria-Geral

Objeto do Gasto: Articulação Institucional e Intersetorial em Segurança Alimentar e

Nutricional Sustentável (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 775 Autor: Bloco Minas sem Censura

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Restauração de Direitos Humanos (despesas correntes)

Valor: R$ 4.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 776 Autor: Bloco Minas sem Censura

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Promoção de Direitos Humanos (despesas correntes)

Valor: R$ 4.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)
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-------------------------------

Emenda de despesa: 777 Autor: Bloco Minas sem Censura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto  do  Gasto:  Humanização  do  Sistema  Prisional  e  Implantação  de  Apac

(despesas correntes)

Valor: R$ 4.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 778 Autor: Bloco Minas sem Censura

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Apoio à Agricultura Familiar (despesas de capital)

Valor: R$ 8.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 779 Autor: Bloco Minas sem Censura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Revitalização do Rio São Francisco (despesas de capital)

Valor: R$ 8.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 780 Autor: Bloco Minas sem Censura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do Gasto: Cofinanciamento de Serviços e Benefícios para Municípios na

Execução de Proteção Especial (despesas correntes)

Valor: R$ 4.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental
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(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 781 Autor: Bloco Minas sem Censura

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do Gasto: Cofinanciamento de Serviços para Municípios na Execução de

Proteção Básica (despesas correntes)

Valor: R$ 4.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 782 Autor: Bloco Minas sem Censura

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto  do  Gasto:  Território  Aliança  -  Estratégia  de  Descentralização  da  Política

Sobre Drogas (despesas correntes)

Valor: R$ 4.000.000,00

Dedução: Secretaria  de Estado de Governo -  4680 - Divulgação Governamental

(outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 783 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto do Gasto: Fomento e Apoio aos Empreendimentos da Economia Popular

Solidária. - Capacitação, Formação e Intercâmbio dos Empreendimentos Econômicos

Solidários  Cadastrados  na  Política  Estadual  de  Fomento  à  Economia  Popular

Solidária. (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 784 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto  do  Gasto:  Estímulo  à  Produção  e  Circulação  Cultural  -  Realização  dos
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Festivais  Culturais,  Com  Destinação  de  R$150.000,00  para  o  "Festivale"  e

R$150.000,00 para O "Mucuriarte". (despesas correntes)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 785 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas

Gerais

Objeto  do  Gasto:  Projetos,  Construções,  Ampliações  e  Reformas  das  Unidades

Prediais da Rede Fhemig - Restauração do Imóvel Situado na Rua Manaus 348, em

Belo Horizonte, para Abrigar Centro de Memória (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 786 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e

Nordeste de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Infra Estrutura de Apoio Tecnológico (despesas correntes)

Valor: R$ 1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 787 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e

Nordeste de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Combate  à  Pobreza  Rural  e  à  Migração  Laboral  (despesas

correntes)

Valor: R$ 1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 788 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
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Objeto do Gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola - Recursos Retirados da

Própria Ação no Valor de R$ 107.339,00 de Cruzília na Região Sul , e de R$ 9.142,00,

de Natalândia na Região Noroeste. (despesas correntes)

Valor: R$ 116.481,00

Dedução:  Secretaria  de  Estado  de  Educação  -  4587  -  Atendimento  às  Escolas

Família Agrícola (outras despesas correntes)

-------------------------------

Emenda de despesa: 789 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola (despesas correntes)

Valor: R$ 355.274,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 790 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola (despesas correntes)

Valor: R$ 120.586,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 791 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola (despesas correntes)

Valor: R$ 44.281,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 792 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola (despesas correntes)

Valor: R$ 842.939,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------
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Emenda de despesa: 793 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto  do  Gasto:  Apoio  a  Comercialização  da  Agricultura  Familiar  -  Apoio  a  5

Projetos de Beneficiamento e Comercialização do Café nos Município de Paraguaçu,

Carvalhópolis, Cordislândia, Fama e Turvolândia, na Região Sul de Minas (despesas

correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 794 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente

Objeto do Gasto: Bolsa Reciclagem (despesas correntes)

Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 795 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto  do  Gasto:  Operacionalização dos  Conselhos  Vinculados  à  Secretaria  de

Estado de Trabalho e Emprego - Realização da Iii Conferência Estadual de Economia

Popular Solidária, em Abril de 2014. (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 796 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto  do  Gasto:  Gestão,  Monitoramento  e  Avaliação do Suas  -  Realização de

Diagnóstico de Demanda Reprimida de Público Alvo Adulto, em Risco Social, para o

Equipamento  de  Proteção  Social  Especial  da  Assistência  Social  -  Residências

Inclusivas (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 797 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto  do  Gasto:  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar  para  o  Abastecimento

Alimentar (despesas correntes)

Valor: R$ 750.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 798 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do Gasto: Adequação Socioeconômica e Ambiental das Propriedades Rurais

(despesas correntes)

Valor: R$ 103.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 799 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Delegacia Modelo -  Aquisição de Veículo Utilitário Misto, Com

Tração 4x4, Gps, 4 Portas, para a Delegacia de Proteção à Fauna, em BH (Região

Central), de Modo a Atender às Especificidades de Atuação Dessa Unidade da Polícia

Civil no Transporte de Animais. (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 800 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Segurança Rural - Aquisição de Um "Kit" de Patrulha Rural, Com

Uma Viatura 4x4, 3 Rádios Ht, 3 Coletes e 1 Gps , para o Município de Paraguaçu, na
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Região Sul de Minas. (despesas de capital)

Valor: R$ 108.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 801 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: Prevenção à Criminalidade - Realização de Fóruns Comunitários

de  Prevenção  Social  à  Violência  e  à  Criminalidade,  Que  São  Instrumentos  de

Mobilização  Social  Desenvolvidos  Pelos  Centros  de  Prevenção  Social  à

Criminalidade de Minas Gerais, e Visam Garantir e Legitimar Espaços de Participação

e  Responsabilização  Social  nas  Discussões  Relacionadas  à  Segurança  Cidadã,

Contribuindo para a Prevenção e Redução das Violências e Criminalidades Incidentes

Sobre Determinados Territórios  e Grupos Mais Suscetíveis  a Esses Fenômenos e

para o Aumento da Sensação de Segurança no Estado de Minas Gerais. (despesas

correntes)

Valor: R$ 123.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 802 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Delegacia Modelo - Implantação do Protocolo de Humanização no

Atendimento às Vítimas de Violência Sexual. (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 803 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Implantação de Núcleos de Assistência Jurídica Especializada -

Implantação do Núcleo de Educação em Direitos na Sede da Defensoria Pública em

Belo Horizonte. (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 804 Autor: André Quintão

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente

Objeto do Gasto: Redução e Valorização de Resíduos - Apoiar a Organização de

Consórcios  Intermunicipais  de Resíduos Sólidos,  Elaboração do Projeto  de  Aterro

Sanitário  e  Inclusão  Sócio  produtiva  das  Associações  de  Catadores  de  Materiais

Recicláveis Tendo em Vista a Meta de Erradicação dos Lixões Até 2014 Estabelecida

Pela Legislação Federal.

Meta Física: 02 Municípios - Região Jequitinhonha/Mucuri (despesas correntes)

Valor: R$ 400.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 805 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Transporte Escolar - Aquisição de Veículo para Transporte Escolar

para o Município de Belmiro Braga. (despesas de capital)

Valor: R$ 140.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 806 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto  do  Gasto:  Feira  Estadual  de  Agricultura  Familiar  -  AgriMinas  (despesas

correntes)

Valor: R$ 210.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 807 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: Operacionalização das Ações do Consfundeb e Cae (despesas
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correntes)

Valor: R$ 20.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 808 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Promoção de Direitos Humanos - Execução do Projeto Educação

de Formadores para Defesa Estratégica dos Direitos Humanos. (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 809 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto  do  Gasto:  Promoção  de  Direitos  Humanos  -  Implementação  do  Plano

Mineiro de Direitos Humanos - Pmdh. (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 810 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto  do  Gasto:  Implantação  de  Serviços  de  Prevenção  à  Criminalidade  -

Implantação do Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (Paahm),

Voltado  para  o  Enfrentamento  ao  Tráfico  de  Pessoas,  no  Aeroporto  Internacional

Tancredo Neves, em Confins. (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 811 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
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Objeto do Gasto: Perícia Criminal Integrada no Estado de Minas Gerais - Implantar

a Seção de Sexologia Foreonse no Instituto Médico Legal (IML) Mediante a Aquisição

de Equipamento. (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 812 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos

Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas

Objeto do Gasto: Água para Todos - Universalização do Acesso e Uso da Água - -

R$100.000,00 - Construção de Poços Artesianos em Quatro Comunidades Rurais do

Município de Águas Formosas. (Jequitinhonha/Mucuri); E

-  R$100.000,00  -  Construção  de  10  Barraginhas,  na  Comunidade  Córrego  do

Narciso, em Araçuaí, (Região Jequitinhonha/Mucuri) (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 813 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Operacionalização dos Conselhos Vinculados à Subsecretaria de

Direitos Humanos - Aquisição de Veículo para o Conselho Estadual de Defesa dos

Direitos Humanos de Minas Gerais - Conedh-MG (despesas de capital)

Valor: R$ 80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 814 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Promoção de Direitos Humanos - Implantação de Banco de Dados

Ou  Sistema  Informatizado  das  Entidades  e  Movimentos  de  Defesa  de  Direitos
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Humanos no Estado. (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 815 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente  Discriminados  -  Realização  de  Cinco  Seminários  Regionais

(Jequitinhonha/Mucuri, Norte de Minas, Triângulo, Mata e Sul de Minas) para Discutir

a  Implementação  da  Política  da  População  em  Situação  de  Rua.  (despesas

correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 816 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino Fundamental  -  Ampliação e Reforma da Escola  Estadual  Major  Raimundo

Felicíssimo, no Município de Águas Formosas. (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 817 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria-Geral

Objeto do Gasto: Manutenção das Atividades do Conselho de Segurança Alimentar

de Minas Gerais (Consea/Mg) (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 818 Autor: Comissão de Participação Popular
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria-Geral

Objeto  do  Gasto:  Manutenção  das  Atividades  do  Centro  de  Referência  em

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Cresans) (despesas correntes)

Valor: R$ 49.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 819 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades Habitacionais -

Construção de Habitações em Comunidades Indígenas. (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

Emenda de despesa: 820 Autor: Comissão de Participação Popular

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira

Objeto  do  Gasto:  Implantação  de  Barragens  -  Construção  de  3  Barragens  de

Pequeno  Porte,  nas  Seguintes  Comunidades  no  Município  de  Virgem  da  Lapa:

Comunidade do Bravo; Comunidade de Malhada Branca e Comunidade de Lavrinha.

(despesas de capital)

Valor: R$ 180.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 83/2013

Comissão Especial

Relatório

O governador do Estado encaminhou a esta Assembleia, por meio da Mensagem nº

513/2013, publicada no Diário do Legislativo de 30/8/2013, e em observância ao que

determina o art. 62, XXIII, “d”, da Constituição do Estado, a indicação de Fernanda

Medeiros Azevedo Machado para a Presidência da Fundação Clóvis Salgado - FCS.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”, combinado com o §
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1º do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-se à arguição pública da indicada, que

respondeu satisfatoriamente às questões elaboradas pelos parlamentares.

Pela análise do  curriculum vitae da candidata, assim como pelo seu desempenho

na arguição, foi evidenciado seu preparo para assumir o cargo. Ela não só tem os

conhecimentos necessários para presidir a instituição, mas também é comprometida

com os seus princípios. Por isso, consideramos que atenderá com desenvoltura às

exigências do cargo.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  opinamos  pela  aprovação  da  Indicação  nº  83/2013,  de

Fernanda Medeiros  Azevedo Machado,  para o  cargo de Presidente  da  Fundação

Clóvis Salgado.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

Tiago Ulisses, presidente - Carlos Mosconi, relator - Zé Maia.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.979/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.979/2013, de Maria de Lurdes Rodrigues Santa

Gema, da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, e outros, sugere

alteração no Programa Associado 198 - Rede de Capacitação e Promoção da Cultura

da  Paz  nas  Escolas  -,  da  proposta  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  -  PPAG  2012-2015,  para  o  exercício  de  2014.  Assim,  sugere  a

restauração  da  Ação  4349  -  Capacitação  em  Segurança  nas  Escolas  -  e  a

implantação  do  programa de  promoção  da  paz  nas  escolas  na  Escola  Estadual

Professor Josefino Barbosa, localizada no Município de Itacarambi.

As  propostas  foram  apresentadas  em  audiências  públicas  realizadas  em

25/10/2013,  em  Montes  Claros,  e  de  4  a  6/11/2013,  em  Belo  Horizonte,  com  a

finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.550/2013,

que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposta  de  ação  legislativa  em  epígrafe  resulta  da  aglutinação  de  quatro

sugestões  semelhantes  coletadas  durante  as  audiências  públicas  de  revisão  do

PPAG 2012-2015, para o exercício de 2014. Os objetivos da proposta em análise é

restaurar a Ação 4349 -  Capacitação em Segurança nas Escolas  -,  no âmbito do

Programa Associado 198 - Rede de Capacitação e Promoção da Cultura da Paz nas

Escolas,  e  atender  a  Escola  Estadual  Professor  Josefino  Barbosa,  localizada  no

Município de Itacarambi, por meio do programa.

O  Programa  Associado  198  tem  por  finalidade  desenvolver,  em  parceria  com

representantes de órgãos públicos e de organizações civis,  ações para prevenir  a

violência no ambiente escolar e promover a cultura de paz nas escolas. É constituído

pela  Ação 4349 -  Capacitação em Segurança nas  Escolas  -  e  pela  Ação 4347 -

Convivência na Diversidade.

Sua inserção no PPAG 2012-2015, para o exercício de 2012, foi oriunda de emenda

popular apresentada pela Comissão de Participação Popular. Durante a revisão do

PPAG  2012-2015,  para  o  exercício  de  2013,  o  programa  foi  excluído,  mas  foi

restaurado por meio de emenda popular apresentada pela mesma comissão.

No âmbito do programa, a Secretaria de Estado da Educação - SEE -, em parceria

com órgãos públicos e a sociedade civil, vem desenvolvendo, desde julho de 2012,

encontros regionais para promover a paz escolar por meio da realização, em diversas

regiões do Estado, do Fórum de Promoção da Paz Escolar - Forpaz. O fórum objetiva

fomentar  a  articulação  em  rede  para  a  prevenção  e  resolução  de  problemas

relacionados à violência no ambiente escolar.

Em  2013,  foram  realizadas  doze  edições  do  Forpaz  nas  Superintendências

Regionais de Ensino - SRE - de Pirapora, Montes Claros, Januária, Janaúba, Unaí,

Paracatu,  Coronel  Fabriciano,  Manhuaçu,  Unaí,  Guanhães,  Nova Era  e  Varginha.

Durante  as  reuniões  os  representantes  da  SEE,  das  SREs,  das  escolas  e  da

sociedade  civil  discutem  medidas  que  podem  ajudar  na  promoção  da  paz  no

ambiente escolar. De janeiro a outubro, o programa apresentou a média de 90% de

execução das metas físicas e financeiras, o que nos parece indicar sua eficácia. Por

esse motivo, entendemos pertinente restaurar a Ação 4349.
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Quanto à sugestão de atendimento da Escola Estadual Professor Josefino Barbosa

pelo  referido  programa,  em  razão  da  situação  de  violência  relatada  por  um  dos

autores  da  proposição  em  apreço,  entendemos  que  poderia  ser  solicitada  à

Secretaria de Estado de Educação em requerimento.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2014, e de requerimento com pedido de providências à

Secretaria de Estado de Educação.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.979/2013 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013 e do requerimento

anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Duarte Bechir.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 198 - REDE DE CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO DA CULTURA DA PAZ

NAS ESCOLAS

Ação: CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA NAS ESCOLAS

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  IMPLEMENTAR  AÇÕES  DE  CAPACITAÇÃO  SOBRE  SEGURANÇA

NAS  ESCOLAS,  NOTADAMENTE  SOBRE  A MEDIAÇÃO  DE  CONFLITOS,  BEM

COMO SOBRE AS BASES LEGAIS E O SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Unidade de medida: PROFISSIONAL

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.979/2013, de Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema, da Procuradoria-Geral de

Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos

regimentais,  seja encaminhado pedido de providências à Secretaria  de Estado de

Educação,  com  vistas  a  atender a  Escola  Estadual  Professor  Josefino  Barbosa,

localizada no Município de Itacarambi, no âmbito do Programa Associado 198 - Rede

de Capacitação e Promoção da Cultura da Paz nas Escolas - do Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para o exercício de 2014.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.988/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.988/2013, de Tullio Marques Lopes Filho, da

Associação Ambientalista e Social do Alto da Serra do Cipó, sugere alteração da Ação

4560 - Bolsa Verde - Ampliação e Conservação da Cobertura Vegetal Nativa -, da

proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015,

para  o  exercício  de  2014,  com vistas  a  atender  aos  moradores  de  comunidades

tradicionais da Serra do Cipó.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4/11 a 6/11/2013,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O autor da proposta sob exame pleiteia alteração da Ação 4560 - Bolsa Verde -

Ampliação e Conservação da Cobertura Vegetal Nativa - para incluir no programa os

moradores  de  comunidades  tradicionais  da  Serra  do  Cipó.  Em  sua  justificação,

informa que essas comunidades, desde tempos imemoriais, são importantes agentes

na  defesa  e  na  conservação  daquela  região,  de  bioma  extremamente  frágil,



964
____________________________________________________________________________

prestando, dessa forma, relevante serviço ambiental.

A finalidade da mencionada ação é, de fato, incentivar a ampliação e conservação

da cobertura vegetal nativa por meio de incentivos financeiros como pagamento de

bolsas aos proprietários que conservarem áreas de vegetação nativa pelo período

especificado.  A ação é  administrada sob a  cobertura  do  Fundo de  Recuperação,

Proteção  e  Desenvolvimento  Sustentável  das  Bacias  Hidrográficas  do  Estado  de

Minas Gerais - Fhidro - e integra o Programa 109 - Proteção da Biodiversidade e

Unidades de Conservação -, administrado pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF.

A concessão do Bolsa Verde, por lei, é prioritária para proprietários ou posseiros

que se enquadrem nas categorias de agricultores familiares e produtores rurais cuja

propriedade ou posse tenha área de até quatro módulos fiscais. Os benefícios podem

ser  progressivamente  estendidos  a  todos  os  proprietários  e  posseiros  rurais  do

Estado,  observadas  as  disponibilidades  orçamentária  e  financeira,  resultantes

principalmente de 10% dos recursos do Fhidro. No PPAG para 2013, essa ação teve

um  valor  consignado  de  29,5  milhões  de  reais,  estando,  conforme  reclamação

generalizada  dos  beneficiários,  amplamente  ouvidos  em  audiências  públicas

realizadas  pela  Assembleia  Legislativa,  tais  recursos  contingenciados,  sem  a

execução dos pagamentos devidos. Só recentemente, em início de novembro deste

ano, foi  anunciada a retomada de pagamentos, com uma disponibilização total de

mais de R$ 6,5 milhões de reais.

A prioridade deve ser para aqueles que já estavam incluídos no programa e que

ainda  não  receberam  os  benefícios  devidos.  Entretanto,  isso  não  impede  que,

posteriormente,  se  definam  novos  critérios  para  a  inclusão,  no  Bolsa  Verde,  de

produtores de comunidades tradicionais, como solicitado pelo proponente.

Dessa forma, a proposta em exame pode ser acatada por meio de encaminhamento

de pedido  de providências  ao IEF para que  regularize  o pagamento do  benefício

Bolsa  Verde  e,  quando  da  abertura  de  novo  edital,  preste  o  devido  apoio  aos

produtores rurais cujas propriedades estejam localizadas em UCs para sua inclusão

nesse programa.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.988/2013 por meio do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Duarte Bechir, relator - Maria Tereza Lara.

REQUERIMENTO Nº...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.988/2013, de Tullio Marques Lopes Filho, da Associação Ambientalista e Social do

Alto da Serra do Cipó, nos termos regimentais, requer a V. Exa. seja encaminhado ao

Instituto  Estadual  de  Florestas  pedido  de  providências  para  que  regularize  o

pagamento do benefício Bolsa Verde e, quando da abertura de novo edital, preste o

devido apoio aos produtores rurais cujas propriedades estejam localizadas em UCs

para sua inclusão nesse programa.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.999/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.999/2013, de José Sebastião Souza de Jesus,

da Câmara Municipal de Francisco Badaró, e outros, sugere alteração da Ação 1218 -

Fortalecimento da Agricultura Familiar para o Abastecimento Alimentar -, da proposta

de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para o

exercício de 2014, com vistas: ao aumento de recursos financeiros e fortalecimento

do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae - e do Programa de Aquisição

de Alimentos -  PAA; ao melhoramento da  infraestrutura do Mercado Municipal  de

Francisco  Badaró;  à  aquisição  de  microtrator  e  equipamentos  para  a  região  de

Francisco  Badaró;  à  aquisição  de  veículo  para  a  Secretaria  da  Agricultura  de

Francisco Badaró; à disponibilização de kits de irrigação para horticultores familiares

do Município de Virgem da Lapa, bem como de perfuração de poços artesianos e

construção de barraginhas; à aquisição de veículo para transporte de mercadorias

rurais, para melhorar o abastecimento alimentar no Município de Águas Formosas; à
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capacitação  e  emissão  de  alvará  sanitário  para  proporcionar  a  qualidade  dos

alimentos produzidos na região de Águas Formosas; à qualificação dos produtores

familiares, priorizando-se o abastecimento da rede pública de ensino e o programa de

produção agrícola familiar  na região do Município de Águas Formosas;  à ajuda à

agricultura familiar na região de Paraguaçu; à ampliação do Programa 25 - Cultivar,

Nutrir e Educar - para todo o Estado e, em especial, para a região Sul de Minas; à

implantação de estrutura para processamento do marolo em Paraguaçu pelo valor

cultural, econômico e social para o município; e ao apoio às associações rurais do

Município  de  Paraguaçu,  por  meio  da  aquisição  de  máquinas  agrícolas,  trator

plantadeira, grade e arado, bem como de máquinas para fazer e misturar rações para

o gado leiteiro.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4/11 a 6/11/2013,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas durante

as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014,

relativas às necessidades de organização, regularização e fomento à produção da

agricultura familiar, além de apoio na comercialização de produtos.

A análise do conjunto de programas e ações da Rede de Desenvolvimento Rural

aponta  claramente  para  uma  mudança  de  conceito  na  formulação  de  políticas

públicas para a agricultura familiar. De um momento em que se tinha como prática a

doação de equipamentos e estrutura, a doação de sementes e mudas, a assistência a

famílias carentes no campo, passa-se a vislumbrar uma atuação do Estado focada na

organização da produção a partir da análise da demanda, em especial a relacionada

ao  fornecimento  institucional,  ao  estímulo  do  associativismo e  do  cooperativismo.

Acrescenta-se, necessariamente, o esforço para a obtenção da regularidade sanitária

e fiscal e o acesso às linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da
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Agricultura Familiar - Pronaf.

As demandas contidas nesta proposta de atuação legislativa se coadunam com o

novo  modelo  de  atuação  do  Estado  refletido  nos  subprojetos  da  Ação  1218  -

Fortalecimento da Agricultura Familiar para o Abastecimento Alimentar -, do Programa

Cultivar Nutrir e Educar, que, por meio do fomento à produção, regularização sanitária

e apoio à comercialização no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar -

Pnae -, visa ao desenvolvimento sustentável da agricultura familiar.

Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de

emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2014, e ao Projeto de Lei nº 4.551/2013, que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício

de 2014, e de requerimento em que se solicite seja encaminhado à Subsecretaria de

Agricultura Familiar da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

- Seapa -, pedido de providências para o atendimento e a organização da agricultura

familiar nos municípios e regiões demandantes.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.999/2013 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.550 e 4.551/2013 e do

requerimento anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Duarte Bechir, relator - Maria Tereza Lara.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/ 2013

Programa: 025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR

Ação:  1218  -  FORTALECIMENTO  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR  PARA  O

ABASTECIMENTO ALIMENTAR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 750.000,00

Justificação:  Acréscimo de recursos com fins de manter o nível  de atividade da

SAF-Seapa na execução do programa Cultivar, Nutrir e Educar, em face da proposta

de revisão com recursos muito reduzidos em relação ao ano de 2013.

Emenda ao PPAG nº 24

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/ 2013

Acréscimo:

UO  beneficiada:  1231  -  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento

Ação: Fortalecimento da Agricultura Familiar para o Abastecimento Alimentar

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$750.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 750.000,00

Emenda Orçamentária nº 13

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.999/2013, de José Sebastião Souza de Jesus, da Câmara Municipal de Francisco

Badaró,  e  outros,  requer  a V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja  encaminhado à

Subsecretaria  de  Agricultura  Familiar  da  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,

Pecuária e Abastecimento pedido de providências com vistas à execução da Ação

1218 - Fortalecimento da Agricultura Familiar para o Abastecimento Alimentar -, do

Programa Cultivar  Nutrir  e Educar,  nos Municípios de Águas Formosas, Francisco

Badaró, Virgem da Lapa, além de Paraguaçu, município do Sul de Minas onde, além

da necessidade de fomento e organização da produção, destaca-se a demanda de

desenvolvimento do processamento e comercialização do marolo.
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Sala das Reuniões, … de ... de .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.000/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.000/2013,  de  Adriana  Santos  Nascimento

Pereira, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais -

Fetaemg -, sugere alteração do Programa 28 - Sustentabilidade e Infraestrutura no

Campo -, da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG

- 2012-2015, para o exercício de 2014, com vistas a restaurar a Ação Adequação

Socioeconômica e Ambiental de Propriedades Rurais.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4/11 a 6/11/2013,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A ação que se pretende alterar é um projeto da Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária  e  Abastecimento  - Seapa  - que  busca  a  adequação  socioeconômica  e

ambiental das propriedades rurais. Na revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2014, essa ação foi transferida do Programa Estruturador 028 - Sustentabilidade

de Infraestrutura no Campo -, para o Programa Associado 169 - Desenvolvimento do

Agronegócio Mineiro.

A finalidade da referida  ação é orientar  os  agricultores  através de um plano de

adequação de sua propriedade, elaborado a partir do atual uso e ocupação do solo e

índice de sustentabilidade. Desse modo, contribui para que a produção agropecuária

e  a  proteção  ambiental  integrem  as  políticas  públicas  de  agropecuária,  de  meio

ambiente e recursos hídricos,  socializando técnicas agrossilvipastoris  de produção

sustentáveis, dentro de uma visão sistêmica da propriedade rural.

O  projeto  utiliza  a  metodologia  Indicadores  de  Sustentabilidade  em
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Agroecossistemas - Isa -, que consiste em entrevista com o produtor, levantamento

da  realidade  de  campo  e  análise  de  imagens  de  satélite  da  propriedade.  O

diagnóstico possibilita a elaboração de um plano de adequação para a propriedade

rural,  em que são mostrados  os  aspectos positivos,  oportunidades,  fragilidades  e

riscos  do  ponto  de  vista  socioeconômico e  ambiental,  orientando o  agricultor  em

todos os ajustes necessários, que vão desde a mudança do modelo de gestão da

propriedade  até  mudanças  mais  amplas,  que  exigem  investimentos  e  possíveis

financiamentos, além de eventual remuneração por serviços ambientais

O ano de 2013 foi de aprendizado do modelo proposto, de testes das regras e

planos elaborados e ainda de adaptações das práticas ambientais e agropecuárias,

em  face  da  aprovação  do  novo  Código  Florestal  do  Estado.  Nesse  sentido,  o

Cadastro das Propriedades Rurais - CAR -, que é uma exigência do novo Código

Florestal, constitui uma das etapas do ISA.

Em razão disso, julgamos fundamental a manutenção da referida ação no Programa

Estruturador 028, de maneira a dar a ela mais força e visibilidade. A ação configura

uma importante estratégia para a qualificação da agricultura e apoio ao produtor rural,

que passa a assumir um papel essencial na promoção da sustentabilidade de sua

propriedade. Entendemos também, ser importante acrescentar na regionalização da

ação  as  regiões  Rio  Doce,  Mata,  Centro-Oeste,  Noroeste  e  Alto  Paranaíba,

acrescentando  recursos  no  total  de  R$103.000,00,  para  distribuição nessas  cinco

regiões, sendo R$20.600,00 para cada uma, com metas físicas proporcionais.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015 para o exercício de 2014, e ao Projeto de Lei nº 4.551/2013, que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício

de 2014.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.000/2013 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.550/2013 e 4.551/2013

anexas.
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Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Duarte Bechir, relator - Maria Tereza Lara.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 169 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO -

Ação:  1119  -  ADEQUAÇÃO  SOCIOECONÔMICA  E  AMBIENTAL  DAS

PROPRIEDADES RURAIS

Transferência  da  ação  para  o  programa:  28  -  SUSTENTABILIDADE  E

INFRAESTRUTURA NO CAMPO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 103.000,00

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Acréscimo:

UO  beneficiada:  1231  -  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento

Ação: Adequação Socioeconômica e Ambiental das Propriedades Rurais

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 103.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 103.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.001/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 2.001/2013, de Guilherme Gonçalves Teixeira, da

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -,
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sugere  alteração  do  Programa 161  - Desenvolvimento  Sustentável  da  Agricultura

Familiar  -,  da proposta  de  revisão do  Plano Plurianual  de  Ação Governamental  -

PPAG - 2012-2015, para o exercício de 2014, com vistas à restauração da Ação 4087

- Cadastro de Agroindústria de Pequeno Porte.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4/11 a 6/11/2013,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Ação 4087 - Cadastro de Agroindústria de Pequeno Porte - foi criada a partir de

emenda de iniciativa popular apresentada ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe

sobre  o  PPAG  2012-2015,  aprovado  por  esta  Casa  em  dezembro  de  2011.  Na

ocasião,  argumentou-se que o Estado deveria atuar para incentivar  a inclusão no

mercado formal dos milhares de estabelecimentos agroindustriais rurais de pequeno

porte  -  Earpps  -  que  estavam  na  clandestinidade,  entendendo-se  que  o

cadastramento seria o passo inicial para a regularização sanitária e ambiental desses

empreendimentos.

Tal condição de inclusão formal foi alcançada a partir da sanção da Lei nº 19.476,

de 2011, que dispõe sobre a habilitação sanitária dos Earpps no Estado. A preparação

institucional,  em especial a  reestruturação da Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento - Seapa -, que passou a contar com a Subsecretaria de

Agricultura  Familiar,  bem  como  a  publicação  do  decreto  regulamentador  da  lei

reforçaram a ideia de que deveria haver, no PPAG 2012-2015, uma ação específica

para apoiar o cadastramento dos Earpps, o que foi concretizado pela aprovação da

mencionada emenda de origem popular ao projeto de lei que dispunha sobre o PPAG,

em fins de 2011.

Tendo em vista o fortalecimento da capacidade de atuação do poder público na

extensa  tarefa  de  inspecionar  uma  base  de  mais  de  25  mil  estabelecimentos

agroindustriais  rurais  de  pequeno  porte  (segundo  levantamento  da  Empresa  de
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Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater-MG - em

2010), o governo, ao regulamentar a Lei nº 19.476, de 2011, previu a estruturação e a

coordenação  de  um  “sistema  operacional  de  inspeção  industrial  e  sanitária  de

produtos de origem animal” (art.  2º do Decreto nº 45.821, de 2011), com base na

articulação do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - com os órgãos municipais de

agricultura. Em resumo, o Estado reconhece a dimensão extraordinária da tarefa da

habilitação  sanitária  dos  Earpps,  que  só  se  viabilizará  operacionalmente  com  a

participação de sistemas de inspeção municipais - SIMs. A ação incluída pela emenda

popular  no  PPAG prevê o  apoio  à  formação de  consórcios  municipais  com  esse

objetivo.

Em sua proposta de revisão do PPAG para o exercício de 2013, o governo excluiu a

Ação 4087 de seu planejamento, mas devido à sua alta relevância, ela foi restaurada

por  meio  de  emenda  popular.  Na  revisão  do  PPAG  para  o  exercício  de  2014,

encaminhado para apreciação desta Casa, a Ação 4087 foi novamente excluída. Por

entenderem ser inadequada essa exclusão, os autores, por meio da proposta de ação

legislativa em comento, solicitam a sua restauração.

A exclusão de ações oriundas da aprovação de emendas populares ao projeto de

lei do PPAG ocorreu com frequência na revisão do plano para o exercício de 2014,

enviada a esta Casa pelo Executivo. Essa postura contraria o ideal de participação

popular  incentivado  pela  ALMG e distorce  a  lógica  do  planejamento  público.  Isso

porque o PPAG é aprovado para o prazo de quatro anos,  e as ações, ainda que

inseridas por emendas populares apresentadas na ALMG, trazem previsão para todo

o período.  Assim,  a consideração trazida  por  diversos gestores  de  programas do

Executivo  de  que,  uma  vez  executada  a  "emenda",  referindo-se  à  execução

orçamentária,  a ação perde sua razão e é excluída  na revisão,  afronta  o caráter

plurianual do plano e revela o desentendimento do próprio Poder Executivo quanto ao

aspecto do planejamento programático. A exclusão de ações fere também o princípio

da  economia  processual,  pois  a  necessidade  de  restaurá-las  exige  retrabalho  de

todos os órgãos envolvidos e  das entidades da sociedade civil  participantes para

recriar o que já está pronto e funcionando.

Pelo exposto, somos favoráveis à proposição em tela, pois, como visto, ainda há
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grande número de empreendimentos a serem regularizados por meio da habilitação

sanitária. Além desse cadastramento, a ação tem ainda a finalidade de apoiar técnica

e financeiramente a formação de consórcios  intermunicipais  de inspeção sanitária

com vistas à regularização de agroindústrias rurais de pequeno porte.

Advertimos, porém, que, na reinserção dessa ação para os anos de 2014 e 2015,

os recursos devem ser de fato utilizados pelo Estado no cadastramento de Earpps

propriamente ditos, por meio do IMA, além de serem também aplicados no apoio à

formação dos consórcios intermunicipais de inspeção, evitando-se transferências que

dificultem o adequado controle operacional das metas. Com esse fim, sugerimos que

seja encaminhado ao IMA e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de

Minas Gerais -  Seplag -  pedido de providências  com vistas  ao  cadastramento de

empreendimentos agroindustriais rurais de pequeno porte, com o objetivo de iniciar o

processo de regularização sanitária e apoiar técnica e financeiramente a criação de

consórcios  intermunicipais  de  desenvolvimento  e  a  regularização da agroindústria

rural de pequeno porte .

Assim  sendo,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de

emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2014, com a finalidade de restauração da Ação 4087 para o

exercício de 2014.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.001/2013 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013 e dos requerimento

anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Duarte Bechir, relator - Maria Tereza Lara.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR

Ação: .... - Cadastro de Agroindústria de Pequeno Porte

Unidade Orçamentária: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

Finalidade: CADASTRAR EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS RURAIS DE
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PEQUENO  PORTE  COM  O  OBJETIVO  DE  INICIAR  O  PROCESSO  DE

REGULARIZAÇÃO  SANITÁRIA  E  APOIAR  TÉCNICA  E  FINANCEIRAMENTE  A

CRIAÇÃO  DE  CONSÓRCIOS  INTERMUNICIPAIS  DE  DESENVOLVIMENTO  E

REGULARIZAÇÃO DA

AGROINDÚSTRIA RURAL DE PEQUENO PORTE.

Produto: EMPREENDIMENTO CADASTRADO

Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 100.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.001/2013, de Guilherme Gonçalves Teixeira, da Federação dos Trabalhadores na

Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -,  requer a V. Exa.,  nos termos

regimentais, seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - pedido de

providências com vistas ao cadastramento de empreendimentos agroindustriais rurais

de pequeno porte, com o objetivo de iniciar o processo de regularização sanitária e

apoiar  técnica  e  financeiramente  a  criação  de  consórcios  intermunicipais  de

desenvolvimento e a regularização da agroindústria rural de pequeno porte.

Sala das Reuniões, de de 2013.

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
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2.001/2013, de Guilherme Gonçalves Teixeira, da Federação dos Trabalhadores na

Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -,  requer a V. Exa.,  nos termos

regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de

Minas Gerais -  Seplag -  pedido de providências  com vistas  ao  cadastramento de

empreendimentos agroindustriais rurais de pequeno porte, com o objetivo de iniciar o

processo de regularização sanitária e apoiar técnica e financeiramente a criação de

consórcios  intermunicipais  de  desenvolvimento  e  a  regularização da agroindústria

rural de pequeno porte.

Sala das Reuniões, de de 2013.

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.002/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 2.002/2013, de autoria de Fabio Dias dos Santos,

da União da Cooperativa de Agricultura Familiar  - Unicafgs -,  sugere alteração do

Programa 169 - Desenvolvimento do Agronegócio Mineiro -, da proposta de revisão

do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para o exercício de

2014, com vistas à inclusão da Ação Incentivo ao Desenvolvimento da Aquicultura no

Estado de Minas Gerais.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4/11 a 6/11/2013,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Enquanto  a  pesca se  refere  à  extração  do organismo do ambiente  aquático,  a

aquicultura se refere ao cultivo controlado desses organismos.

De acordo com estimativas da Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura em

Minas Gerais - SFPA/MG -, subordinada ao Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA -,

a atividade de aquicultura deve crescer, em âmbito estadual, em nível acima dos 20%
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projetados para o País. Mesmo com potencial favorável para o desenvolvimento da

cadeia  produtiva  da  aquicultura,  a  atividade  ainda  é  pouco  explorada  em  Minas

Gerais, que responde por menos de 5% da produção nacional. São produzidas cerca

de 12 mil toneladas de pescado por ano nos criatórios de Minas.

O principal peixe encontrado em cativeiros estaduais é a tilápia, cuja criação é feita

em volumes mais expressivos nas represas de Três Marias e de Furnas, onde estão

instalados  cerca  de  50  criatórios,  totalizando  10  mil  quilômetros  quadrados  de

reservatórios. De acordo com dados do Ministério da Pesca e Aquicultura, a criação

de tilápias representa cerca de 90% da produção de peixes em tanques em Minas,

segmento  em  que  o  Estado  ocupa  o  sétimo  lugar  na  produção  nacional,  com

aproximadamente 2,8 mil toneladas anuais.

Nos grandes represamentos de água, o poder público instala e administra parques

aquícolas,  com  o  objetivo  de  possibilitar  o  uso  múltiplo  dessas  águas.  O  projeto

Parques  Aquícolas  é  um  dos  instrumentos  de  políticas  públicas  do  Ministério  da

Pesca  e  Aquicultura  -  MPA  -,  previsto  pela  Secretaria  de  Planejamento  e

Ordenamento da Aquicultura no âmbito do programa Implantação da Aquicultura em

Águas Públicas. Em nosso estado é grande a expectativa do MPA quanto à instalação

dessas  estruturas  produtivas  e  quanto  à  elevação  significativa  da  produção  de

pescado.

Em Minas Gerais, por meio de convênio entre o MPA e a Secretaria de Estado de

Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior  de  Minas  Gerais  -  Sectes-MG  -,  foram

identificadas as áreas propícias à instalação de 5 parques aquícolas no reservatório

de Três Marias, 15 no reservatório de Furnas e 1 no reservatório de Ilha Solteira em

território mineiro, totalizando 21 parques. Estima-se para esses parques aquícolas a

capacidade máxima de produção anual de 135.830t de pescado. Recentemente, a

Empresa  de  Pesquisa  Agropecuária  de  Minas  Gerais  -  Epamig  -  delimitou  a

instalação de outros  16  parques aquícolas  no  lago da usina  hidrelétrica de  Nova

Ponte.

Considerando que o Estado de Minas Gerais, em vista de sua riqueza em recursos

hídricos,  apresenta  um  extraordinário  potencial  para  o  desenvolvimento  da

aquicultura, somos favoráveis à proposição em tela, que objetiva incluir no Programa
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169 - Desenvolvimento do Agronegócio Mineiro - uma ação direcionada a incentivar a

atividade de aquicultura no Estado de Minas Gerais.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2014.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.002/2013 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 4550/ 2013 anexa.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Duarte Bechir, relator - Maria Tereza Lara.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 169 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO

Ação: .... - Incentivo ao desenvolvimento da aquicultura

Unidade  Orçamentária:  1231  -  SECRETARIA DE ESTADO  DE  AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Finalidade:  incentivar  a prática da aquicultura no Estado,  em especial  junto aos

agricultores  familiares,  por  meio  de  fomento  à  produção,  regularização  e

comercialização de pescado, utilizando tanques-rede e tanques escavados.

Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de medida: PROJETO

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 100.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.008/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 2.008/2013, de Waldeci Campos de Souza, do
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Conselho de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável do Estado de Minas Gerais

- Consea-MG -, sugere alteração do Programa 217 - Segurança de Alimentos -, da

proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015,

para o exercício de 2014, com vistas à restauração da Ação 4353 - Apoio à Cadeia

Produtiva dos Queijos Artesanais.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4/11 a 6/11/2013,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Ação 4353 - Apoio à Cadeia Produtiva dos Queijos Artesanais - foi criada a partir

de emenda de iniciativa popular apresentada ao Projeto de Lei nº 3.472/2012, que

dispõe sobre o PPAG 2012-2015, aprovado por esta Casa em dezembro de 2012,

como forma de apoiar a aplicação da Lei nº 20.549, de 2012, que se estabelece como

nova base legal para a produção de queijos artesanais de Minas Gerais.

A Lei nº 20.549, de 2012, dispõe sobre a produção e a comercialização dos queijos

artesanais  de Minas Gerais,  contemplando toda a cadeia produtiva e contribuindo

para criar  condições favoráveis para a regularização sanitária  e fiscal do produtor,

além de facilitar seu acesso às políticas públicas voltadas ao meio rural.

Após a aprovação da lei, ainda em 2012, foi aprovada emenda ao PPAG 2012-2015,

incluindo a Ação 4353 - Apoio à Cadeia Produtiva dos Queijos Artesanais de Minas -,

a qual contava com previsão de recursos de R$ 900.000,00 para 2013. Essa ação

tem como finalidade dar efetividade à lei, com políticas públicas voltadas à

regularização sanitária da produção.

A exclusão de ações oriundas de emendas populares ao projeto de lei do PPAG

ocorreu com frequência na revisão do Plano para o exercício de 2014, enviada a esta

Casa pelo Executivo. Essa postura fere a participação popular incentivada pela ALMG

e distorce a lógica do planejamento público. Isso porque o PPAG é aprovado para o

prazo de quatro anos e as ações, mesmo que inseridas por emendas populares na
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ALMG, trazem previsão para todo o período. A exclusão de ações fere também o

princípio  da  economia  processual,  pois  a  necessidade  de  restaurá-las  exige

retrabalho  de  todos  os  órgãos  envolvidos  e  das  entidades  da  sociedade  civil

participantes para recriar o que já está pronto e funcionando.

Entendemos, portanto, que a atuação direta e objetiva do Estado na estruturação

da cadeia produtiva do queijo artesanal é de grande importância.

Assim  sendo,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de

emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2014, com a finalidade de restauração da Ação 4353 para o

exercício 2014.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.008/2013 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Duarte Bechir, relator - Maria Tereza Lara.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 217 - SEGURANÇA DE ALIMENTOS

Ação: ... - Apoio à cadeia produtiva dos queijos artesanais de Minas

Unidade Orçamentária: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

Finalidade:  APOIO ÀS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA

DOS  QUEIJOS  ARTESANAIS  DE  Minas,  EM  ESPECIAL NO  RESSARCIMENTO

PELO  ABATE  DE  MATRIZES  SOROPOSITIVAS,  NO  CADASTRAMENTO  DE

QUEIJARIAS,  NA  INSTALAÇÃO  DE  ENTREPOSTOS  DE  MATURAÇÃO  E  NA

FORMAÇÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA

Produto: PRODUTOR CADASTRADO

Unidade de medida: PRODUTOR

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 6.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 200.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.015/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 2.015/2013, de Ana Carolina Gusmão da Costa,

do Escritório de Direitos Humanos de Minas Gerais, sugere alteração da Ação 4203 -

Promoção de Direitos Humanos - na proposta de revisão, para o exercício de 2014,

do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para execução do

projeto  Educação de Formadores para  Defesa Estratégica dos  Direitos  Humanos,

executado pela Secretaria de Desenvolvimento Social - Sedese - em parceria com a

Faculdade de Educação da Uemg.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  em  epígrafe  objetiva  alterar  a  Ação  4203  -  Promoção  de  Direitos

Humanos -do PPAG 2012-2015, acrescentando-se recursos para o projeto Educação

de Formadores para Defesa Estratégica  dos Direitos  Humanos.  A Ação 4203 tem

como finalidade mobilizar, promover e articular políticas públicas junto aos cidadãos,

em especial de promoção e de educação em direitos humanos, propiciando acesso a

informações sobre os seus direitos.

O projeto Educação de Formadores para Defesa Estratégica dos Direitos Humanos

é executado pela Faculdade de Educação da Uemg em parceria com a Sedese e tem

como escopo a investigação, a pesquisa formativa e a revisão bibliográfica referente

à temática dos direitos humanos.

Segundo a justificativa da proposta, as ações do projeto destinam-se à capacitação

de estudantes e profissionais de diversas áreas para a defesa estratégica em direitos
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humanos, bem como ao estabelecimento do diálogo entre as áreas do direito e da

psicologia para a elaboração de práticas pedagógicas e sua execução em escolas

públicas no Estado.

Entendemos que a educação em direitos humanos contribui para a construção da

cidadania  e  de  uma cultura  voltada  para  o  respeito  aos  direitos  fundamentais,  à

pluralidade e à diversidade étnica, racial, cultural, de gênero, de orientação sexual e

de crenças religiosas, e, consequentemente, para a redução das graves violações de

direitos humanos.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 4.551/2013, que estima as receitas e fixa as despesas

do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2014, de forma a acrescentar

o valor de R$100.000,00 na Ação 4203, com especificação do objeto do gasto para a

execução do projeto Educação de Formadores para Defesa Estratégica dos Direitos

Humanos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.015/2013 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 4.551/2013 anexa.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Duarte Bechir, relator - Maria Tereza Lara.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Acréscimo:

UO beneficiada: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Ação: Promoção de Direitos Humanos - Especificação do Objeto do Gasto para o

Projeto Educação de Formadores para Defesa Estratégica dos Direitos Humanos.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 100.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 100.000,00
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.026/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 2.026/2013, de Ana Carolina Gusmão da Costa,

do Escritório de Direitos Humanos de Minas Gerais, sugere alteração do Programa 11

- Assistência Social e Direitos Humanos - da proposta de revisão, para o exercício de

2014, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para criar a

ação Implementação do Plano Mineiro de Direitos Humanos - PMDH.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  em  epígrafe  objetiva  criar  ação  chamada  Implementação  do  Plano

Mineiro de Direitos Humanos - PMDH -, com a finalidade de executar os objetivos e

ações do referido plano. Para tanto, prevê a execução de 15 ações (meta física) e de

R$500.000,00 (meta financeira).

O  PMDH  está  sendo  formulado  no  âmbito  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social - Sedese - e sua versão preliminar ficou sob consulta pública

de abril a outubro de 2013, com o objetivo de receber contribuições dos segmentos

sociais. Seu lançamento está previsto para dezembro de 2013.

O plano está subdividido em cinco eixos: promoção da cultura de direitos humanos;

promoção da interação democrática entre Estado e sociedade civil e prospecção de

direitos humanos; defesa social, acesso à Justiça e restauração de direitos humanos;

desenvolvimento  sustentável  e  garantia  dos  direitos  sociais,  econômicos  e

ambientais; e universalização dos direitos em um contexto de desigualdades.

O  PMDH  pretende  nortear  os  municípios  mineiros  na  execução  das  ações  de

direitos  humanos e contribuir  para a articulação entre as  secretarias e órgãos do

governo  estadual  e  para  a  participação  da  sociedade  no  acompanhamento  das
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políticas públicas do Estado.

Entendemos que a melhor forma de atender a proposta não é criar mais uma ação

no PPAG e sim acrescentar  recursos (especificando-se o  objeto  do  gasto  para a

implementação do PMDH no Estado) na Ação 4203 - Promoção de Direitos Humanos

-, que tem como finalidade mobilizar, promover e articular políticas públicas junto aos

cidadãos, em especial de promoção e de educação em direitos humanos, propiciando

acesso a informações sobre os seus direitos.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 4.551/2013, que estima as receitas e fixa as despesas

do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas  Controladas  pelo  Estado  para  o  exercício  de  2014,  acrescentando

R$100.000,00  na  Ação  4203,  com  especificação  do  objeto  do  gasto  para  a

implementação do PMDH, e de requerimento para envio de ofício à Secretaria de

Desenvolvimento  Social  -  Sedese  -  e  à  Subsecretaria  de  Direitos  Humanos,

informando  sobre  a  apresentação  dessa  emenda  para  alocação  de  recursos  e

solicitando a priorização de ações para sua execução orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.026/2013 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 4.551/2013 e dos requerimentos

anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Duarte Bechir, relator - Maria Tereza Lara.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Acréscimo:

UO beneficiada: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Ação:  Promoção  de  Direitos  Humanos  -  Implementação  do  Plano  Mineiro  de

Direitos Humanos - PMDH.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 100.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência
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Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 100.000,00

Emenda Orçamentária nº 18

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.026/2013, de Ana Carolina Gusmão da Costa, do Escritório de Direitos Humanos de

Minas  Gerais,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à

Secretaria  de  Estado de Desenvolvimento Social  -  Sedese -,  informando sobre  a

apresentação de emenda para alocação de recursos na Ação 4203 do PPAG 2012-

2015 para o desenvolvimento do Plano Mineiro de Direitos Humanos -  PMDH - e

solicitando a priorização de sua execução orçamentária.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.026/2013, de Ana Carolina Gusmão da Costa, do Escritório de Direitos Humanos de

Minas  Gerais,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à

Subsecretaria de Direitos Humanos,  informando sobre a apresentação de emenda

para  alocação  de  recursos  na  Ação  4203  do  PPAG  2012-2015  para  o

desenvolvimento do Plano Mineiro de Direitos Humanos - PMDH - e solicitando a

priorização de sua execução orçamentária.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.027/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.027/2013,  de  Elenir  de  Fátima  Braga,  do
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Instituto DH: Promoção, Pesquisa e Intervenção em Direitos Humanos e Cidadania,

sugere inclusão de ação nova na proposta de revisão, para o exercício de 2014, do

Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,  denominada

Levantamento e Diagnóstico de Entidades de Direitos Humanos em Minas Gerais.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposta  em  análise  busca  incluir  no  PPAG  2012-2015  uma nova  ação

denominada  Levantamento  e  Diagnóstico  de  Entidades  de  Direitos  Humanos  em

Minas Gerais, cuja finalidade seria “identificar, cadastrar e diagnosticar entidades que

atuam  nas  diversas  áreas  vinculadas  aos  direitos  humanos,  em  todas  as

macrorregiões  do  Estado”.  Para  a  realização  da mencionada ação,  a  proponente

sugeriu destinação específica de recursos, no valor de R$360.000,00.

Conforme  a  justificação  apresentada  na  sugestão  que  originou  a  proposta  em

comento, “a identificação, o cadastramento e o diagnóstico de entidades de direitos

humanos  (…)  viabilizará  uma  maior  articulação  e  integração  com  setores  da

sociedade, bem como a potencialização dos recursos e a ampliação dos resultados,

através de uma rede de direitos humanos em Minas Gerais”.

A participação social, tanto na elaboração e implementação das políticas públicas,

quanto  no  monitoramento  das  ações  inerentes  à  defesa dos  direitos  humanos,  é

assegurada  por  meio  da  atuação  das  entidades  representativas  de  variados

segmentos e temáticas, a exemplo dos conselhos de direitos.

A importância dessa participação é, inclusive, ressaltada pela Secretaria de Direitos

Humanos da Presidência da República:

“A função  destes  colegiados  é  aprimorar,  implementar  e  fortalecer  os  Direitos

Humanos no Brasil, por meio da busca permanente de ações conjuntas entre Estado

e sociedade civil. (…)
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Também compete a estes  colegiados fiscalizar as  ações executadas pelo poder

público  no  que diz  respeito  ao atendimento  aos  grupos  de maior  vulnerabilidade,

como  crianças  e  adolescentes,  idosos,  pessoas  com  deficiência,  população  em

situação de rua e população LGBT - Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais, entre

outros.

O combate às discriminações e ao preconceito por orientação sexual, diversidade

religiosa,  etnia  ou  classes  sociais  também  está  entre  as  atribuições  desses

colegiados.  Para  tal,  são  desenvolvidas  campanhas  e  programas  de  cunho

educativos  que  visam  assegurar  o  pleno gozo  da  diversidade  humana,  conforme

preconizam a Constituição Federal e a Declaração Universal dos Direitos Humanos,

da Organização das Nações Unidas - ONU”.

Incrementam a participação social em Minas Gerais o Programa Mineiro de Direitos

Humanos  e  as  Conferências  Estaduais  de  Direitos  Humanos.  Além  dessas

ferramentas,  há  que  se  considerar  as  atividades  desenvolvidas  pelos  órgãos  e

entidades integrantes do sistema institucional especificamente dedicado aos direitos

humanos,  como  a  Subsecretaria  de  Direitos  Humanos,  o  Conselho  Estadual  de

Defesa  dos  Direitos  Humanos,  o  Fórum  Mineiro  de  Direitos  Humanos,  o  Comitê

Estadual  de  Educação  em  Direitos  Humanos,  bem  como  o  Ministério  Público

estadual, por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça dos

Direitos Humanos e dos centros de apoio operacional das promotorias voltadas para

temas ou segmentos específicos - como, por exemplo, direitos difusos e coletivos e

pessoas com deficiência e idosos -, e a Comissão de Direitos Humanos da ALMG.

Fundamental,  outrossim,  a  identificação  das  entidades  que  trabalham  com  a

temática  dos  direitos  humanos  em  todo  o  Estado,  nas  mais  diversas  frentes  de

atuação,  visando  ao  fortalecimento  das  políticas  e  ações  públicas  pertinentes.

Consideramos, portanto, oportuna a implantação de um banco de dados com essas

informações,  pelo  que  consideramos  adequada  a  especificação  de  recursos  para

esse fim na Ação 4203 - Promoção de Direitos Humanos.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 4.551/2013, que estima as receitas e fixa as despesas

do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das
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Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2014,  acrescentando-se o

valor  de R$100.000,00 na Ação 4203,  com especificação do objeto do gasto para

implantar banco de dados ou sistema informatizado das entidades e movimentos de

defesa  de  direitos  humanos  em  Minas  Gerais,  bem  como de  requerimento  com

pedido de providências à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social solicitando

a efetivação da medida.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.027/2013 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 4.551/2013 e do requerimento

anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Duarte Bechir, relator - Maria Tereza Lara.

EMENDA Nº... AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Acréscimo:

UO beneficiada: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Ação:  Promoção  de  Direitos  Humanos  -  Implantação  de  Banco  de  Dados  Ou

Sistema Informatizado das Entidades e Movimentos de Defesa de Direitos Humanos

no Estado.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 100.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 100.000,00

Emenda Orçamentária nº 26

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.027/2013,  de  Elenir  de  Fátima  Braga,  do  Instituto  DH:  Promoção,  Pesquisa  e

Intervenção  em  Direitos  Humanos  e  Cidadania,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos
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regimentais,  seja  enviado  pedido  de  providências  à  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social,  solicitando a implantação de banco de dados ou sistema

informatizado das entidades e dos movimentos de defesa de direitos humanos no

Estado,  de  modo  a  mapear  e  cadastrar  todas  as  instituições  com  essa  atuação

existentes em Minas Gerais.

Sala das Reuniões, de de 2013.

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.028/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 2.028/2013, de Maria de Lurdes Rodrigues Santa

Gema,  da  23ª  Promotoria  de  Justiça  da  Infância  e  da  Juventude  Cível  de  Belo

Horizonte, do Ministério Público de Minas Gerais, sugere alteração do Programa 162 -

Desenvolvimento das  Politicas  de  Direitos  Humanos -,  da proposta de revisão do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para o exercício de

2014, para criar ação denominada Mobilização para a Erradicação do Sub-registro de

Crianças, com a finalidade de instalar unidades interligadas no Estado para emissão

da certidão de nascimento gratuita nas unidades de saúde que realizam partos.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposta  em  epígrafe  pretende  criar  ação  chamada  Mobilização  para  a

Erradicação  do  Sub-registro  de  Crianças,  com  a  finalidade  de  instalar  unidades

interligadas no Estado para emissão da certidão de nascimento gratuita nas unidades

de  saúde  que  realizam  partos,  antes  da  alta  hospitalar  da  mãe  ou  da  criança,

facilitando o acesso ao serviço.

A certidão de nascimento é o documento que oficializa a existência do indivíduo e
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constitui  passo fundamental para o exercício da cidadania. Ela é essencial para a

retirada de outros documentos, possibilitando o exercício de direitos civis, políticos,

econômicos e sociais.

O Censo 2010 do IBGE permitiu identificar crianças de até 10 anos de idade sem

registro, o que possibilita um melhor planejamento de políticas públicas que alcancem

a população em situação  de pobreza,  que  é  ainda a  mais  atingida  pela  falta  de

acesso aos serviços públicos. Segundo o Censo, a taxa de crianças de até 5 anos

não registradas é de 2,67% no País.

A  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República  apresentou

resultados positivos: em cinco anos, a média nacional de crianças sem registro de

nascimento caiu mais de 50%. Mas ainda há desafios. Segundo o Censo, cerca de

600 mil crianças de até 10 anos de idade não possuem certidão de nascimento.

De acordo com o IBGE, a desigualdade socioeconômica do País é hoje a principal

causa do sub-registro civil, entre outras, como: ausência ou distância dos cartórios,

custo de deslocamento, desconhecimento da importância do registro, e mães que

adiam o registro de filhos que não têm o reconhecimento inicial ou espontâneo da

paternidade.

Em 2010, como parte do Compromisso Nacional pela Erradicação do Sub-registro

Civil  de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica, o Conselho

Nacional de Justiça publicou o Provimento nº 13,  que dispõe sobre a emissão da

certidão de nascimento nos estabelecimentos de saúde que realizam partos. Essas

unidades são chamadas de Unidades Interligadas, implantadas por meio de sistema

informatizado junto às serventias de registro civil que aderirem ao sistema, por meio

de convênio.

No Estado, o Comitê Gestor de Políticas de Erradicação do Sub-registro Civil de

Nascimento e Ampliação ao Acesso à Documentação Básica é o responsável pela

implantação dessas unidades. Há duas unidades piloto em funcionamento, uma no

Hospital  Sofia  Feldman,  em Belo Horizonte,  e outra na  Maternidade Municipal  de

Contagem, com registro de 1.600 nascimentos. A previsão é expandir para mais 33

unidades, em 2014, no âmbito da Ação 4075 - Mobilização pelo Registro Civil - do

PPAG.
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Como já há previsão de implementação das unidades interligadas na Ação 4075,

opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de requerimentos com

pedidos de providências ao Tribunal de Justiça do Estado, à Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social - Sedese - e ao Comitê Gestor de Políticas de Erradicação

do Sub-registro Civil de Nascimento e Ampliação ao Acesso à Documentação Básica,

no  sentido  de  envidar  esforços  para  implementar  as  unidades  interligadas  e  de

promover ampla divulgação dos estabelecimentos de saúde conveniados.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.028/2013 na forma de requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Duarte Bechir, relator - Maria Tereza Lara.

REQUERIMENTO Nº

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.028/2013,  de  Maria  de  Lurdes  Rodrigues  Santa  Gema,  da  23ª  Promotoria  de

Justiça da Infância e da Juventude Cível de Belo Horizonte, do Ministério Público de

Minas  Gerais,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado pedido  de

providências à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese -, para que

se implementem as unidades interligadas no Estado para emissão da certidão de

nascimento nas unidades de saúde que realizam partos, conforme Provimento nº 13,

de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, no âmbito da Ação 4075 - Mobilização

pelo Registro Civil - do PPAG 2012-2015.

Requer, ainda, que se solicite à Sedese a providência de divulgar amplamente a

relação  dos  estabelecimentos  de  saúde  conveniados  que  já  estejam  emitindo  as

certidões de nascimento.

Sala das Reuniões, ... de... de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.028/2013,  de  Maria  de  Lurdes  Rodrigues  Santa  Gema,  da  23ª  Promotoria  de

Justiça da Infância e da Juventude Cível de Belo Horizonte, do Ministério Público de

Minas  Gerais,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  pedido  de

providências ao Comitê Gestor de Políticas de Erradicação do Sub-registro Civil de

Nascimento e Ampliação ao Acesso à Documentação Básica, para que se divulgue

amplamente a relação das unidades de saúde que realizam partos no Estado que já

estejam emitindo certidões de nascimento, conforme Provimento nº 13, de 2010, do

Conselho Nacional de Justiça.

Sala das Reuniões, ... de... de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.028/2013,  de  Maria  de  Lurdes  Rodrigues  Santa  Gema,  da  23ª  Promotoria  de

Justiça da Infância e da Juventude Cível de Belo Horizonte, do Ministério Público de

Minas  Gerais,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado pedido  de

providências ao Tribunal de Justiça do Estado, para que se envidem esforços com

vistas  à  implementação  das  unidades  interligadas  no  Estado  para  emissão  da

certidão  de  nascimento  nas  unidades  de  saúde  que  realizam  partos,  conforme

Provimento nº 13, de 2010, do Conselho Nacional de Justiça.

Sala das Reuniões, ... de... de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.547/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado João Vítor  Xavier,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Cultural Clube dos DJs do Estado

de Minas Gerais, com sede no Município de Sabará.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.547/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cultural  Clube  dos  DJs  do  Estado  de  Minas  Gerais,  com  sede  no  Município  de

Sabará, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente,

que tem como escopo o combate à fome e à pobreza e a divulgação da cultura e do

esporte por meio da música e da dança.

Com esse propósito, a instituição protege a saúde, a família, a infância, a juventude

e  a  velhice;  defende  os  direitos  humanos  e  promove  atividades  com  conotação

cultural e social.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade alterar o município sede da entidade, de Sabará para

Belo Horizonte, de acordo com a deliberação da reunião extraordinária ocorrida em 1º

de abril de 2012.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  associação,

especialmente em prol da arte e da cultura, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.547/2012, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.572/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Hélio Gomes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de utilidade pública a Associação Instituto Semear  -  AIS -,  com sede no
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Município de Bugre.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.572/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Instituto Semear - AIS -, com sede no Município de Bugre, pessoa jurídica de direito

privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  beneficente,  que  tem  como  escopo  a

promoção da melhoria da qualidade de vida dos moradores da comunidade em que

atua.

Com  esse  propósito,  a  instituição  busca  promover  a  cultura,  o  esporte  e  a

preservação e a defesa do meio ambiente; atua nas áreas de assistência social, de

educação integrada e de saúde da criança e da família; promove e apoia estratégias

de atendimento às necessidades de desenvolvimento integral do cidadão e da família.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação com a

comunidade  do  Município  de  Bugre,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.572/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.584/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação Comunitária do Povoado de Barra de Salinas, com

sede no Município de Coronel Murta.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
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Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.584/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária do Povoado de Barra de Salinas, entidade sem fins lucrativos, com sede

no Município de Coronel Murta.

A associação tem como finalidade prestar serviços que contribuam para o fomento

e a racionalização das explorações agropecuárias. Propõe-se também a melhorar as

condições de vida de seus associados, amparando as famílias carentes no combate à

fome e à pobreza.

Para um segmento nem sempre devidamente amparado pelo poder público, uma

associação voltada para esse fim representa suporte e assistência.

Tendo  em  vista  a  relevância  social  do  trabalho  que  se  propõe  desenvolver,  a

Associação Comunitária do Povoado de Barra de Salinas é merecedora do título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.584/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.592/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Viçosense de Amor Exigente - Avamex -,

com sede no Município de Viçosa.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

O Projeto de Lei nº 4.592/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Viçosense de Amor Exigente - Avamex -, com sede no Município de Viçosa, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como

escopo a promoção de mudanças comportamentais, a fim de prevenir e solucionar

problemas na saúde e nos relacionamentos.

Com esse propósito, a instituição executa projetos, programas ou planos de ação;

doa recursos físicos, humanos e financeiros; presta serviços intermediários de apoio

a outras organizações sem fins lucrativos a órgãos do setor público que atuam em

áreas afins.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Avamex com a comunidade

de Viçosa, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.592/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 370/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe

“acrescenta parágrafo único ao art. 1° da Lei n° 5.874, de 11 de maio de 1972, e dá

outras providências”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, que, em análise de mérito,

opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição

e Justiça, com a Emenda nº 1, que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta comissão para receber parecer quanto aos aspectos
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financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise acrescenta parágrafo único ao art. 1° da Lei n° 5.874, de

1972, obrigando que os depósitos de veículos removidos, retidos ou apreendidos por

infração às normas de trânsito sejam dotados de cobertura que evite exposição às

intempéries. Na justificação do projeto,  o autor  afirma que o Estado tem o dever,

como depositário, de zelar pelo patrimônio de terceiros sob a sua responsabilidade.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-

constitucional que impediriam a tramitação do projeto, apresentando o Substitutivo nº

1 com vistas a aprimorá-lo.

A Comissão de Transporte,  Comunicação e  Obras Públicas,  em sua análise de

mérito,  considerou que  "a  proposição inova juridicamente  vindo a  preencher  uma

lacuna de que carece o nosso ordenamento jurídico".  No entanto,  esta  comissão

opinou pela supressão do § 2º do art. 1º do substitutivo apresentado pela Comissão

de Constituição e Justiça, por meio da Emenda nº 1, por entender que "o proprietário

do veículo estaria sendo duplamente penalizado ao se ver obrigado a recolher a taxa

nele prevista".

No  que  concerne  à  competência  desta  comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão  orçamentária  e  financeira  da  proposta,  primeiramente  foi  o  projeto

baixado em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -

para  manifestação  quanto  ao  impacto  financeiro.  Esta  secretaria  encaminhou  o

projeto à Polícia Civil de Minas Gerais - PCMG - por ser matéria afeta a este órgão, o

qual  se  manifestou  contrário  à  proposição.  Segundo  a  nota  técnica  recebida,  as

remoções, retenções e apreensões no âmbito do Detran-MG estão regulamentadas

pelo  Decreto  Estadual  nº  44.885,  de  2008,  que  dispõe  sobre  normas  de

credenciamento  de  pessoa natural  ou  jurídica  para  o  exercício  das  atividades  de

remoção e guarda, em depósito, de veículo automotor por infringência à legislação de

trânsito. Nos termos do art. 5º, inciso V, a referida norma impõe aos interessados no

credenciamento  a  obrigatoriedade  de  dispor  de  pátio  com  parte  externa  coberta

correspondente a 30% da área total do imóvel. Por último, o Detran-MG afirma que,
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em que pese a nobre intenção do deputado que apresentou a proposta, o projeto em

nada inova no ordenamento jurídico, uma vez que este órgão já adota tal critério em

seus quase 300 pátios credenciados em todo o estado.

No  que  tange  à  análise  desta  comissão,  destaca-se que  a  maioria  dos  pátios

utilizados para o depósito de veículos removidos, retidos ou apreendidos por infração

às normas de trânsito são de particulares, os quais celebram contratos de cessão

deste espaço físico com o poder público precedidos de planilhas de custos no intuito

de se fixar o valor da diária. A aprovação deste projeto acarretará uma revisão dos

contratos vigentes em todo o Estado haja vista a necessidade de adequar os pátios a

disporem  de  cobertura  externa  em  toda  sua  extensão,  mas  que  não  implicará,

necessariamente, em aumento de despesa para este ente.

Conclusão

Ante o exposto,  opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 370/2011,  no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Ulysses Gomes, relator - Jayro Lessa - Adalclever Lopes -

Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 579/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do deputado Almir Paraca, a proposição em epígrafe visa estabelecer

diretrizes  para  a  segurança  de  barragens  e  de  depósitos  de  rejeitos  e  resíduos

minerários e industriais.

Distribuída  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a matéria

foi preliminarmente analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas nºs 1 a 7, por

ela apresentadas.

Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito,
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nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  sob  comento  visa  estabelecer  diretrizes  para  a  segurança  de

barragens e de depósitos de rejeitos e resíduos minerários e industriais no Estado.

Em  sua  justificação,  o  autor  da  proposição  argumenta  ser  necessária  a

reformulação da Lei nº 15.056, de 2004, que estabelece diretrizes para a verificação

da segurança de barragem e de depósito de resíduos tóxicos industriais e dá outras

providências,  adequando-a  à  norma  federal  aprovada  supervenientemente  -  Lei

Federal nº 12.334, de 2010 -, com vistas a estabelecer um sistema mais eficiente de

controle de barragens e de depósitos de rejeitos e resíduos minerários e industriais

no Estado.

A Lei nº 15.056, de 2004, tem por foco específico a segurança das barragens de

resíduos tóxicos industriais. A norma pode ser vista como uma resposta do Poder

Legislativo  Estadual  a dois  trágicos acidentes ambientais  ocorridos no Estado em

função de rompimento de barragens industriais. Trata-se dos episódios envolvendo a

barragem pertencente à Mineração Rio Verde, que se rompeu no Município de Nova

Lima, em 2001, levando à morte cinco trabalhadores, e a barragem da Mineração Rio

Pomba, no Município de Miraí, cujo rompimento, em 2007, despejou dois bilhões de

litros de lama em rios da região.

A referida  lei  estabelece  parâmetros  mínimos  para  o  projeto  das  barragens  e

depósitos de resíduos tóxicos industriais, que deverá ser elaborado por profissionais

de nível  superior,  registrados e sem débito no Conselho Regional  de Engenharia,

Arquitetura e Agronomia - Crea-MG -, acompanhado das respectivas Anotações de

Responsabilidade  Técnica  -  ARTs.  Estabelece  também  os  documentos  que  o

proprietário de barragem de curso d´água ou depósitos de resíduos tóxicos industriais

deverá manter disponíveis para fiscalização. Por fim, define prazo para apresentação,

pelos  proprietários  de  barragens  e  de  depósitos  de  resíduos  já  implantados,  de

estudos  técnicos  que  comprovem  a  segurança  das  obras  realizadas,  e  define

responsabilidades e providências para as situações de acidentes ambientais.

Já  a  citada  Lei  Federal  nº  12.334,  de  2010,  possui  escopo  mais  amplo.  Ela

estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens - PNSB - destinadas à
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acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos

e  à  acumulação  de  resíduos  industriais,  além  de  criar  o  Sistema  Nacional  de

Informações sobre Segurança de Barragens - SNISB. A norma define os objetivos,

fundamentos e instrumentos da PNSB, destacando a classificação das barragens, os

planos de segurança, o SNISB, os programas de educação e de comunicação da

segurança das barragens, as competências do órgão fiscalizador e as obrigações do

empreendedor, entre outras determinações.

Diante desse arcabouço, o projeto de lei em análise propõe a revogação da Lei nº

15.056, de 2004, embora acolha alguns de seus dispositivos, tais como os requisitos

do projeto das barragens e depósitos de rejeitos e resíduos minerários e industriais. A

proposição acolhe também determinações da lei federal, como os conceitos centrais,

algumas competências do órgão fiscalizador e obrigações do empreendedor.

Há alguns pontos, porém, em que a proposição inova, quais sejam:

A previsão, no § 2º do art. 3º, de que o Conselho Estadual de Política

Ambiental - Copam - poderá estabelecer exigências complementares aos

projetos de obra ou estrutura de barragem e de depósito de rejeitos e

resíduos minerários e industriais considerados perigosos.

A definição, no art. 4º, de que as barragens e os depósitos em questão serão

classificados com base em critérios estabelecidos pelo Copam. Cumpre notar

que a Lei Federal nº 12.334, de 2010, determina que essa classificação se

dará com base “em critérios gerais estabelecidos pelo Conselho Nacional de

Recursos Hídricos - CNRH”.

A disposição, no parágrafo único do art. 5º, de que o Copam definirá critérios

para a elaboração, a implantação, o controle e a atualização dos planos e

medidas de segurança relativos ao sistema de gestão das barragens e

depósitos sob comento.

A previsão, no art. 6º, de competências para o órgão fiscalizador

complementares ao disposto na citada lei federal, como o estabelecimento de

exigências relativas ao conteúdo, ao detalhamento, à qualificação do

responsável técnico e à atualização dos planos e medidas de segurança e a

exigência de anotação de responsabilidade técnica, por profissional
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registrado no Crea-MG, para os projetos, obras e serviços relacionados às

barragens e aos depósitos citados.

A disposição, no art. 7º, de que a elaboração, a implantação e a atualização

dos planos e medidas de segurança estabelecidas pelo órgão fiscalizador são

obrigação para o empreendedor.

A definição, no inciso III do art. 7º, de que o Copam definirá critérios para o

cadastramento das barragens e dos depósitos de rejeitos a que se refere a

proposição.

Segundo o Inventário Estadual de Barragens de Minas Gerais de 2012, elaborado

pela Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam -, há 746 barragens cadastradas

no Banco de Declarações Ambientais do Estado. Desse total, 91,4% apresentaram

estabilidade garantida por auditor  independente, enquanto 5,8% não apresentaram

garantia de estabilidade.

Em  audiência  pública  realizada  pela  Comissão  Especial  das  Enchentes  em

13/9/2012, um representante da Feam apresentou os procedimentos para a gestão

de barragens no Estado, indicando que a frequência da fiscalização dessas estruturas

está relacionada ao nível de risco em que cada uma está classificada. Segundo ele,

em 2011 havia 230 barragens na classe 1 (menor risco), 281 na classe 2 e 218 na

classe  3  (maior  risco).  Dessas  estruturas,  45  não  foram  ainda  auditadas,  o  que

preocupou os deputados presentes na reunião.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  proposição,  apresentando  sete  emendas  que

aprimoram questões pontuais referentes a aspectos formais e materiais. Entendemos

que essas emendas contribuem para o aprimoramento da proposição, exceção feita à

nº 6, que estabelece periodicidade para a fiscalização das barragens.

No entanto, apresentamos substitutivo de forma a: incluir as barragens destinadas à

acumulação de água, tal qual dispõe a Lei Federal nº 12.334, de 2010; acrescentar

itens  que  deverão  compor  o  projeto  para  construção  e  operação  de  barragens;

conceituar  termos técnicos;  expandir  o disposto no art.  3º  para todos os tipos de

barragens; incluir o Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam - e o Conselho

Estadual  de  Recursos  Hídricos  -  CERH  -  como  entes  competentes  para  a
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classificação das barragens; e, por fim, incluir, de maneira mais clara e objetiva, as

obrigações acerca da desativação da barragem.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 579/2011,  no 1º

turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  a  seguir  apresentado,  que  contempla  as

Emendas nºs 1 a 5 e a Emenda nº 7, da Comissão de Constituição e Justiça, e pela

rejeição da Emenda nº 6, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Estabelece diretrizes para segurança de barragens destinadas à acumulação de

água  ou  à  disposição  final  ou  temporária  de  rejeitos  minerários  ou  de  resíduos

industriais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As ações de segurança de barragens destinadas à acumulação de água ou

à disposição final ou temporária de rejeitos minerários ou de resíduos industriais no

âmbito do Estado obedecerão ao disposto nesta lei.

§ 1º - São abrangidas por esta lei as barragens que apresentem, no mínimo, uma

das seguintes características:

I - altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, maior ou

igual a 15m (quinze metros);

II - capacidade total do reservatório da barragem maior ou igual a 3.000.000m³ (três

milhões de metros cúbicos);

III  -  reservatório  que  contenha  resíduos  perigosos,  conforme  normas  técnicas

aplicáveis;

IV -  classificação em categoria de dano potencial  associado médio ou alto,  nos

termos de regulamento.

§ 2º - Esta lei não se aplica às barragens para fins de aproveitamento hidrelétrico.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, considera-se:

I  -  barragem a estrutura para fins  de contenção ou acumulação de substâncias

líquidas  e  de  misturas  de  líquidos  e  sólidos,  compreendendo  o  barramento,  o

reservatório e as estruturas associadas, conforme regulamento;

II - rejeito minerário o material descartado que, após esgotadas as possibilidades de
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beneficiamento  de  minerais,  cominuição,  processos  de  concentração  ou  outros

processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresente outra

possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada;

III - segurança de barragem a condição que visa manter a integridade estrutural e

operacional da barragem e a preservação da vida, da saúde, da propriedade e do

meio ambiente;

IV - empreendedor o agente privado ou governamental com direito real sobre as

terras onde se localizam a barragem e o reservatório ou que explore a barragem para

benefício próprio ou da coletividade;

V  -  órgão  fiscalizador  o  órgão  ou  entidade  da  administração  pública  estadual

responsável pelas ações de fiscalização da segurança de barragens na sua área de

competência;

VI  -  gestão de risco as  ações  de caráter  normativo,  bem como a aplicação de

medidas para prevenção, controle e mitigação de riscos;

VII  -  dano  potencial  associado à  barragem  o  dano  que  pode ocorrer  devido  a

rompimento, vazamento, infiltração no solo ou mau funcionamento de uma barragem;

VIII  -  projeto  o  conjunto  de  elementos  necessários  e  suficientes,  com  nível  de

precisão adequado, para caracterizar  a obra ou serviço,  elaborado com base nas

indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica, a

segurança e o adequado tratamento do impacto ambiental da barragem.

Art.  3º -  O projeto para construção e operação de barragens conterá, além dos

requisitos de engenharia inerentes ao tipo de obra:

I  -  mapa de localização da barragem, com indicação da hidrografia e do uso e

ocupação do solo em sua área de influência;

II - caracterização físico-química do material a ser disposto ou lançado, se houver;

III  -  estudos  hidrológico  e  meteorológico  abrangendo  a  bacia  hidrográfica  a

montante  do  ponto  de  barramento,  adotando,  como  período  de  recorrência,  o

disposto em regulamento;

IV - estudos geológico e geotécnico da área onde será construída a barragem;

V - execução de sondagens e outras investigações de campo, coleta de amostras e

execução de ensaios de laboratórios dos materiais de construção;
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VI - estudo hidráulico e plano de instrumentação;

VII - especificação do critério de impermeabilização do reservatório da barragem,

explicitando e justificando o coeficiente de permeabilidade adotado e a alternativa

técnica para assegurá-lo, levando-se em conta o tipo de material acumulado;

VIII - previsão de vertedor de fuga ou outro sistema de extravasamento capaz de

escoar a vazão máxima de cheia sem comprometer a estabilidade da barragem;

IX - especificação de procedimentos e critérios para verificação da estabilidade da

barragem;

X -  manual  de  operação  do  barramento  e  das  demais  estruturas  da  barragem,

incluindo  procedimentos  operacionais  e  de  manutenção,  frequência  de

monitoramento, níveis de alerta e emergência da instrumentação instalada;

XI - diretrizes gerais para o plano de desativação da barragem;

XII - plano de ação de emergência, conforme regulamento.

§ 1º - O órgão ambiental competente poderá, para fins do licenciamento ambiental

dos  empreendimentos,  estabelecer  outras  exigências  para  o  projeto,  além  das

previstas nos incisos I a XII.

§ 2º - O projeto a que se refere este artigo será elaborado por profissional habilitado

perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Crea - e terá a respectiva

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.

Art.  4º - Compete à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável - Semad -, à Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam - e ao Instituto

Mineiro de Gestão das Águas - Igam - a fiscalização de barragens abrangidas por

esta lei, sem prejuízo das competências fiscalizatórias referentes ao uso dos recursos

ambientais do Estado, inclusive dos hídricos, e ao combate da poluição, definidas na

legislação federal e na estadual.

§ 1º - A fim de atender ao disposto no caput, os órgãos fiscalizadores, nos limites de

suas competências:

I - implantarão e manterão atualizado o cadastro das barragens abrangidas por esta

lei, disponibilizando as informações para fins de incorporação ao Sistema Nacional de

Informações sobre Segurança de Barragens - Snisb;

II  -  exigirão  do  empreendedor  a  elaboração  e  o  cumprimento  do  Plano  de
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Segurança de Barragem;

III  -  exigirão  do  empreendedor  a  ART,  por  profissional  habilitado  no  Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia - Crea -, relativa aos estudos, planos, projetos,

construção e relatórios citados nesta lei ou em normas dela decorrentes;

IV - exigirão do empreendedor o cadastramento e a atualização das informações

relativas à barragem;

V - participarão, no âmbito de suas competências, do programa de educação e de

comunicação sobre  segurança de barragens  a  que se refere  o  art.  15  da  Lei  n°

12.334, de 20 de setembro de 2010;

VI - articular-se-ão com outros órgãos envolvidos com a implantação e a operação

de barragens no âmbito da bacia hidrográfica;

VII - informarão imediatamente à Agência Nacional de Águas - ANA - e ao Sistema

Nacional de Defesa Civil  -  Sindec - qualquer não conformidade que implique risco

imediato  à  segurança  ou  qualquer  acidente  ocorrido  nas  barragens  sob  sua

jurisdição.

§2º - O Poder Executivo disporá, em regulamento, sobre as atribuições dos órgãos

fiscalizadores.

Art. 5º - São obrigações do empreendedor:

I - elaborar, implantar e manter atualizado o Plano de Segurança de Barragem e

demais medidas de segurança, conforme estabelecido pelos órgãos fiscalizadores;

II - prover os recursos necessários à operacionalização dos planos e medidas de

segurança da barragem;

III  -  cadastrar  e manter atualizadas as informações sobre  a barragem no órgão

fiscalizador,  conforme  critérios  estabelecidos  pelo  Conselho  Estadual  de  Meio

Ambiente - Copam - e pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH;

IV - organizar e manter em bom estado de conservação a documentação referente

ao projeto, à construção, à operação, à manutenção, à segurança e, quando couber,

à desativação da barragem;

V - informar ao respectivo órgão fiscalizador qualquer alteração que possa acarretar

redução da capacidade de descarga da barragem ou que possa comprometer a sua

segurança;
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VI  -  manter  serviço  especializado  em  segurança  de  barragem,  conforme

estabelecido no respectivo Plano de Segurança;

VII - permitir o acesso irrestrito do órgão fiscalizador e dos órgãos integrantes do

Sindec às instalações e à documentação da barragem;

VIII  - manter registros dos níveis do reservatório da barragem, com a respectiva

correspondência  em  volume  armazenado,  bem  como  das  características  físico-

químicas do material acumulado, conforme estabelecido pelo órgão fiscalizador;

IX - manter registros dos níveis de contaminação do solo e do lençol freático na

área de influência da barragem, conforme estabelecido pelo órgão fiscalizador;

X - responsabilizar-se pela segurança da barragem, cabendo-lhe a reparação dos

danos pessoais, ambientais ou econômicos decorrentes do rompimento ou do mau

funcionamento de suas estruturas;

XI - recuperar ou descomissionar a barragem que não atender aos requisitos de

segurança nos termos da legislação pertinente, mediante projeto específico e prévia

comunicação ao órgão fiscalizador.

§  1º  -  Na  eventualidade  de  omissão  ou  inação  do  empreendedor,  o  órgão

fiscalizador poderá tomar medidas com vistas à minimização de riscos e de danos

potenciais associados à segurança da barragem.

§ 2° - Os custos relativos às medidas a que se refere o §1° serão ressarcidos ao

órgão fiscalizador pelo empreendedor.

Art.  6º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeita  os  infratores  às

penalidades previstas em legislação pertinente.

Art. 7º - Os critérios para classificação das barragens e os requisitos do Plano de

Segurança de Barragens a que se refere o art. 6º da Lei Federal n° 12.334, de 2010,

serão estabelecidos em regulamento.

Art. 8º - Fica revogada a Lei nº 15.056, de 31 de março de 2004.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Duarte Bechir, Presidente e relator - Gustavo Corrêa - Rômulo Veneroso.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.345/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, o Projeto de Lei nº 2.345/2011

dispõe sobre a Comissão de Exames Especiais do Detran-MG.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, à Comissão de

Administração Pública, à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e à

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,  que opinou

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer

quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  XX,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe determina a instalação de uma Comissão de Exames

Especiais do Detran-MG em cada uma das cidades-sede das Regionais da Polícia

Civil,  para realização do processo de habilitação de condutor de veículo automotor

com deficiência física. Excetua-se da medida a comprovada falta de demanda ou a

justificada necessidade de racionalização dos serviços, casos em que a comissão

deverá ser instalada em cidade-sede que se localize a não mais de 150 quilômetros

de distância.

Segundo  normativas  do  Conselho  Nacional  de  Trânsito  -  Contran  -,  órgão

responsável  pela  normatização  da  aprendizagem  e  da  autorização  para  conduzir

veículos,  o  exame  de  direção  veicular  para  candidato  com  deficiência  física  é

considerado  exame  especial  e  deve  ser  realizado  por  uma  comissão  especial,

formada por, no mínimo, um examinador de trânsito, um médico perito examinador e

um membro indicado pelo Conselho Estadual de Trânsito.

Atualmente,  no  Estado  existe  apenas  uma Comissão  de  Exames  Especiais  do

Detran,  no  Município  de  Belo  Horizonte,  para  atender  todas  as  pessoas  com

deficiência que queiram se habilitar para condução de veículos.

A proposta em tela visa facilitar o acesso da pessoa com deficiência aos serviços do
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Detran,  conferindo  a  essas  pessoas  tratamento  igual  ao  dispensado  às  demais

pessoas,  que  podem  realizar  todos  os  procedimentos  para  expedição da carteira

nacional de habilitação nas cidades-sede das delegacias regionais da Polícia Civil.

O Censo 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, traz a

informação de que existem no País cerca de 45 milhões de pessoas com ao menos

uma deficiência, o que equivale a 23,9% da população total. Minas Gerais segue o

padrão observado para o País, com 4,4 milhões de pessoas com deficiência, o que

corresponde  a  22,6% da  população  do Estado.  Nesse percentual  estão  incluídas

pessoas com alguma dificuldade para enxergar,  ouvir,  falar  e se locomover. Ainda

segundo os dados da amostra do Censo do IBGE de 2010, em Minas Gerais, há mais

de um milhão e trezentas mil pessoas com deficiência motora (não conseguem de

modo algum, têm grande dificuldade ou alguma dificuldade em se locomover).

Não há dúvida de que pessoas com deficiência formam um contingente expressivo

que requer do Estado atenção específica.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que, da

forma como foi apresentada, a proposição incorria em vícios de ordem jurídica que

inviabilizariam sua tramitação nesta Casa. Por esse motivo, a comissão apresentou o

Substitutivo nº 1, de modo a tornar o comando mais abrangente e afastar os vícios

identificados,  preservando  a  intenção  do  autor.  Entendemos,  pois,  oportunas  as

alterações consubstanciadas no Substitutivo nº 1.

Por força da Decisão Normativa da Presidência nº 12, de 2003, esta comissão deve

se manifestar também sobre o Projeto de Lei nº 3.808/2013, anexado à proposição.

Por tratar de matéria semelhante, a ele se aplicam os mesmos argumentos utilizados

na análise do projeto principal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.345/2011, em

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

Liza Prado, presidente e relatora - Ana Maria Resende - Glaycon Franco.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.730/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº

13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

A Comissão de Saúde, em análise de mérito, opinou pela aprovação da matéria na

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

Vem agora o projeto a esta comissão para que seja emitido parecer, nos termos do

art. 188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  tela  pretende  acrescentar  ao  Código  de  Saúde  do  Estado  a

obrigatoriedade de controle e fiscalização sanitária dos banheiros públicos ou de uso

público. Dispõe também sobre os critérios técnicos que devem ser observados na

construção e manutenção desses banheiros.

A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, não encontrou óbices

à  tramitação  da  matéria.  Não  obstante,  em  relação  ao  art.  2º  da  proposição,  a

comissão entendeu que o estabelecimento de critérios técnicos sobre o tema exige

uma regulamentação  de  competência  do  Poder  Executivo,  ferindo  o  princípio  da

separação  de  Poderes  e  a  autonomia  daquele  Poder.  Para  suprimir  tal  defeito,

apresentou o Substitutivo n°1, o qual insere no rol dos estabelecimentos de serviço

de interesse da saúde, para efeitos da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, os

banheiros públicos ou de uso público.

A  Comissão  de  Saúde  considerou  que  o  projeto  “pode  contribuir  para  o

aperfeiçoamento da  legislação em vigor,  garantindo as medidas de prevenção do

contágio  e  propagação de doenças transmissíveis  e  a fiscalização das condições

sanitárias dos banheiros públicos”. Assim, opinou pela aprovação da matéria na forma

do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
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Quanto à análise que cabe a esta comissão, destacamos que o projeto em pauta

não acarreta aumento de despesas para o erário.

Conclusão

Em face do exposto,  somos pela aprovação,  no 1°  turno,  do Projeto  de Lei  n°

3.730/2013 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Ulysses Gomes, relator - Adalclever Lopes - Gustavo Corrêa -

Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.180/2013

(Nova redação, nos termos do art. 138, § 1º, do Regimento Interno)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de iniciativa do governador do Estado, “altera o Anexo

da Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios de gestão e

execução para transferência gratuita  de bens,  valores  ou benefícios  por  órgãos e

entidades  da  administração  pública  estadual,  compreendidos  no  âmbito  dos

programas sociais que especifica”.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda nº 1,  que

apresentou.

Em seguida veio o projeto a esta comissão para receber parecer, nos termos do

disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Durante a discussão do parecer, em reunião realizada no dia 5/12/2013, foi acatada

sugestão de emenda do deputado Ulysses Gomes, dando ensejo à apresentação de

nova redação do parecer, nos termos do § 1º do art. 138 do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela pretende substituir o Anexo da Lei nº 18.692, de 2009, que

contém a lista de programas considerados sociais para fins de transferência gratuita

de  bens,  valores  ou  benefícios  por  órgãos  e  entidades  da  administração  pública

estadual durante o período eleitoral. A alteração faz-se necessária para atualizar tais

programas, em virtude da Lei nº 20.024, de 2012, que instituiu o Plano Plurianual de
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Ação Governamental  -  PPAG -  para  o  quadriênio 2012-2015,  trazendo uma nova

carteira de programas de governo para o período, bem como de suas revisões.

Conforme ressaltou a Comissão de Constituição e Justiça a respeito da legislação

eleitoral pertinente, “no ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição

gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto

nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais

autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em

que  o  Ministério  Público  poderá  promover  o  acompanhamento  de  sua  execução

financeira e administrativa”. Assim, o projeto objetiva autorizar os programas sociais

já  em  execução  no  orçamento  do  Estado  em  lei  específica,  de  modo  a  não

interrompê-los durante o ano eleitoral.

Em virtude de ofício encaminhado pela Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão, sugerindo a inclusão no anexo de alguns programas que executam despesas

nas modalidades de transferência e a exclusão de um programa que não constava no

PPAG 2012-2015, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a Emenda nº1.

Em  mensagem  publicada  em  27/11/2013,  foi  encaminhada  uma  proposta  de

substitutivo ao projeto. A proposta insere dispositivos no texto da lei para assegurar a

continuidade dos programas previstos em mais de um Plano Plurianual de Gestão

Governamental, ainda que sob denominação distinta, e altera o anexo, incluindo o

programa social Plug Minas e aprimorando a redação do texto.

Quanto à análise que cabe a esta comissão, destacamos que o projeto em pauta

não  acarreta  aumento  de  despesas,  havendo  compatibilidade  dos  programas

constantes em seu anexo com os programas sociais instituídos no PPAG 2012-2015

e na Lei Orçamentária Anual. Apresentamos a seguir o Substitutivo nº 1 ao projeto,

que engloba as alterações encaminhadas na mensagem citada e aprimora a técnica

legislativa.

Conclusão

Em face do exposto,  somos pela  aprovação,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

4.180/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Com a aprovação do

Substitutivo nº 1, fica prejudicada a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios de

gestão e execução para transferência gratuita  de bens,  valores ou benefícios  por

órgãos e entidades da administração pública estadual, compreendidos no âmbito dos

programas sociais que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009,

o seguinte § 4º:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O Anexo desta lei inclui programas que desenvolvem ação governamental de

natureza social realizada em conformidade com os objetivos previstos no art. 2º.”.

Art.  2º  -  Fica  acrescentado  ao  art.  9º  da  Lei  nº  18.692,  de  2009,  o  seguinte

parágrafo único:

“Art. 9º - (…)

Parágrafo único - A continuidade do programa social previsto em mais de um Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, ainda que com denominação distinta,

prorroga a sua regulamentação, ressalvadas a previsão em contrário e as alterações

regulamentares.”.

Art.  3º  -  O art.  11 da Lei  nº  18.692,  de  2009,  passa a  vigorar  com a  seguinte

redação:

“Art. 11 - O Poder Executivo promoverá a transparência e ampla publicidade dos

benefícios, beneficiários, serviços, programas e projetos de caráter social bem como

dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua concessão.

Parágrafo  único  -  A transparência  e  publicidade a  que se refere  o  caput serão

asseguradas especialmente mediante:

I  -  disponibilização na internet para amplo acesso das informações referentes a

celebração de convênio, termo de parceria, acordo, ajuste ou instrumento congênere

para transferência voluntária de recursos a pessoas físicas ou jurídicas de forma a

permitir a identificação:

a) do beneficiário da transferência;

b) do objeto da transferência;
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c) data da assinatura do instrumento de transferência;

d) valor inicial e datas de liberação dos recursos;

e) data da apresentação da prestação de contas pelo beneficiário da transferência.”.

Art.  4º  -  O art.  14  da  Lei  nº  18.692,  de  2009,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  14  -  A  prestação  de  contas,  a  ser  realizada  nas  formas  e  condições

disciplinadas em regulamento, poderá ocorrer durante a execução das transferências,

de  forma  parcial,  sem  prejuízo  da  prestação  final  de  contas,  devendo  ser

disponibilizados na internet:

I - informação referente a aprovação ou rejeição da prestação de contas feita pelo

beneficiário;

II - meios para a apresentação de denúncia sobre a aplicação irregular dos recursos

transferidos.”.

Art. 5º - O Anexo da Lei nº 18.692, de 2009, passa a vigorar na forma do Anexo

desta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

(a que se refere o art. 5º da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO

Transferências Sujeitas aos Critérios Uniformizados

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009)

I - no programa social Ações de Defesa Civil nos Municípios Mineiros, cujo objetivo

é assistir os municípios com ações de redução dos impactos de desastres, tanto no

aspecto  preventivo  quanto  na  preparação  para  emergências,  respostas  e

reconstrução:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

suprimento  de  água  potável,  provisão  de  alimentos,  suprimento  de  material  de

estacionamento, distribuição de colchões, cobertores, roupas de cama, material de

limpeza e higienização, entre outros, com o intuito de dar uma resposta efetiva para

as comunidades vitimadas por desastres;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: município atingido por desastre e
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que atenda aos requisitos exigidos pela legislação pertinente;

II  -  no  programa  social  Copa  do  Mundo  2014,  cujo  objetivo  é  organizar  com

excelência os eventos da Fédération Internationale de Football Association - Fifa -,

Copa  das  Confederações  2013  e  Copa  do  Mundo  2014,  bem  como  prover  a

infraestrutura para esses eventos, de forma a deixar um legado para Minas Gerais,

orientando-se  por  padrões  internacionais  de  qualidade  e  por  princípios  de

sustentabilidade socioambiental:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

ações de capacitação de cidadãos, por meio de cursos contratados pelo Estado e

disponibilizados gratuitamente, com a aquisição e transferência de uniformes, além

de materiais para os cursos;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos aprovados na seleção e

com frequência regular;

III - no programa social Minas Mundo, cujos objetivos são o de projetar a imagem

de um Estado competitivo e institucionalmente estável,  garantindo credibilidade no

âmbito internacional  e proporcionando a cooperação internacional;  fomentar ações

internacionais em todas as esferas da administração pública estadual, promovendo e

supervisionando o relacionamento de órgãos e unidades com instituições e governos

estrangeiros e fomentando a cultura da cooperação internacional; e criar ambiente

para promover o diálogo entre o governo e a sociedade civil no tocante à cooperação

internacional do Estado de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de diárias para hospedagem e alimentação; compra de passagens e seguros

de viagens; cursos de capacitação; orientação técnica; material didático, de escritório

e de divulgação, gráfico e impresso; outros bens, valores ou benefícios inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: candidato aprovado em processo

seletivo, conforme os termos do edital;

IV - no programa social Cultivar, Nutrir e Educar, cujo objetivo é garantir o direito

humano  à  alimentação  saudável,  adequada  e  solidária,  contemplando  o  binômio

educação-alimentação para os alunos das escolas públicas estaduais de educação
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básica, potencializando a alimentação escolar,  fortalecendo a agricultura familiar  e

promovendo a educação alimentar e nutricional, observada a Lei Federal nº 11.947,

de 16 de junho de 2009:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

habilitação  sanitária  das  cantinas  e  agroindústrias;  promoção  de  ações  de

capacitações; repasse de recursos financeiros aos municípios para a aquisição de

itens  e  equipamentos para  a  estruturação e  modernização da vigilância  sanitária,

conforme lista positiva definida previamente; monitoramento do estado nutricional dos

alunos  da  rede  pública  de  ensino  por  meio  do  acompanhamento  da  chamada

nutricional  realizada  nas  escolas  dos  municípios  priorizados  para  efetivação  do

registro dos dados coletados no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan

-;  repasse de sementes,  grãos,  rações,  mudas,  adubos,  fertilizantes,  matrizes  de

animais e outros insumos diretamente relacionados à produção agropecuária; cursos

de capacitação, diagnóstico, pesquisa, treinamento, orientação técnica, consultoria e

assessoria  técnica  ao  público  beneficiário;  material  didático,  de  escritório  e  de

divulgação, gráfico e impresso; cessão de materiais e equipamentos para produção,

processamento e comercialização agropecuária  e  agroindustrial;  veículos;  obras e

materiais de construção; realização de eventos com fornecimento de hospedagem,

alimentação e diárias; prestação de serviços de tecnologia de informação; análises

laboratoriais;  fomento à produção de alimentos saudáveis, adequados e solidários,

provenientes da agricultura familiar para o abastecimento da rede pública estadual de

ensino; atendimento parcial às necessidades nutricionais dos alunos, de acordo com

o tempo de permanência na escola;  promoção de hábitos  alimentares saudáveis;

identificação  de distúrbios  nutricionais  e  encaminhamento  para  a  atenção básica;

promoção de ações  educativas em vigilância  sanitária  de  alimentos;  outros  bens,

valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  selecionados  pelo

programa Cultivar, Nutrir e Educar; agricultores familiares, nos termos da Lei Federal

nº 11.326, de 24 de julho de 2006; povos e comunidades tradicionais, de acordo com

Decreto Federal nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007; estabelecimentos agroindustriais

rurais de pequeno porte, conforme definido na Lei nº 19.476, de 11 de janeiro de
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2011,  e  no  Decreto  nº  45.821,  de  19  de  dezembro  de  2011;  cooperativas  e

associações  da  agricultura  familiar;  alunos  das  escolas  públicas  estaduais  de

educação básica e seus familiares; profissionais da saúde e da educação;

V - no programa social Sustentabilidade e Infraestrutura no Campo, cujo objetivo é

ampliar  a  inserção  da  produção  agropecuária  mineira  nos  mercados  nacional  e

internacional com ações de agregação de valor aos produtos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  repasse  de  sementes,  grãos,  mudas,  adubos,  fertilizantes,

matrizes  de  animais  e  outros  insumos  diretamente  relacionados  com  a  produção

agropecuária;  cursos  de  capacitação,  elaboração  de  diagnóstico,  realização  de

pesquisa, treinamento, orientação técnica, consultoria e assessoria técnica ao público

beneficiário;  material  didático,  de  escritório  e  de  divulgação,  gráfico  e  impresso;

cessão  de  materiais  e  equipamentos  para  produção,  irrigação,  processamento  e

comercialização  agropecuária  e  agroindustrial;  veículos;  obras  e  materiais  de

construção;  recuperação  de  matas  e  nascentes;  realização  de  eventos  com

fornecimento  de  hospedagem,  alimentação  e  diárias;  prestação  de  serviços  de

tecnologia de informação; análises laboratoriais; outros bens, valores ou benefícios

inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares, produtores

rurais,  instituições  de  direito  público  e  de  direito  privado  voltadas  para  o

desenvolvimento do agronegócio, instituições de pesquisa e assistência técnica que

visem ao desenvolvimento do agronegócio, pesquisadores, técnicos da assistência

técnica e extensão rural, sindicatos, cooperativas e associações relacionadas com o

meio rural;

VI - no programa social Desenvolvimento do Agronegócio Mineiro, cujos objetivos

são  formular,  implementar  e  coordenar  as  políticas  públicas  voltadas  para  o

desenvolvimento do agronegócio mineiro, viabilizando o acesso dos produtores rurais

às informações, tecnologias, assistência técnica, sanidade animal e vegetal:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  repasse  de  sementes,  grãos,  mudas,  adubos,  fertilizantes,

matrizes  de  animais  e  outros  insumos  diretamente  relacionados  com  a  produção
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agropecuária; cursos de capacitação, diagnóstico, pesquisa, treinamento, orientação

técnica, consultoria e assessoria técnica ao público beneficiário; material didático, de

escritório e de divulgação, gráfico e impresso; cessão de materiais e equipamentos

para  produção,  processamento  e  comercialização  agropecuária  e  agroindustrial;

veículos;  obras  e  materiais  de  construção;  recuperação  de  matas  e  nascentes;

realização  de  eventos  com  fornecimento  de  hospedagem,  alimentação  e  diárias;

prestação  de  serviços  de  tecnologia  de  informação;  análises  laboratoriais;  outros

bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares, produtores

rurais,  instituições  de  direito  público  e  de  direito  privado  voltadas  para  o

desenvolvimento do agronegócio, instituições de pesquisa e assistência técnica que

visem ao desenvolvimento do agronegócio, pesquisadores, técnicos da assistência

técnica  e  extensão  rural,  produtores  interessados  em  promover  seus  produtos  e

serviços em eventos, sindicatos, cooperativas e associações ligadas ao meio rural;

VII  -  no  programa  social  Viabilização  da  Infraestrutura  e  Logística  Rural,  cujo

objetivo  é  dotar  o  meio  rural  de  infraestrutura  e  logística  mínimas  capazes  de

proporcionar  o seu desenvolvimento socioeconômico e ambiental  para atender  às

demandas do mercado e da sociedade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  entrega  de  diagnóstico,  realização  de  pesquisa,  orientação

técnica,  consultoria;  material  didático,  de  escritório  e  de  divulgação;  cessão  de

materiais e equipamentos; veículos; obras e materiais de construção; hospedagem,

alimentação e  diárias;  prestação de serviços  de  tecnologia  de  informação;  outros

bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: áreas públicas ou privadas que

necessitem  de  terraceamento,  bacia  de  captação  de  águas  de  enxurradas,

adequação de estradas e cercas para nascentes e margens de rios;

VIII - no programa social Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar, cujos

objetivos  são  formular,  implementar  e  coordenar  políticas  públicas  para  o

desenvolvimento sustentável da agricultura familiar do Estado, por meio de ações que

viabilizem a organização e a estruturação da produção e da comercialização, bem
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como propiciar a participação da sociedade civil organizada nos processos decisórios

das políticas públicas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; sementes, grãos, rações, mudas, adubos, fertilizantes, matrizes

de  animais  e  outros  insumos  diretamente  relacionados  à  produção  agropecuária;

cursos  de  capacitação,  diagnóstico,  pesquisa,  treinamento,  orientação  técnica,

consultoria e assessoria técnica ao público beneficiário; material didático, de escritório

e  de  divulgação,  gráfico  e  impresso;  cessão  de  materiais  e  equipamentos  para

produção, processamento e comercialização agropecuária e agroindustrial; veículos;

obras  e  materiais  de  construção;  realização  de  eventos  com  fornecimento  de

hospedagem,  alimentação  e  diárias;  prestação  de  serviços  de  tecnologia  de

informação;  análises  laboratoriais;  outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares, conforme a

Lei Federal nº 11.326, de 2006; povos e comunidades tradicionais, de acordo com o

Decreto  Federal  nº  6.040,  de  2007;  estabelecimentos  agroindustriais  rurais  de

pequeno porte, conforme definido na Lei nº 19.476, de 2011, e no Decreto nº 45.821,

de 2011; cooperativas e associações da agricultura familiar;

IX - no programa social Minas Sem Fome, cujo objetivo é estimular a produção de

alimentos, a agregação de valor e a geração de renda pela venda do excedente,

visando  à  melhoria  das  condições  de  segurança  alimentar  e  nutricional  dos

agricultores familiares, sob a gestão e o controle social dos conselhos municipais de

desenvolvimento rural solidário - CMDRS -:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

fornecimento de insumos produtivos, apoio a investimentos de agregação de valor e a

projetos de infraestrutura e capacitação de agricultores e jovens;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  famílias  em  situação  de

vulnerabilidade  social,  principalmente  no  meio  rural,  agricultores,  pequenos

produtores  rurais,  indígenas,  associações  de  agricultores  familiares,  população

interessada na implantação de lavouras e pomares e população carente atendida por

instituições  no  Estado,  como  creches,  escolas,  entidades  filantrópicas  e  pessoas
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jurídicas de direito público e privado voltados aos objetivos do programa;

X -  no programa social  Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura

Familiar, cujos objetivos são viabilizar e facilitar o acesso dos agricultores familiares

aos  instrumentos  e  meios  de  apoio  à  produção,  transformação  e  distribuição  de

produtos  agropecuários,  nas áreas de metodologia e capacitação técnica,  gestão,

implementação e planos, programas, projetos e captação de recursos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores;  construção e  cessão de uso  ou  em  regime de comodato  de

imóveis  para o desenvolvimento de atividades de extensão rural,  como centro de

comercialização  para  o  agricultor  familiar,  centro  de  qualidade  do  queijo  para

agricultor  familiar  e  centro  de  capacitação  da  agricultura  familiar;  curso  de

capacitação  profissional,  lanches,  refeições;  transporte  e  outras  despesas  a  ele

inerentes;  materiais  didáticos;  insumos para o  desenvolvimento da atividade rural,

como ferramentas, equipamentos, aquisição e cessão em regime de comodato de

sistemas de abastecimento de água compostos de bombas hidráulicas, caixa d'água

e tubulação; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  agricultores  rurais  e  suas

entidades representativas cadastrados;

XI - no programa social Assistência Hospitalar e Ambulatorial, cujos objetivos são

prestar assistência em saúde à comunidade regional e contribuir para a formação de

pessoal na área de saúde, em nível de graduação e pós-graduação, por meio do

desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  auxílio  financeiro  para  participação  em  congressos,  fóruns,

seminários,  cursos  e  eventos  científicos;  promoção  de  congressos,  fóruns,

seminários,  cursos de extensão e qualificação,  entre outros eventos científicos na

área de saúde;  publicações científicas  e  intercâmbio;  materiais  para  execução de

projetos de ensino, pesquisa e extensão; outros bens, valores ou benefícios inerentes

à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos, professores e servidores

da comunidade acadêmica da área de saúde; fundações que realizem atividades em
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parceria com a Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes;

XII - no programa social Supervisão e Expansão do Ensino Superior, cujos objetivos

são monitorar o desempenho do ensino superior, promover o desenvolvimento das

instituições de ensino superior  -  IES -  integrantes do Sistema Estadual  de Ensino

Superior  e  promover  políticas  de  expansão  da  educação  superior  com  qualidade

voltada para a inclusão social:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

ampliação da oferta de cursos de ensino superior a distância e presencial; criação de

um  banco  de  dados  sobre  ensino  superior;  desenvolvimento  de  instrumentos  de

avaliação do Sistema Estadual de Ensino Superior; expansão do número de vagas no

ensino superior no Estado; implementação, consolidação e ampliação da oferta de

cursos a distância nas universidades públicas; formação em áreas estratégicas do

governo;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos, instituições do sistema de

ensino  superior  do  Estado -  Universidade  do  Estado  de Minas  Gerais  -  Uemg -,

Unimontes, Fundação Helena Antipoff  -  FHA -  e Fundação Cultural  Campanha da

Princesa - FCCP;

XIII  -  no  programa  social  Expansão  do  Ensino  Universitário,  cujo  objetivo  é

promover  ensino  de  qualidade  com  vistas  à  formação  para  atuação  profissional

competente no mercado de trabalho e para intervenção social comprometida com os

valores  de  liberdade,  de  justiça  e  de  solidariedade,  buscando  a  solução  dos

problemas socioeconômicos da região Norte de Minas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores, concessão de bolsas de iniciação científica e de extensão, auxílio

financeiro para participação em cursos, seminários e eventos científicos, promoção

de congressos, fóruns, seminários, cursos de extensão, entre outros eventos culturais

e  científicos;  publicações  científicas  e  intercâmbio;  concessão  de  premiações  em

dinheiro, troféus e medalhas a vencedores de concursos promovidos pela academia;

materiais  didáticos,  materiais  para  execução  de  projetos  de  ensino,  pesquisa  e

extensão; alimentação subsidiada à comunidade acadêmica; outros bens, valores ou

benefícios inerentes à execução do programa;
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b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos, professores e servidores

da  comunidade  acadêmica,  bem  como  fundações  que  realizem  atividades  em

parceria com a Unimontes;

XIV  -  no  programa  social  Tecnologia  e  Inovação  Rumo  à  Economia  do

Conhecimento, cujo objetivo é potencializar em quantidade e qualidade a criação e

disseminação de conhecimento e de tecnologia em diferentes áreas para transformar

conhecimento em negócios, além de fomentar e articular com os diferentes agentes

empresariais, governamentais, acadêmicos e da sociedade, objetivando promover a

ciência e a tecnologia para o desenvolvimento e a cidadania:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso  de  equipamentos  e  computadores;  auxílio  financeiro  para  a  participação  em

eventos  e  para  sua  promoção;  outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à

execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  setor  empresarial  mineiro;

universidades  e  outras  instituições  de  ensino  superior,  pesquisadores  do  Estado,

centros de pesquisa e desenvolvimento públicos e privados; comunidade usuária de

inovações tecnológicas e jovens com potencial empreendedor e inovador;

XV -  no  programa social  Arranjos  Produtivos,  Polos  de  Excelência  e  Polos  de

Inovação,  cujos  objetivos  são  ampliar  e  melhorar  a  capacidade  competitiva  dos

arranjos produtivos de elevado conteúdo tecnológico de forma autossustentável; nos

polos de excelência, fortalecer as estruturas geradoras de conhecimento, tecnologias,

formação  de  recursos  humanos  e  prestação de  serviços  visando à  promoção do

desenvolvimento  sustentável  de  setores  estratégicos  nos  quais  o  Estado  possua

tradição, massa crítica e vantagem competitiva; nos polos de inovação, contribuir com

o desenvolvimento da região Norte e dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri através

da formação e concentração de massa crítica territorialmente localizada, agregando

valor,  emprego e  renda à  economia  regional  e  às  políticas  públicas  por  meio de

esforço de inovação, ancorado em estruturas de capacitação de recursos humanos e

de pesquisa e desenvolvimento:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:
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recursos financeiros, mobiliário, computadores, equipamentos e materiais; cessão de

uso de equipamentos e computadores; cessão e construção de unidades prediais;

auxílio  financeiro  para a participação em eventos e  para a  sua promoção;  outros

bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  pequenos  empresários  e

microempresários  que compõem os setores produtivos dos polos de excelência e

inovação  e  dos  arranjos  produtivos  em  biotecnologia,  biocombustíveis,

eletroeletrônicos, programas computacionais; universidades e institutos de ciência e

tecnologia  envolvidos  na  produção  e  na  transferência  do  conhecimento  para  a

sociedade; setores produtivos; sociedade em geral;

XVI - no programa social Incentivo à Inovação Tecnológica, cujo objetivo é conceder

incentivos  à  inovação  tecnológica  no  Estado,  por  meio  de  apoio  financeiro  a

instituições  e  empresas  cuja  atividade  produtiva  seja  direcionada  para  o

desenvolvimento  de  novos  produtos  ou  processos  com  base  no  conhecimento

científico e tecnológico:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

concessão  de  incentivos  à  inovação  tecnológica  no  Estado  por  meio  de  apoio

financeiro;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  projetos  de  apoio  financeiro

aprovados pela equipe técnica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais - Fapemig -, nos termos da política de aplicação de recursos do Fundo

de Incentivo à Inovação Tecnológica - Fiit;

XVII - no programa social Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado,

cujos objetivos são ampliar a capacidade local e regional para combater a exclusão

social,  gerar  trabalho  e  renda  e  contribuir  para  a  melhoria  do  nível  de  vida  da

população, com foco na formação e qualificação profissional, segundo as demandas

do mercado:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

disseminação  do  conhecimento;  atualização  tecnológica;  oferta  de  vagas  de

educação  a  distância  no  ensino  superior,  inclusive  o  tecnólogo,  e  nos  cursos

profissionalizantes; inclusão digital; oportunidade de emprego; inserção de novos e
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melhores  profissionais  no  mercado  de  trabalho;  requalificação  profissional;

desenvolvimento regional; oferta de quadro de pessoal qualificado para administrar e

ministrar as aulas;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  ou  entidades  que

ofereçam espaços que propiciem o intercâmbio de informação e orientação quanto às

políticas  de  inserção  social,  originários  de  projetos  e  programas  governamentais,

entidades representativas, organizações não governamentais e agências de fomento;

XVIII  -  no  programa  social  Formação  e  Capacitação  Cultural  e  Artística,  cujos

objetivos  são  apoiar,  incentivar  e  realizar  ações  de  formação,  desenvolvimento,

qualificação e aperfeiçoamento nas diversas áreas artísticas e culturais, contribuindo

para o fortalecimento e para a profissionalização do mercado de produção cultural e

artística:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; apostilas e material didático sobre educação patrimonial, cultural

e  artística;  realização  de  oficinas,  conferências,  fóruns,  seminários,  encontros  e

cursos de capacitação e aprimoramento técnico para a formação e a capacitação

profissionais;  palestras,  treinamentos,  wokshops oferecidos  em  diversas  áreas

temáticas,  como  planejamento  e  gestão  cultural,  cineclubismo,  audiovisual,

percussão, patrimônio imaterial, música, literatura, cultural popular; apresentações e

concertos;  análise  e  incentivo,  patrocínio  e  execução  e  prestação  de  contas  de

projetos  artísticos  e  culturais  provenientes  de  incentivos  fiscais,  prêmios  ou

financiamentos  reembolsáveis  e  não  reembolsáveis;  materiais  didáticos;  materiais

escolares;  lanches  e  refeições;  transporte;  hospedagem;  outros  bens,  valores  ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos bens, valores  ou benefícios:  pessoas naturais de  ocupação

variada,  incluindo  artistas,  técnicos  e  demais  trabalhadores,  profissionais  ou

amadores,  atuantes  nos  diversos  segmentos  da  área  artístico-cultural;  jovens,

estudantes e pessoas interessadas em ingressar na área cultural ou aprimorar sua

atuação nessa área; pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas para o

planejamento, a gestão e a administração de projetos relacionados com os objetivos

dos programas;
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XIX  -  no  programa  social  Preservação  do  Patrimônio  Cultural,  cujo  objetivo  é

garantir  à  sociedade  o  exercício  do  direito  à  identidade  cultural,  promovendo  a

preservação de bens de natureza material e imaterial e a efetiva implantação de uma

política de preservação de bens de valor histórico, artístico, cultural e arquitetônico,

representativos  da  cultura  mineira  em  suas  diversas  manifestações,  contextos  e

épocas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  instrumentos  musicais;  cursos  de  aperfeiçoamento  de

instrumentos e técnicas de regência; cursos de percepção musical e de manutenção

e reparo de instrumentos; materiais didáticos, materiais escolares, lanches, refeições,

transporte, concessão de passagem aérea e rodoviária, hospedagem e outros itens

necessários à realização e à participação nos eventos; uniformes e indumentárias;

recursos e parcerias de âmbito local, estadual, federal, internacional e privado, a fim

de permitir ações permanentes de revitalização, resgate, conservação, restauração e

preservação  de  bens  de  naturezas  material  e  imaterial  encontrados  no  Estado;

educação patrimonial, apoio às manifestações da cultura tradicional, resgate cultural;

conservação e  restauração dos bens  que tenham sofrido impactos em desastres;

intervenção em bens culturais, como obras de consolidação estrutural, conservação e

restauração de bens móveis e imóveis, de forma a manter sua integridade e seus

valores culturais;  incentivo e orientação para a preservação do patrimônio cultural

pelos municípios; elaboração de projetos arquitetônicos e complementares, planilhas

e projetos de elementos artísticos em bens culturais para conservação e restauração

de bens móveis e imóveis de forma a manter sua integridade e seus valores culturais;

execução de obras;  realização  de pesquisas,  inventários,  registros,  tombamentos,

fiscalização  de  bens  culturais  materiais  e  imateriais,  a  fim  de  assegurar  sua

preservação;  revitalização  e  preservação das  manifestações  da  cultura  popular  e

imaterial  do  Estado,  considerando  as  especificidades  das  diferentes  regiões;

atividades relacionadas à promoção do folclore, cultura popular e patrimônio imaterial,

por  meio  de  relacionamento  com  grupos,  entidades,  conselhos  e  instituições  de

direito público e privado; outros bens e valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;



1025
____________________________________________________________________________

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios;  pessoas  físicas  e

jurídicas ligadas às manifestações da cultura popular;

XX  -  no  programa  social  Circuitos  Culturais  de  Minas  Gerais,  cujo  objetivo  é

fomentar  a  criação  de  uma  moderna  e  inovadora  rede  integrada  de  produção,

exibição  e  disseminação  cultural  e  artística,  além  de  promover  a  proteção  do

patrimônio cultural de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

apoio técnico-financeiro aos municípios para a implantação de equipamentos culturais

como estratégia de integração das políticas de cultura e  fomento  à instalação de

circuitos  culturais  no  interior  do  Estado;  repasse  de  valores;  cessão  de  espaços

culturais;  estabelecimento de parcerias;  doação de materiais excedentes de obras

nos edifícios que compõem os circuitos culturais, como tijolos, esquadrias, ferragens,

vidros, janelas e portas; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: municípios, sociedade em geral,

turistas, estudantes, pessoas interessadas em arte, conhecimento e entretenimento;

população da mesorregião do Vale do Jequitinhonha, especificamente a população

das microrregiões de Salinas e Itaobim; turistas de procedência estadual, nacional e

internacional;

XXI  -  no  programa  social  Gestão  da  Informação  Cultural,  cujos  objetivos  são

garantir  à  sociedade o  exercício  dos direitos  culturais,  promovendo a  gestão  dos

diversos acervos do sistema estadual de cultura visando preservá-los, e promover o

acesso democrático às informações culturais produzidas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  materiais,  publicações  técnicas,  cadernos  de  diretrizes  e

informativos ligados à área museológica, cultural e artística; kits e acervos de livros;

equipamentos  diversos;  mobiliário,  como  estantes,  expositores,  mesas,  cadeiras,

circuladores  de  ar,  estações  de  trabalho,  carrinhos  para  livros,  tapetes,  pufes;

microcomputadores,  impressoras,  eletroeletrônicos  em  geral  e  equipamentos  de

informática; cursos de capacitação e treinamentos; materiais didáticos e escolares;

lanches  e  refeições;  transporte;  hospedagem;  outros  bens,  valores  ou  benefícios
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inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  unidades  e  órgãos  da

administração  pública  estadual;  entidades  públicas,  privadas  e  do  terceiro  setor;

usuários dos serviços prestados pelo Sistema Estadual de Cultura; público em geral;

XXII - no programa social Promoção e Difusão Cultural, cujo objetivo é produzir,

promover, veicular e difundir as artes, a cultura e o patrimônio do Estado em diversos

espaços, contribuindo para a formação de público, a educação e o consumo cultural:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; cessão de espaços culturais; estabelecimento de parcerias com

instituições  sem  fins  lucrativos  para  apoiar  a  produção,  a  exibição  e  a  formação

artística por meio do apoio à gestão e à geração de recursos para a execução de

projetos  e  programas;  criação,  publicação  e  distribuição  do  jornal  Suplemento

Literário de Minas Gerais; atividades de encontro do Sistema Estadual de Bibliotecas

Públicas; encontros com a leitura; exposições literárias e de artes visuais; exposições

e espetáculos de artistas convidados ou selecionados por meio de edital; realização

de pesquisas e recortes curatoriais para a elaboração de conteúdos, veiculação de

músicas e programas de interesse cultural  e  informativo;  cursos,  ensaios  abertos,

palestras,  eventos  culturais,  apresentações,  debates,  simpósios,  conferências,

espetáculos,  shows,  mostras,  festivais,  feiras,  saraus,  performances,  aulas

experimentais,  residências,  oficinas,  prêmios  e  concursos  artístico-culturais;

realização  de  projetos  educativos  e  de  atendimento  e  informação  ao  público;

materiais didáticos e escolares; lanches, refeições, transporte, hospedagem e outros

itens necessários à realização e à participação nos eventos; outros bens, valores ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  pessoas  naturais  e  pessoas

jurídicas  de  direito  público  ou  privado  voltadas  para  a  fruição,  a  execução  e  a

promoção do programa;

XXIII - no programa social Minas Mais Segura, objetivos são desenvolver ações,

programas e  projetos  de  prevenção  à criminalidade,  de  forma a  contribuir  com a

efetiva diminuição da criminalidade e violência em áreas com elevados índices de

criminalidade  e  em  situação  de  risco  social,  estimulando  a  desconstrução  de
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fenômenos  multicausais  e  fatores  de  risco  geradores  de  conflitos,  violências  e

processos de criminalização, a partir da proposição de soluções plurais e fatores de

proteção  integrados  e  adequados  às  especificidades  de  cada área  de  atuação  e

público  atendido,  bem  como  consolidar  a  filosofia  de  policiamento  comunitário,

prevenção ativa e segurança cidadã, viabilizando maior interação entre a sociedade e

o sistema de defesa social:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

aquisição de equipamentos; repasse de valores e bens; cestas básicas; realização e

participação  em  capacitações  e  eventos  relacionados  com  o  combate  da

criminalidade  e  distribuição  de  materiais  necessários  a  sua  realização;  ações  de

sensibilização  e  formação da população em geral;  pagamento  de  inscrições  para

vagas  de  emprego  e  em  cursos  diversos;  equipamentos  e  materiais  esportivos;

materiais para oficinas de cultura, de inclusão produtiva e de enfrentamento do tráfico

de  pessoas;  premiações  em  atividades  previstas  no  programa;  apoio  a

empreendimentos econômicos solidários; distribuição de materiais informativos e de

campanha para  a  população em  geral;  acolhimento  das  pessoas  em situação de

tráfico e seus familiares; ações de busca ativa por possíveis vítimas entre os grupos

mais  vulneráveis  ao  tráfico  de  pessoas;  campanhas  locais  preventivas  visando

informar  sobre  as  ações  relacionadas  com  o  combate  à  criminalidade;  lanches,

transporte, diárias entre outros itens necessários à difusão das ações de combate à

criminalidade;  realização  de  cursos  de  qualificação  profissional  e  provisão  de

estrutura  a  entidades  voltadas  ao  cumprimento  de  penas  e  medidas  alternativas;

outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens de doze a vinte e quatro

anos  residentes  em  áreas  com  altos  índices  de  criminalidade  atendidas  pelo

programa; pessoas naturais e entidades em áreas com altos índices de criminalidade

atendidas  pelo  programa;  pessoas  com  determinação  judicial  de  cumprimento  de

penas e medidas alternativas nos municípios atendidos pelo programa; egressos do

sistema prisional do Estado; pessoas naturais em situação de tráfico de pessoas e

seus familiares; grupos mais vulneráveis ao tráfico de pessoas; população do Estado;

turistas  de  procedência  estadual,  nacional  e  internacional;  organizações  não
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governamentais  e outras  pessoas jurídicas  de  direito  público  ou  privado voltadas,

direta ou indiretamente, ao enfrentamento do tráfico de pessoas; instituições sociais

em todo o Estado; municípios mineiros;

XXIV - no programa social Infraestrutura de Defesa Social, cujo objetivo é prover

infraestrutura adequada à execução eficaz das políticas públicas de segurança por

meio da expansão da infraestrutura predial do sistema prisional e socioeducativo com

vistas à melhoria da qualidade do atendimento prestado ao adolescente autor de ato

infracional,  ao  preso  e  ao  recuperando e  por  meio  da  renovação  periódica  e  da

distribuição no espaço territorial das frotas das Polícias Civil e Militar, com a aquisição

de  viaturas  adequadas  ao  trabalho  operacional  para  garantir  a  eficiência  da

manutenção da frota:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para custeio,  cessão de uso de imóveis,  aquisição de bens e

insumos; repasse de recursos financeiros para construção, adequação da instalação

e manutenção de unidades de atendimento socioeducativo, bem como equipamentos

eletroeletrônicos, mobiliário, veículos e demais bens entendidos como necessários ou

úteis  para  sua  composição;  assessoria  e  consultoria;  encontros,  capacitações  e

cursos profissionalizantes; equipamentos e materiais necessários ao desenvolvimento

de  trabalhos  e  à  aprendizagem  nas  oficinas;  outros  bens,  valores  ou  benefícios

inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  entidades  privadas  sem  fins

lucrativos  cuja  finalidade  seja  a  custódia  de  presos  condenados  pela  justiça;

adolescentes e jovens adultos de doze a vinte e um anos e pessoas jurídicas de

direito público ou privado voltadas à realização e à promoção do programa;

XXV - no programa social Avaliação e Qualidade da Atuação dos Órgãos de Defesa

Social, cujo objetivo é promover a qualidade da atuação dos órgãos de defesa social,

potencializando e integrando as ações de ensino, avaliação e correição:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

vagas  em  capacitações,  cursos  e  seminários  nas  temáticas  de  policiamento

comunitário e segurança cidadã; ações com foco na prevenção à criminalidade e na

erradicação das drogas; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do
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programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: profissionais do sistema de defesa;

membros ativos dos  Conselhos Comunitários  de  Segurança Pública  -  Conseps  -;

lideranças  comunitárias;  escolas  que  compõem  lista  de  demandas  estratégicas,

conforme áreas delimitadas de acordo com o índice de criminalidade das diversas

regiões do Estado;

XXVI - no programa social Leite pela Vida, cujo objetivo é promover o fortalecimento

da  cadeia  produtiva,  por  meio  da  geração  de  renda  e  da  garantia  de  preço  do

produto, diminuindo a vulnerabilidade social com o combate à fome e à desnutrição:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

doação de leite in natura adquirido do pequeno produtor rural pronafiano, por meio de

beneficiadoras de leite que envasam o produto e são responsáveis por seu transporte

aos pontos de distribuição determinados pelo programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: crianças de dois a sete anos de

idade, gestantes, nutrizes até o sexto mês após o parto, idosos e outros beneficiários

identificados  pelo  Comitê  Gestor  Municipal,  sob  autorização  do  Conselho  de

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado de Minas Gerais - Consea-

MG  -  e  do  Ministério  de  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome  -  MDS  -,

residentes na área de abrangência do programa e com renda mensal per capita igual

ou inferior a meio salário mínimo;

XXVII - no programa social Travessia Nota Dez por um Brasil  Alfabetizado, cujo

objetivo é contribuir para superar o analfabetismo, universalizando a alfabetização de

jovens, adultos e idosos e a progressiva continuidade dos estudos em níveis mais

elevados,  promovendo o  acesso à educação como direito  de todos,  em qualquer

momento da vida, nos municípios das regiões dos vales do Jequitinhonha e Mucuri e

do Norte de Minas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; mobiliário escolar, material escolar,  uniformes; óculos de grau,

aparelhos  auditivos;  merenda;  jogos,  materiais  esportivos;  bolsas  de  estudo;

transporte;  livros  didáticos  e  de  literatura;  equipamentos  de  informática;  veículos;

atendimento médico e psicopedagógico; outros bens, valores ou benefícios inerentes
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à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens com idade acima de quinze

anos e adultos analfabetos da área de abrangência do Instituto de Desenvolvimento

do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene; escolas locais; entidades públicas ou

privadas cujas finalidades institucionais sejam relacionadas com o programa;

XXVIII  -  no  programa  social  Convivência  com  a  Seca,  cujo  objetivo  é  prover

alternativas  para  a  convivência  com  a  seca  e  as  bases  para  o  desenvolvimento

sustentável e includente da produção local e para o aumento da produtividade no

campo, inclusive no que tange ao modo de produção agroecológico ou orgânico, com

ênfase  na  formação  profissional,  na  promoção  do  protagonismo  e  do

empreendedorismo e na identificação e no acesso a mercados, com vistas à melhoria

da qualidade de vida do povo de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse direto de recursos a entidades e municípios; distribuição de cestas básicas e

cisternas de lona; apoio técnico e investimento financeiro a projetos comunitários de

inclusão produtiva, de infraestrutura básica e de natureza social, como fabriqueta de

farinha, galpão multiuso e creche, respectivamente;

b)  destinatários  dos bens,  valores ou benefícios:  comunidades  rurais  e urbanas

organizadas em grupos de interesses comuns, trabalhadores e pequenos produtores

rurais, artesãos, grupos de pescadores, garimpeiros, grupos de mulheres e jovens,

quilombolas, assentados de reforma agrária e populações atingidas pela seca nas

regiões Norte e Jequitinhonha, pertencentes aos cento e oitenta e oito municípios da

área de atuação do Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas

Gerais - Idene -, identificados pelos CMDRS, para repasse de recurso a associações

comunitárias por meio do Projeto de Combate à Pobreza Rural e à Migração Laboral;

XXIX - no programa social Desenvolvimento Social dos Vales do Jequitinhonha e

Mucuri  e  Norte de Minas,  cujo objetivo  é promover  o desenvolvimento social  dos

Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas a partir de ações que visem à

inclusão produtiva das famílias que vivem em situação de pobreza articuladas com

ações  de  implantação  de  infraestrutura  de  saneamento  básico,  assegurando  sua

universalização:
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a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

intervenções  não  estruturais,  como  elaboração  de  estudos  socioeconômicos,

climáticos, hidrogeológicos, ambientais e de uso e ocupação do solo e elaboração de

projetos de intervenções estruturais para abastecimento de água nas áreas rurais;

intervenções estruturais, como construção de bacias de captação de água de chuvas;

construção de pequenas barragens de cursos d'água,  pequena barragem ou uma

série de barramentos sucessivos que acumularão água para garantir disponibilidade

de  água  para  abastecimento  humano  e  dessedentação  de  animais  e  produção;

implantação  de  sistemas  alternativos  de  irrigação,  indicados  para  pequenas

propriedades  rurais  de  regiões  semiáridas;  implantação  de  sistemas  de

abastecimento  de  água,  sistemas  constituídos  basicamente  de  captação,  adução,

preservação e distribuição de água para pequenas localidades e meio rural disperso;

construção de cisternas, reservatórios de água; apoio a projetos produtivos;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  população  residente  em

comunidades com dificuldade de acesso à água para consumo humano e para a

produção, identificadas no Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico -, nas

áreas de abrangência do semiárido mineiro e no seu entorno;

XXX - no programa social Incentivo a Cadeias Produtivas Regionais, cujo objetivo é

contribuir com ações de apoio às cadeias produtivas e tecnologias de convivência

com  a  seca,  na  perspectiva  da  promoção  de  trabalho,  renda  e  redução  da

vulnerabilidade causada pela escassez de água nas populações carentes do Norte e

Nordeste de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

apoio  a  projetos  produtivos  de  artesãos;  realização  de  cursos  de  capacitação;

promoção  de  eventos;  repasse  de  valores;  equipamentos;  instrumentos;

eletrodomésticos; mobiliário e artefatos necessários à implantação das unidades de

produção,  como  amassadeiras,  basculantes,  armários,  roupeiros,  pingadeiras

industriais  para  biscoitos,  balanças  mecânicas  e  elétricas,  baldes,  bebedouros,

torneiras, botijões de gás, batedeiras elétricas, caixas de polietileno, caixas de fibra,

carrinhos de mão,  centrífugas  para extrair  polvilho,  cessadeira  automática,  copos,

cubas,  embaladora,  seladora  ou  datadora  elétrica,  extintor  de  incêndio,  fogão
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industrial,  transformador elétrico industrial,  caixa d'água, forno industrial elétrico de

alta  precisão  para  biscoitos,  moedor  elétrico,  exaustor  industrial,  forno,  freezer,

geladeira,  liquidificador  industrial  e  doméstico,  talheres,  xícaras,  mesa,  panelas,

tachos,  prateleiras,  pratos,  purificador  de  água,  ralador  elétrico  industrial  para

biscoitos, tábuas em altileno, telas para secar polvilho, prensa para massa, lavador e

descascador  de  mandioca,  cilindro  de  massas  para  biscoitos,  masseira  para

biscoitos,  carrinho  de  transporte;  consultoria  e  assessoria  ao  público-alvo;

construções civis  e instalações elétricas;  veículos; despesas com a divulgação de

projetos;  aquisição  de  laboratório  portátil;  aquisição  de  medidor  de  oxigênio

dissolvido;  eletroeletrônicos;  barcos  para  pesca;  implantação,  instalação  e

acompanhamento das unidades produtivas; transporte de insumos, equipamentos e

comercialização  de  pescados,  embarcação  para  tripulantes,  caixas  térmicas  para

transporte de pescado, caixas de transporte de peixe vivo, caixas de isopor, materiais

de cultivo, tanques, redes, berçários, termômetro máxima e mínima, balsa de manejo,

balança,  puçá  com  malha,  rolo  de  cabo  torcido,  boias,  rações,  alevinos  para  os

cultivos,  em  milheiros;  serviço  gráfico;  despesas  com  diárias;  material  didático;

combustível para veículos e embarcações motorizadas; realização de dia-de-campo;

oficinas;  cisternas;  outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à  execução  do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares, produtores

rurais e pessoas jurídicas de direito público e privado voltadas para os objetivos do

programa;

XXXI - no programa social Inovação Social para a Redução da Pobreza no Norte e

Nordeste de Minas Gerais, cujo objetivo é ampliar o acesso à informação sobre meios

e  processos  sustentáveis  de  produção,  facilitando  a  resolução  de  problemas

recorrentes ou endêmicos da região dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e Norte de

Minas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

apoio e financiamento de projetos de extensão das instituições de ensino superior nos

municípios  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais  com  menores  índices  de

desenvolvimento humano com vistas ao atendimento a necessidades e na busca de
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inovações sociais que contribuam para a redução da pobreza;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  projetos  de  extensão  das

instituições de ensino superior da área de abrangência da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas - Sedvan

- e do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene;

XXXII  -  no  programa  social  Fomento  ao  Crescimento  das  Microempresas  e

Empresas de Pequeno Porte de Minas Gerais,  cujo objetivo  é  criar  um ambiente

favorável ao crescimento das microempresas e empresas de pequeno porte com a

articulação de políticas públicas que estimulem o aumento sustentável do faturamento

e a consequente progressão de porte:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

ações de apoio às microempresas e empresas de pequeno porte, como a realização

de cursos, palestras, missões comerciais,  estudos e mecanismos de facilitação ou

melhoria das condições de acesso ao crédito;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas jurídicas de direito público

ou  privado  que  promovam  ações  voltadas  para  microempresas  e  empresas  de

pequeno porte;

XXXIII  -  no  programa social  Consolidação  das  Cadeias  Produtivas  -  Minas  do

Princípio ao Fim, cujo objetivo é tornar as cadeias produtivas e os arranjos produtivos

locais  mais  competitivos  em  seus  vários  níveis,  adaptando-os  às  conjunturas

internacional, nacional e estadual, permitindo, dessa forma, maior agregação de valor

aos produtos mineiros, resultando no crescimento do Produto Interno Bruto - PIB -

mineiro e da posição relativa da economia mineira na nacional:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

capacitação geral de pessoas envolvidas com o programa; transferência de recursos;

suporte concedido aos arranjos produtivos locais e às pequenas e microempresas;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  produtores,  fornecedores,

consumidores,  indústrias,  empresas  comerciais  e  de  serviços,  outros  órgãos,

entidades de classe e instituições públicas e privadas;

XXXIV  -  no  programa  social  Promoção  e  Desenvolvimento  do  Cooperativismo

Mineiro, cujos objetivos são fortalecer e consolidar os negócios coletivos de Minas
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Gerais, em especial o cooperativismo e o associativismo, como forma de reduzir a

informalidade,  ampliar  a  profissionalização  da  gestão  e  promover  a  inserção

competitiva nos mercados:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso de equipamentos e computadores; cessão e construção de unidades prediais;

auxílio financeiro para a participação e promoção de eventos; realização de ações

para  treinamento,  qualificação  e  capacitação;  palestras,  seminários  e  congressos;

consultorias especializadas; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução

do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  micro,  pequenos  e  médios

produtores e prestadores de serviço que optem pela organização socioeconômica ou

se encontrem associados a atividades inerentes aos treze ramos de classificação do

cooperativismo, como o agropecuário, incluindo a agricultura familiar, o de consumo,

o de crédito, o educacional, o especial, o de infraestrutura, o habitacional, o mineral, o

de trabalho,  o  de produção,  o de saúde,  o de transporte e o de turismo e lazer;

universidades e demais instituições de ciência e tecnologia envolvidas na concepção

do  ensino,  da  pesquisa  e  da  extensão  em  cooperativismo,  com  transferência

tecnológica voltada para as organizações cooperativas e a sociedade em geral;

XXXV - no programa social Fomento ao Artesanato de Minas Gerais, cujos objetivos

são  mapear  a  produção  artesanal  do  Estado,  criando  e  fortalecendo  as  políticas

voltadas para o artesanato e artesãos mineiros; promover ações que contribuam para

a inclusão social com a geração de trabalho e renda, maior volume de negócios que

gerem  aumento  do  PIB  mineiro  e  o  fortalecimento  do  empreendedorismo  e  de

organizações  coletivas,  minimizando  a  informalidade  dos  artesãos;  desenvolver

parcerias  públicas  e  privadas  para  a  capacitação  de  artesãos  frente  ao  mercado

competitivo;  identificar  e  apoiar  o  artesão  em  feiras  e  eventos,  incentivando  a

comercialização da produção artesanal nos mercados interno e externo:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

cessão gratuita de espaço em feiras e eventos previamente selecionados de acordo

com  a  demanda  comercial  pelo  artesanato  específico  do  Estado  e  pela  vocação
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artística do artesão mineiro; capacitação gratuita, técnica e de gestão aos artesãos

baseada na identificação de demandas que visem ao aperfeiçoamento do produto

artesanal, tornando-o cada vez mais competitivo e comercial;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  artesão  legalizado  como

empreendedor individual ou membro de associação, cooperativa ou núcleo produtivo

que tenha o artesanato como principal atividade econômica cotidiana ou em épocas

de entressafra;

XXXVI - no programa social Saneamento para Todos, cujo objetivo é promover o

bem  estar  social,  principalmente  as  condições  de  saúde,  por  meio  do  acesso

adequado  ao  saneamento  básico  pela  implantação,  ampliação  e  melhoria  dos

sistemas  de abastecimento  de  água,  esgotamento  sanitário  e  destinação final  de

resíduos  sólidos,  inclusive  através  da  construção  de  fossas  sépticas  e  módulos

sanitários, visando à universalização desse acesso:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

doação de módulos sanitários e de sistemas de saneamento básico;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  famílias  carentes  inscritas  em

cadastros da própria prefeitura, no caso de doação de módulos sanitários; municípios

que não possuem concessão de serviços da Companhia de Saneamento de Minas

Gerais - Copasa - ou da Companhia de Serviços de Saneamento Integrado do Norte

e  Nordeste  de  Minas  Gerais  -  Copanor  -,  nos  casos  de doação de sistemas  de

saneamento básico;

XXXVII  -  no  programa social  Cidades:  Espaços  de  Integração,  cujo  objetivo  é

reduzir as disparidades regionais, os níveis de pobreza e o déficit habitacional:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

construção de casas;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: famílias com renda mensal de um

a três salários mínimos, cadastradas nas prefeituras que realizam convênio com a

Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab-MG -, com prioridade

de atendimento aos municípios com população até cinquenta mil habitantes;

XXXVIII - no programa social Travessia, cujo objetivo é promover a inclusão social e

econômica produtiva das camadas mais pobres e vulneráveis da população por meio
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da articulação de políticas públicas em localidades territoriais definidas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

realização de visitas domiciliares para diagnóstico de privações sociais; apoio para

obtenção de emprego e aumento da empregabilidade através da realização de cursos

de qualificação profissional para a população em situação de pobreza; distribuição de

bolsa-auxílio, materiais didáticos, materiais escolares, lanches e refeições, transporte,

hospedagem,  equipamentos  de  proteção  individual,  entre  outros  necessários  à

realização e à participação nos cursos; emissão de documentos civis básicos, como

certidão de nascimento, certidão de casamento, segunda via da certidão de óbito,

carteira de identidade e carteira de trabalho; acesso a programas de microcrédito

destinados à dinamização da economia local; incentivo financeiro, por meio da moeda

“Travessia” convertida em moeda corrente no valor máximo de até R$5.000,00 (cinco

mil reais),  à  elevação de escolaridade, à qualificação profissional e à inserção no

mercado  de  trabalho;  móveis  e  equipamentos  para  manutenção  das  agências;

repasse  de  recursos  a  municípios  para  aquisição  de  bens  domésticos,  como

geladeira, fogão e botijão de gás, entre outros, e também para execução de obras de

infraestrutura  e  de  saneamento  básico,  tais  como  implantação,  ampliação,  ou

melhoramento  do  sistema de  abastecimento  de  água  e  sistema  de  esgotamento

sanitário, construção de poço artesiano e empreendimentos similares, construção de

redes de extensão de água até os domicílios, pavimentação, construção e reforma de

módulos sanitários; construção e reforma de habitações; repasse de recursos para

aquisição de bens de uso público destinados a prover unidades de atendimento à

população, tais como o Centro de Referência da Assistência Social - Cras -, o Centro

de Referência Especializado de Assistência Social - Creas -, a Unidade Básica de

Saúde -  UBS -,  centro multiuso,  escolas  municipais,  creche,  quadra poliesportiva;

curso de capacitação para as ações de promoção da saúde; repasse de recursos

para execução de ações voltadas para a promoção da saúde nas UBS; repasse de

recursos  para  reforma  de  escolas  estaduais;  capacitação  de  gestores  escolares;

elevação de escolaridade nas modalidades alfabetização e ensinos fundamental  e

médio com metodologia para jovens e adultos; outros bens, valores ou benefícios

inerentes à execução do programa;
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b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  pessoas  identificadas  pelo

programa  em  situação  de  pobreza  e  municípios  relacionados  pela  Secretaria  de

Estado  de  Desenvolvimento  Social  -  Seds  -  que  apresentem  baixo  Índice  de

Desenvolvimento  Humano  -  IDH  -,  conforme  os  critérios  definidos  no  programa;

famílias  participantes  do  Projeto  Banco  Travessia,  vinculado  ao  Programa  Social

Travessia;

XXXIX -  no programa social Apoio às Políticas de Desenvolvimento Social,  cujo

objetivo é apoiar as políticas  de desenvolvimento voltadas para a infraestrutura e

manutenção  da  área  social,  por  meio  de  repasses  de  recursos  às  entidades  e

municípios visando à otimização da utilização destes:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

realização  de  obras  de  construção  civil  e  reforma;  aquisição  de  veículo;

equipamentos; aquisição de imóvel; mobiliário; utensílios de cozinha; equipamentos

de  informática;  eletrodomésticos  e  eletrônicos;  despesas  de  luz,  água,  telefone e

internet; aquisição de gêneros alimentícios; repasse de produtos desidratados para

suplementação alimentar; cursos de capacitação; oferta de oficinas artísticas de circo,

dança, teatro e artes visuais; artigos de cama, mesa e banho; enxoval; brinquedos,

livros, artigos de papelaria; material de limpeza; material de higiene pessoal; material

didático;  material  de  escritório;  aquisição  de  cadeira  de  rodas;  aquisição  de

instrumentos musicais; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  instituições  sociais;  crianças,

adolescentes, idosos; cuidadores e dirigentes de Instituições de Longa Permanência

de Idosos; entidades sociais cadastradas no Serviço Voluntário de Assistência Social

- Servas; jovens estudantes da rede pública estadual, moradores de área de risco

social; usuários da Política Nacional de Assistência Social;

XL - no programa social Gestão da Política da Criança e do Adolescente, cujos

objetivos são apoiar municípios e entidades sociais na implantação, implementação e

controle  da  política  de  atendimento  aos  direitos  da  criança  e  do  adolescente  e

capacitar os gestores municipais e conselheiros de direitos e tutelares de acordo com

o disposto no estatuto da criança e do adolescente:
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a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

equipamentos  de  informática;  outros  equipamentos;  veículos;  eletrodomésticos;

brinquedos, livros, artigos de papelaria, material didático; oferta de oficinas artísticas

de circo,  dança,  teatro e artes  visuais;  gêneros alimentícios;  repasse de produtos

desidratados para suplementação alimentar; repasse de valores;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  crianças  e  adolescentes  em

situação de vulnerabilidade social e com direitos violados; estudantes da rede pública

estadual,  moradores  de  área  de  risco  social;  crianças  internadas  em  hospitais

filantrópicos; alunos de Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - e

creches; crianças e adolescentes atendidos por entidades sociais do Estado de Minas

Gerais;  projetos  aprovados  pela  plenária  do  Conselho  Estadual  dos  Direitos  da

Criança e do Adolescente;

XLI - no programa social Assistência Social e Direitos Humanos, cujos objetivos são

consolidar  o  Sistema Único  de  Assistência  Social  -  Suas  -  em  todas  as  cidades

mineiras  e  implementar  o  sistema  estadual  de  promoção  e  proteção  de  direitos

humanos, de forma a combater as situações de vulnerabilidade social, violação ou

ameaça aos direitos humanos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

concessão  de  benefícios  eventuais,  em  caráter  suplementar  e  provisório,  aos

cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade

temporária e de calamidade pública; repasse de recursos financeiros sob a forma de

transferência fundo a fundo aos municípios, para custeio dos serviços de proteção

social básica, especial,  de média e alta complexidades, e benefícios eventuais do

SUS,  por  meio  do  Piso  Mineiro  de  Assistência  Social,  do  cofinanciamento  dos

serviços  da  rede  histórica  e  do  cofinanciamento  a  municípios  para  serviços  da

proteção  social  básica  e  especial,  de  média  e  alta  complexidades;  repasses  de

recursos sob a forma de transferência fundo a fundo para implantação e/ou execução

de serviços regionalizados da proteção social especial, de média e alta complexidade;

repasse de recursos financeiros através de convênios com municípios e entidades

socioassistenciais para a manutenção dos serviços de assistência social de proteção

social  básica  e  ou  especial,  de  média  e  alta  complexidade;  repasse de  recursos
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financeiros através de convênios com municípios e com entidades para a realização

de  capacitações  voltadas  para  a  gestão  do  trabalho  e  educação  permanente  no

âmbito do Suas; repasse de recurso financeiro por meio de convênios com municípios

para implantação e ou construção de Centro de Referência de Assistência Social -

Cras - e Centro de Referência Especializado de Assistência Social - Creas -; repasse

de  recurso  financeiro  através  de  convênios  com  os  municípios  e  entidades

assistenciais  para reforma, revitalização e ou aquisição de equipamentos da rede

socioassistencial  e  unidades  já  existentes,  especialmente  de  unidades  de

acolhimento institucional; repasse de recurso financeiro para municípios em situação

de emergência e de calamidade pública; repasse de recurso financeiro através de

convênios com os municípios e entidades de direitos humanos; repasse de valores;

cursos  de  capacitação;  treinamento;  consultoria  e  assessoria;  materiais  didáticos;

diárias; lanches; refeições; hospedagem; transportes em geral; veículos, mobiliário e

equipamentos de  informática  para  estruturação de  conselhos;  repasse de valores

para a promoção dos direitos e enfrentamento da violência contra mulheres, crianças,

adolescentes,  jovens,  pessoas  com  deficiência,  população  de  lésbicas,  gays,

bissexuais,  travestis e transexuais -  LGBT -,  idosos, negros, índios e quilombolas;

ajuda  financeira  mensal  repassada  a  pessoas  com  deficiência;  bem  como  para

subsidiar moradia, hospedagem, reforma e adaptações, aquisição de equipamentos,

mobílias,  artefatos,  combustível,  alimentação,  vestuário,  uniformes  e  materiais

escolares,  materiais  didáticos,  cursos  profissionalizantes,  material  de  higiene,

medicação, consultas e exames, quando não disponíveis na rede pública de saúde,

além de outros bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos das

ações, serviços e programas de promoção, proteção e restauração dos construção e

reforma  Direitos  Humanos,  tais  como,  Programa Estadual  de  Proteção,  Auxílio  e

Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaças - Provita -, Programa de Proteção a

Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM -, Programa de Proteção a

Defensores de Direitos Humanos - PPDDH -, Núcleos de Atendimento a Vítimas de

Crimes Violentos - NAVCV - e Centro Risoleta Neves de Atendimento - Cerna;

b)  destinatários  dos bens, valores ou benefícios:  municípios conforme o porte e

nível  de  habilitação  destes  na  gestão  do  Suas;  famílias,  crianças,  adolescentes,
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jovens, mulheres, adultos, pessoas com deficiência,  idosos em todos os níveis de

proteção  social  do  Suas;  entidades;  municípios  em  situação  de  emergência  ou

calamidade; pessoas em situação de ameaça iminente;  vítimas e testemunhas em

situação de ameaça e respectivos núcleos familiares protegidos; pessoas ameaçadas

ou  coagidas  por  sua  colaboração  direta  ou  indireta  em  investigação  criminal  ou

processo penal,  bem como os integrantes do respectivo núcleo familiar;  criança e

adolescente  ameaçado  de  morte  ou  jovem  com  idade  de  até  vinte  e  um  anos

ameaçado de morte se egresso de medida socioeducativa; pessoas vítimas de crimes

violentos e familiares; indivíduos, grupos ou órgãos da sociedade que protejam ou

promovam direitos humanos e que sofram condutas atentatórias à atividade pessoal

ou institucional; pessoas ou grupos com demandas de atendimento sociojurídico para

a resolução de conflitos e problemas individuais e coletivos, por meio da metodologia

de mediação; mulheres vítimas de violência doméstica e intrafamiliar que recebam ou

busquem  atendimento,  acompanhamento  e  orientação  psicossocial  ou  jurídico;

gestores, servidores e atores públicos estaduais e municipais, conselheiros tutelares

e de direitos da criança e do adolescente; conselheiros estaduais e municipais de

defesa dos direitos da pessoa idosa, da mulher, da igualdade racial, da pessoa com

deficiência, de diversidade sexual e sociedade civil organizada; grupos populacionais

historicamente  vulnerabilizados,  tais  como,  mulheres,  crianças  e  adolescentes;

negros,  indígenas,  ciganos,  quilombolas;  população  LGBT;  idosos;  pessoas  com

deficiência; pessoas em situação de rua;

XLII  -  no  programa social  Desenvolvimento  das  Políticas  de  Direitos  Humanos,

cujos  objetivos  são  prospectar,  promover,  garantir,  proteger  e  restaurar  direitos

humanos por meio de desenvolvimento, coordenação, monitoramento e avaliação de

políticas  públicas  com  especial  atenção  a  grupos  populacionais  historicamente

vulnerabilizados:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

veículos, mobiliário e equipamentos de informática para estruturação de conselhos;

cursos, seminários e eventos de promoção de direitos; material didático e informativo;

repasse de valores para a promoção dos  direitos  e  o  enfrentamento  da violência

contra mulheres, crianças, adolescentes, jovens, pessoas com deficiência, população
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de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais - LGBT -, idosos, negros, índios

e quilombolas; ajuda financeira mensal repassada a pessoas com deficiência;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agentes públicos e população em

geral,  no caso de cursos, seminários e capacitações; pessoas com deficiência em

situação socioeconômica precária; pessoas com mais de um filho com deficiência,

observada a gravidade da patologia ou deficiência, bem como a idade mínima de

quatro anos e máxima de vinte e um anos; mulheres, crianças, adolescentes, jovens,

pessoas  com  deficiência,  população  de  lésbicas,  gays,  bissexuais,  travestis  e

transexuais - LGBT -, idosos, negros, índios e quilombolas, nos casos de promoção

dos direitos e enfrentamento da violência;

XLIII - no programa social Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas -,

cujo objetivo é garantir mecanismos para que o Estado e os municípios promovam o

acesso ao sistema de proteção social básico à população em situação de risco:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

capacitação, por meio de oficinas, cursos, encontros, seminários e outras atividades

de capacitação, treinamento e educação permanente; material didático e informativo;

pequenas reformas; equipamentos; manutenção e estruturação do conselho estadual

de assistência social;  repasse de recursos financeiros por meio de convênios com

municípios e entidades, para a realização de capacitações voltadas para a gestão do

trabalho e educação permanente no âmbito do SUAS;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: gestores, trabalhadores do Suas e

conselheiros municipais e estaduais; idosos, cuidadores e dirigentes de Instituições

de Longa Permanência de Idosos;

XLIV  -  no  programa  social  Protagonismo  Juvenil,  cujo  objetivo  é  apoiar  a

permanência de crianças, adolescentes e jovens na escola, por meio da organização

e  da  oferta  de  proteção  social,  através  de  moradia  estudantil  e  educação

complementar, garantindo o vínculo familiar e comunitário:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

oferta  de  moradia  estudantil  a  adolescentes  e  jovens;  oferta  de  atendimento  em

educação  complementar  a  crianças,  adolescentes  e  jovens;  oferta  de  cursos

semiprofissionalizantes, nas áreas de informática, segurança do trabalho, mecânica,
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bombeiro-eletricista,  horticultura,  jardinagem,  gráfica  e  agropecuária;  doação  de

uniformes, material escolar, alimentação, transporte da unidade até a residência do

aluno no período de férias; materiais para oficinas pedagógicas; material esportivo;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: crianças, adolescentes e jovens,

na faixa etária de seis a dezoito anos, preferencialmente, residentes na zona rural;

XLV  -  no  programa  social  Aliança  pela  Vida,  cujo  objetivo  é  estruturar  ações

integradas de prevenção, acolhimento e tratamento dos usuários e dependentes de

álcool e outras drogas e seus familiares, ampliando a capacidade de atendimento e a

qualidade  dos  serviços,  com  foco  prioritário  na  descentralização  das  políticas  e

intervenção nos territórios de maior vulnerabilidade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores e de bens com a finalidade de prover a estrutura de municípios e

entidades para o tratamento de dependentes químicos; premiações em atividades

coletivas  e  concursos  voltados  a  sua  ressocialização;  computadores,  datashows,

filmadoras, videogames, câmeras fotográficas, aparelhos portáteis de reprodução de

áudio e vídeo, aparelhos de som e eletroeletrônicos em geral; outros bens, valores ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: dependentes químicos e pessoas

em situação de risco de dependência química e seus familiares; pessoas jurídicas de

direito público ou privado voltadas para a execução e para a promoção do programa;

XLVI  -  no  programa social  Agenda  Jovem,  cujo  objetivo  é  promover,  de  forma

articulada, com instituições governamentais e não governamentais, políticas públicas

da  juventude  que  estimulem  o  surgimento  de  lideranças  e  viabilizem  o

desenvolvimento juvenil,  colaborando para o aumento das expectativas dos jovens

quanto ao futuro e o protagonismo destes na sociedade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

oferta de cursos gratuitos de capacitação; distribuição de material promocional, como

bonés  e  camisas,  material  de  divulgação  e  os  necessários  para  realização  das

oficinas, como lápis, pastas, canetas e apostilas; divulgação dos dados do projeto nos

veículos oficiais do governo; fornecimento de alimentação, hospedagem e transporte;

estruturação dos espaços para realização de eventos promocionais; transferência de
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recursos via convênios de cooperação financeira;  distribuição de material  didático,

como cartilhas, pastas, bolsas, blocos, canetas e apostilas; doação ou cessão de uso

de equipamentos e mobiliário em geral a Conselhos Municipais da Juventude;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens entre quinze e vinte e nove

anos inscritos no programa e convocados por meio do Diário Oficial do Estado ou do

site da Secretaria de Estado de Esporte e Juventude - Seej - ou inscritos na entidade

capacitadora;

XLVII - no programa social Jovens Mineiros Protagonistas, cujo objetivo é contribuir

para a ampliação da postura cidadã e protagonista do jovem em Minas Gerais, por

meio da articulação e desenvolvimento de ações conjuntas voltadas para a juventude

entre diversos órgãos do governo e entidades da sociedade civil:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

acesso a informação, pesquisas, indicadores, dados demográficos, dados setoriais

governamentais,  por  meio  de  site  interativo;  acesso  ao  centro  de  referência,

participação em cursos, oficinas, empréstimo de livros, acesso a internet, utilização

de estúdio de gravação de áudio e vídeo, empréstimo de locais para reuniões, acesso

a eventos culturais, exposições de arte, bem como espaços de convivência; oferta de

vagas para participação gratuita em oficinas multidisciplinares; distribuição de lanche,

camisetas, material didático; transporte; hospedagem; concessão de diploma; oferta

de cursos voltados para as novas tecnologias, a cultura digital, o empreendedorismo,

arte  e  idiomas,  com  alimentação  e  transporte  para  os  jovens;  oferta  de  material

promocional e de divulgação; pagamento de uma bolsa no valor de R$3.000,00 (três

mil reais), quando da conclusão do ensino médio, depositando R$1.000,00 (mil reais)

por ano letivo aprovado, em favor do jovem; investimento em atividades adicionais,

oferta  de  educação  profissional,  inclusão  digital,  cursos  extracurriculares,  entre

outros,  enquanto  o  aluno  assume  o  compromisso  de  concluir  o  ensino  médio,

participar  de  atividades  complementares  e  adotar  conduta  pactuada  no termo  de

adesão;  identificação  das  convergências  dos  demais  projetos  com  o  Poupança

Jovem; processo de mobilização do público alvo e da comunidade, adesão do jovem

ao projeto, campanhas de comunicação, sensibilização da comunidade; pactuação de

termo de compromisso com as escolas; implantação dos processos de identificação
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de  atividades  complementares  de  acordo  com  as  necessidades  locais;  materiais

elétricos  e  eletrônicos,  produtos  alimentícios  e  de  higiene,  bem  como  outros

equipamentos  e  materiais  necessários  ao  desenvolvimento  de  trabalhos  e  à

aprendizagem  nas  oficinas;  distribuição  de  prêmios  em  atividades  previstas  no

programa, como computadores, DVDs, aparelhos portáteis de reprodução de áudio e

vídeo, aparelhos de microinformática e eletroeletrônicos em geral, entre outros que

possam despertar o interesse do público-alvo, com foco nos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens com idade entre catorze e

vinte e nove anos; professores da rede pública de ensino que atuem com os anos

finais do ensino fundamental e ensino médio; gestores públicos municipais, estaduais

e federais; pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas para a execução e

a promoção do programa;

XLVIII  -  no  programa  social  Minas  Olímpica,  cujo  objetivo  é  promover  o

desenvolvimento  do  esporte  educacional,  esporte  de  participação  e  esporte  de

rendimento em Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

apoio  financeiro  a  técnicos,  atletas  e  equipes  de  rendimento  mediante  seleção

pública,  para  subsidiar  parte  dos  gastos  com  o  desenvolvimento  das  atividades

esportivas; eventos esportivos com participação gratuita da população e com entrega

de premiações e possível oferta de transporte, alimentação, uniforme e hospedagem;

eventos  e  capacitações  gratuitas  para  aqueles  que  atenderem  aos  pré-requisitos

técnicos,  com  possibilidade  de  entrega  de  material  didático  e  promocional;

desenvolvimento  de  estudos  relacionados  a esporte;  repasse,  mediante convênio,

para realização de atividades dos alunos no contraturno escolar;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  técnicos,  atletas,  equipes  e

entidades que se  enquadrem nos respectivos  editais;  equipes,  escolas  ou  atletas

inscritos  na  competição,  selecionados  conforme critérios  definidos e  em condição

física e regulamentar  de  disputar  a competição;  indivíduos que atendam aos pré-

requisitos técnicos para participação nas capacitações e nos eventos;

XLIX  -  no  programa social  Avança Minas  Olímpica,  cujo  objetivo  é  aumentar  a

participação  da  população  mineira  na  prática  de  esportes  e  atividades  físicas
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orientados,  visando  à  redução  do  índice  de  sedentarismo  e  de  sobrepeso  da

população jovem e o aumento da representatividade de atletas mineiros no cenário

esportivo nacional:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

distribuição  gratuita  de  cartão  aos  beneficiários  para  acesso  às  academias;

acompanhamento  nutricional  e  psicológico;  distribuição  gratuita  de  material

promocional,  como camisas,  squeezes e  bonés,  entre  outros,  em  campanhas  de

divulgação  e  mobilização;  transferência  de  recursos,  mediante  convênio,  para  as

estruturas de esporte de rendimento;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens, entre doze e dezenove

anos,  indicados  pela  equipe  desaúde  da  família,  conforme  perfil  definido  para  o

programa, dos municípios que atendam as regras estabelecidas em edital publicado

pela  Seej;  atletas  e  equipes  com  potencial  de  resultados  expressivos  no  alto

rendimento,  prioritariamente,  das  modalidades  desenvolvidas  no  Centro  de

Treinamento Esportivo - CTE;

L -  no programa social  Incentivo ao Esporte, cujo objetivo é estimular o esporte

mineiro e a prática de atividades físicas e lúdicas que contribuam para a qualidade de

vida  da  população,  para  o  desenvolvimento  de  hábitos  saudáveis  e  para  o

fortalecimento da imagem de Minas no cenário esportivo:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

transferência de recursos do ICMS Solidário a municípios; apoio financeiro a eventos

e para reforma ou construção de espaços esportivos; apoio financeiro a atletas e

equipes para participação em competição esportiva; apoio financeiro com recursos

oriundos  de  renúncia  fiscal,  leis  de  incentivo  estadual  e  federal,  a  projetos

selecionados; doação de equipamentos e materiais esportivos;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  que  atendam  aos

critérios estabelecidos na Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009; atletas, equipes

esportivas,  entidades  públicas  ou  privadas;  projetos  aprovados  para  obtenção de

recursos oriundos da Lei de Incentivo ao Esporte;

LI  -  no  programa  social  Apoio  para  o  Desenvolvimento  Municipal,  Gestão  e

Transferências de Recursos, cujos objetivos são o de promover o desenvolvimento
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socioeconômico dos municípios mineiros, apoiando-os na implementação de obras de

infraestrutura urbana, rural, saneamento, serviços e na aquisição de equipamentos

básicos  proporcionando  melhoria  da  qualidade  de  vida  da  população,  em

conformidade com a estratégia governamental:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; veículos, equipamentos, ferramentas, materiais de construção;

capacitação de pessoal; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  pessoa  natural;  municípios  e

entidades públicas ou privadas que tenham projetos de obras municipais com alcance

social;

LII - no programa social Proteção da Biodiversidade e Unidades de Conservação,

cujo objetivo é manter o equilíbrio ecológico dos ecossistemas de domínio do Estado

através  de  atividades  de  preservação,  conservação,  recuperação  e  proteção  da

diversidade biológica, vegetal e animal:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

concessão de incentivo financeiro,  denominada Bolsa Verde,  instituída pela Lei  nº

17.727, de 13 de agosto de 2008;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares; produtores

rurais  cuja  propriedade  ou  posse  tenha  área  de  até  quatro  módulos  fiscais;

proprietários e posseiros  rurais do Estado;  proprietários de áreas urbanas que se

enquadrarem  nos  critérios  definidos  no  Manual  de  Procedimentos,  disponível  no

endereço eletrônico www.ief.mg.gov.br/bolsa-verde;

LIII  -  no  programa  social  Qualidade  Ambiental,  cujo  objetivo  é  harmonizar

crescimento  urbano,  desenvolvimento  econômico  e  atividades  rurais  focados  na

proteção ambiental:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

pagamentos  por  serviços  ambientais  de  catação,  segregação  e  destinação  para

reciclagem  de  resíduos  sólidos  urbanos  aos  catadores  e  às  associações  e

cooperativas de catadores de materiais recicláveis;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  catadores,  associações  ou
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cooperativas de catadores de materiais recicláveis;

LIV - no programa social  Assistência Social e Complementar ao Segurado,  cujo

objetivo é promover atendimento socioeconômico ao beneficiário e seus dependentes

de baixo poder aquisitivo, por meio da concessão de benefícios e auxílios:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

complementação  da  assistência  socioeconômica,  como  benefícios  e  auxílios

financeiros para aquisição de medicamentos; aquisição de oxigenoterapia domiciliar;

aquisição de dietas especiais; auxílio natalidade e auxílio funeral de acordo com o

determinado na legislação específica;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: servidores ativos e inativos, seus

dependentes  e  pensionistas  de  baixo  poder  aquisitivo  em  conformidade  com  a

legislação pertinente;

LV - no programa social Preservação da Memória Técnico-Científica no Âmbito do

Poder  Executivo  do  Estado  de  Minas  Gerais,  cujo  objetivo  é  garantir  o  acesso

universal aos trabalhos técnico-científicos produzidos pelas instituições públicas de

Minas  Gerais,  promovendo  seu  resgate,  reunião,  armazenamento,  tratamento,

disponibilização e divulgação, em especial na Biblioteca Digital do Estado de Minas

Gerais Raymundo Nonato de Castro, e preservando a memória técnico-científica dos

órgãos  e  entidades  da administração pública  direta,  autárquica  e  fundacional,  no

âmbito do poder executivo:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

acesso  aos  trabalhos  técnico-científicos  produzidos  pelas  instituições  públicas  do

Estado; disponibilização dos trabalhos dos pesquisadores do Estado;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  cidadãos  interessados  que  se

cadastrarem no site da Biblioteca Digital; pesquisadores que procurarem a Biblioteca

Professora Maria Helena de Andrade, na Fundação João Pinheiro - FJP;

LVI  -  no  programa  social  Aprimoramento  da  Gestão  Pública,  cujo  objetivo  é

aprimorar  a  gestão  pública  por  meio  da  capacitação  de  recursos  humanos  e  do

desenvolvimento de estudos e projetos que contribuam para o desenvolvimento das

diversas esferas da administração pública:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:
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oferta de Curso Superior  de Administração Pública -  CSAP -  e de mestrado pela

Escola de Governo Paulo Neves de Carvalho;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: cidadão aprovado em processo

seletivo;

LVII - no programa social Redes Integradas de Serviços de Saúde, cujo objetivo é

adequar a oferta e a qualidade de cuidados secundários e terciários, observada a

distribuição territorial das redes de atenção à saúde:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de recursos para custeio das redes de atenção à saúde e para estruturação

do  sistema  de  transporte  em  saúde;  equipamentos,  mobiliário  e  demais  bens

necessários  ou  úteis  aos  centros  das  redes  de atenção à  saúde,  às  centrais  de

transporte  e  aos  hospitais  do  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS;  consultoria  e

assessoria na implantação e na manutenção dos centros; despesas de viagens para

monitoramento dos centros e capacitações; cursos, seminários e demais eventos de

capacitação a serem executados, inclusive pela Escola de Saúde Pública do Estado

de  Minas  Gerais  -  ESP-MG;  sensibilização  e  aprimoramento  dos  profissionais  de

recursos humanos  atuantes nas redes  de atenção à saúde;  doação e  cessão de

micro-ônibus,  ambulâncias  e outros  veículos necessários  ao transporte em saúde;

serviços de consultoria, capacitação, diárias e transportes; serviços administrativos de

operadores e teledigitadores; reposição de equipamentos; manutenção de estruturas

físicas  das  centrais  de  regulação;  compra  de  transporte  aéreo  e  compra  de

procedimentos ambulatorial e hospitalar para atender ações de urgência;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios;  consórcios

intermunicipais  de  saúde,  hospitais  do  SUS e  outros  prestadores  de  serviços  de

saúde,  como  os  Centros  de  Referência;  profissionais  de  recursos  humanos  que

atuam na atenção primária, nos centros de referência das redes de atenção à saúde

e  hospitais  do  SUS;  profissionais  responsáveis  pelo  monitoramento  dos  centros;

pessoas naturais e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas para a

promoção e para a execução do programa;

LVIII - no programa social Saúde em Casa, cujo objetivo é universalizar a oferta e

ampliar a qualidade dos serviços de atenção primária à saúde com ênfase em ações
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de promoção, prevenção e assistência à saúde da família:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; incentivos à implantação ou à implementação das equipes de

saúde  da  família,  por  meio  de  repasses  mensais  de  recursos  proporcionais  à

quantidade de equipes e ao cumprimento de metas; veículos para uso exclusivo das

equipes  de  saúde  da  família;  repasse  de  recursos  financeiros  para  construção,

reforma  e  equipamento  das  unidades  básicas  de  saúde;  execução  de  ações

continuadas  de  formação  de  profissionais,  inclusive  por  meio  da  ESP-MG,  com

disponibilização de bens e material de consumo para a estrutura dessas ações, por

meio  de  doação ou  cessão para  o  município-polo  ou  consórcio  intermunicipal  de

saúde; prestação de serviço de registro eletrônico em saúde e todos os serviços a ele

associados; capacitação de equipe e implantação de equipamentos de infraestrutura

tecnológica,  microcomputadores,  impressoras,  aparelhos  hospitalares,  câmeras

fotográficas e outros necessários ou úteis à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  e  consórcios

intermunicipais  de  saúde;  pessoas jurídicas de direito  público ou privado voltadas

para a promoção e para a execução do programa;

LIX  -  no  programa  social  Atenção  à  Saúde,  cujos  objetivos  são  promover,

desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde a toda a população necessitada,

conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde,

integralidade da assistência e tratamento igualitário dos usuários, visando à melhoria

das condições de saúde da população:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; aparelhos eletroeletrônicos, de computação e de recepção de

sinais de satélite; cursos, seminários e demais eventos de capacitação, treinamento e

aperfeiçoamento dos agentes e operadores da área de gestão em saúde, inclusive

por  meio da ESP-MG; materiais  didáticos; materiais  escolares; lanches;  refeições;

transporte;  hospedagem; compra de transporte aéreo e compra de procedimentos

ambulatorial e hospitalar para atender a ações judiciais; equipamentos de proteção

individual;  veículos;  computadores;  impressoras;  material  de  consumo;  mobiliário;

recursos financeiros para custeio dos sistemas logísticos e de apoio às  redes de
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atenção à saúde e estruturação do sistema de transporte em saúde; doação e cessão

de micro-ônibus, ambulâncias e outros veículos necessários ao transporte em saúde;

serviços de consultoria, capacitação, diárias e transportes, serviços administrativos de

operadores e teledigitadores, reposição de equipamentos, manutenção de estruturas

físicas  das  centrais  de  regulação,  manutenção  de  serviços  de  teleatendimento

contratados para atender às redes de atenção à saúde e seus sistemas de apoio e

sistemas  logísticos;  outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à  execução  do

programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  e  consórcios

intermunicipais  de  saúde;  pessoas jurídicas de direito  público ou privado voltadas

para a promoção e para a execução do programa;

LX - no programa social Vigilância em Saúde, cujo objetivo é desenvolver a análise

permanente da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de

ações  que  visam  ao  controle  de  determinantes,  riscos  e  danos  à  saúde  das

populações  que  vivem  nos  territórios  sanitários,  garantindo  a  integralidade  da

atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de

saúde:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores;  equipamentos de proteção individual;  veículos; computadores;

impressoras; material de consumo; mobiliário; ações preventivas, como campanhas

de  imunização  e  controle  de  endemias,  além  das  ações  de  estudo  e  análise

realizadas pela vigilância; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  e  consórcios

intermunicipais de saúde; pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público ou

privado voltadas para a promoção e para a execução do programa;

LXI  -  no  programa social  Gestão  do  Sistema Único  de  Saúde,  cujo  objetivo  é

aperfeiçoar  a  gestão  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  -  SES -  com  ações  de

desenvolvimento de recursos humanos e gestão participativa, participação popular e

controle  social,  visando  ao  aumento  da  eficiência  na  alocação  e  otimização  do

sistema de atenção à saúde:
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a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; aparelhos eletroeletrônicos, de computação e de recepção de

sinais de satélite; cursos, seminários e demais eventos de capacitação, treinamento e

aperfeiçoamento dos agentes e operadores da área de gestão em saúde, inclusive

por  meio da ESP-MG; materiais  didáticos; materiais  escolares; lanches;  refeições;

transporte; hospedagem; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas físicas e pessoas jurídicas

de  direito  público  ou  privado  voltadas  para  a  promoção  e  para  a  execução  do

programa;

LXII  -  no  programa  social  Incentivo  à  Estruturação  da  Rede  de  Assistência

Farmacêutica,  cujo  objetivo  é  garantir  o  uso  racional  dos  medicamentos  pela

população,  por  meio  da  qualificação  dos  serviços  farmacêuticos  no  SUS  e  da

organização e da manutenção de ações de assistência farmacêutica para atenção à

saúde:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; recursos financeiros para construção da Farmácia de Minas, bem

como equipamentos, mobiliário,  livros, periódicos e demais bens entendidos como

necessários ou úteis para sua composição; custeio de profissionais que atuarão nas

unidades construídas; medicamentos básicos e de alto custo; cursos, seminários e

demais eventos voltados à atividade farmacêutica; materiais promocionais; bolsas em

projetos  de  extensão  e  de  pesquisa  a  universitários  e  profissionais  da  área

farmacêutica;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios,  consórcios

intermunicipais de saúde; profissionais e universitários da área farmacêutica; pessoas

físicas e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas para a promoção e

para a execução do programa, tendo como público-alvo a população do Estado e os

usuários do SUS;

LXIII - no programa social Saúde Integrada, cujos objetivos são aprimorar a gestão

da rede por meio de instrumentos, ferramentas e políticas inovadoras que possibilitem

ofertar prestações comuns e ampliação do acesso do cidadão aos serviços de saúde
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e, assim, garantir uma assistência integral e contínua:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  construção  e  estruturação  de  hospitais;  equipamentos,

mobiliários  e  demais  bens  necessários  ou  úteis  para  estruturação  das  redes  de

atenção  à  saúde;  financiamento,  tanto  para  construção  como  para  reforma,  dos

hospitais do SUS do Estado e da rede Fundação Hospitalar  do Estado de Minas

Gerais - Fhemig -; consultoria e assessoria na implantação e na manutenção dos

hospitais;  despesas de viagens para monitoramento dos hospitais  e capacitações;

cursos, seminários e demais eventos de capacitação a serem executados, inclusive

pela  ESP-MG;  sensibilização  e  aprimoramento  dos  profissionais  de  recursos

humanos atuantes nos sistemas logísticos e de apoio às redes de atenção à saúde;

aparelhos  eletroeletrônicos,  de  computação  e  de  recepção  de  sinais  de  satélite;

aquisição e distribuição de medicamentos; fornecimento de próteses para pacientes

das unidades integrantes do complexo de urgência e emergência, do complexo de

hospitais gerais e do complexo de reabilitação e cuidado ao idoso;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios;  consórcios

intermunicipais  de  saúde;  hospitais  do  SUS e  outros  prestadores  de  serviços  de

saúde, como os centros de referência, hospitais e profissionais de recursos humanos

que atuam na atenção primária, nos centros de referências das redes de atenção à

saúde  e  hospitais  do  SUS;  profissionais  responsáveis  pelo  monitoramento  dos

centros; pessoas naturais e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas

para a promoção e para a execução do programa; profissionais que fazem parte da

estrutura das centrais de regulação e dos serviços necessários para estruturação do

serviço  de  teleatendimento;  pacientes  com  prescrição  médica  e  previsão  na

contratualização, no caso do fornecimento de próteses;

LXIV  -  no  programa social  Política  de  Promoção  de  Emprego,  cujo  objetivo  é

ampliar  o  acesso  às  ações  de  atendimento,  orientação,  qualificação  e

encaminhamento visando à inserção do trabalhador no mercado de trabalho:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

emissão  de  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social  -  CTPS;  treinamento  de

atendentes das unidades do Sistema Nacional de Emprego - Sine - e capacitação de
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conselheiros municipais e estaduais do trabalho; treinamentos, seminários e oficinas;

lanches, transporte, hospedagem, diárias, material didático; preparação e inserção de

jovens no mundo do trabalho,  em ocupações com vínculo empregatício ou outras

atividades  produtivas  legais  geradoras  de  renda,  por  meio  de  qualificação

socioprofissional;  concessão de auxílios  financeiros de R$100,00 (cem reais),  vale

transporte,  kit estudantil, uniforme, seguro de vida e lanche; cursos de qualificação

profissional, com fornecimento de vale-transporte, lanche e, nos cursos de construção

civil, bolsa-auxílio;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoa natural maior de catorze

anos, funcionários das unidades de atendimento, conselheiros municipais de trabalho,

secretários executivos dos conselhos, gestores da política; jovens de dezoito a vinte e

nove anos que estejam em situação de desemprego e sejam membros de famílias

com renda mensal per  capita de até um salário  mínimo,  que, em virtude de suas

condições  socioeconômicas  e  vulnerabilidade  frente  ao  mundo  do  trabalho  ainda

estejam cursando ou tenham concluído o ensino fundamental; ou estejam cursando

ou tenham concluído o ensino médio, e não estejam cursando ou tenham concluído o

ensino superior, sendo que, para concessão de auxílio financeiro, o aluno deverá ter

aproveitamento de 75% (setenta e cinco por cento) de carga horária por período do

programa; cidadão, com idade acima de dezesseis anos, que busca oportunidade no

mercado de trabalho;

LXV - no programa social Programa de Geração de Renda e Inclusão Produtiva,

cujo objetivo é promover a inclusão produtiva, por meio da geração e obtenção de

renda,  fomento à economia popular solidária,  apoio aos trabalhadores autônomos,

incentivo a atividades empreendedoras geradoras de trabalho e renda e promoção do

acesso aos instrumentos de microcrédito:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

qualificação social e profissional e intermediação de mão de obra autônoma;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: trabalhador cadastrado na Central

de Prestação de Serviços - CPS - que tenha cumprido as exigências determinadas

pela legislação vigente;

LXVI  -  no  programa social  Melhor  Emprego,  cujo  objetivo  é  gerar  emprego de
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qualidade  no  Estado,  garantindo  eficiência  no  atendimento  às  necessidades  do

mercado de trabalho e promovendo formação profissional e técnico-profissional dos

trabalhadores mineiros de forma integrada à ampliação da oferta de empregos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

atendimento às demandas dos mercados locais e regionais, assim como às ações de

formação de profissionais voltadas às mulheres com histórico de não participação no

mercado de trabalho; criação e institucionalização da rede mineira de trabalho, de

forma a articular as ações de trabalho, emprego e renda implementadas pelo Estado;

acesso do cidadão mineiro às ações integradas via rede mineira de trabalho, por meio

de  unidades  de  atendimento  ao  trabalhador  e  empregador  e  por  meios  não

presenciais;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: população economicamente ativa,

empregadores, alunos do ensino médio e mulheres com mais de quarenta anos;

LXVII  -  no  programa  social  Desenvolvimento  da  Infraestrutura  Municipal,  cujo

objetivo é contribuir  para o dinamismo estadual  através de ações direcionadas ao

desenvolvimento da infraestrutura municipal:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

doação de bueiros metálicos,  vigas,  blocos e lajes  pré-moldadas, tabuleiro,  mata-

burros e abrigos que permitam aos municípios a consecução de obras de drenagem e

de infraestrutura viária;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  que  estejam  em

situação regular  com a  administração pública  e  que cumpram com o previsto  no

Decreto nº 45.840, de 23 de dezembro de 2011;

LXVIII - no programa social Estruturação, Desenvolvimento e Promoção do Turismo

Mineiro,  cujos  objetivos são desenvolver,  estruturar  e formatar  produtos e roteiros

turísticos  mineiros  inovadores,  diversificando  a  oferta  turística,  envolvendo  a

qualificação e a profissionalização da governança do turismo e da rede de serviços

turísticos,  além  de  promover  o  destino  de  Minas  Gerais  nos  âmbitos  nacional  e

internacional,  contribuindo  para  consolidação  do  Estado  no  mercado  turístico  e

colaborando para a melhoria de sua competitividade turística:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:
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repasse de valores;  realização e apoio à confecção e à instalação de sinalização

turística;  realização  e  apoio  a  obras  de  construção  e  melhoria  da  infraestrutura;

realização e apoio a ações e seminários de sensibilização para a atividade turística;

realização  e  apoio  a  cursos,  palestras,  seminários,  oficinas,  minicursos  e  outras

ações de capacitação e qualificação para a atividade turística, tanto para agentes e

operadores de turismo, quanto para profissionais da cadeia produtiva, e para outros

públicos;  distribuição  de  brindes  e  materiais;  realização  de  ações  promocionais;

auxílio financeiro para participação nas principais  feiras nacionais e internacionais;

realização  e  apoio  a  eventos  promocionais  nacionais  e  internacionais,  com  a

realização de shows e oficinas para grandes públicos; realização e apoio a missões

empresariais para a promoção do turismo mineiro; caravanas por meio de viagens de

familiarização para operadores de turismo e para a imprensa aos destinos turísticos

mineiros; distribuição de ingressos para eventos destinados a promover o turismo e a

cultura;  disponibilização  de  treinamentos,  planos  estratégicos  ou  comerciais,

consultorias e assessorias que beneficiem a cadeia produtiva do turismo; concessão

de espaços  necessários  à divulgação e à  promoção da cultura  e do  turismo e à

estruturação dos destinos turísticos estratégicos no Estado; patrocínio de eventos;

realização e apoio a produção de material publicitário e promocional; elaboração e

disponibilização de pesquisas e indicadores de monitoramento sobre o turismo e a

cultura em Minas Gerais, inclusive de opinião e de satisfação; outros bens, valores ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios,  entidades,

associações, comunidade, servidores públicos ligados ao atendimento do turista ou

vinculados às atividades turísticas, empresários e instâncias de governança;

LXIX  -  no  programa  social  Destino  Minas,  cujos  objetivos  são  promover  o

desenvolvimento  econômico  e  a  geração  de  negócios  por  meio  do  turismo,

aumentando a competitividade turística  dos  destinos  indutores de  Minas Gerais  e

demais  destinos  turísticos,  gerando  aumento  do  fluxo  de  turistas,  melhoria  na

satisfação dos visitantes e consequente aumento de geração de empregos e renda,

contribuindo  para  a  consolidação  de  Minas  Gerais  como  destino  turístico  de

excelência, fortalecendo a identidade mineira e visando à sustentabilidade econômica
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dos empreendimentos turísticos após a Copa do Mundo de 2014:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  realização  e  apoio  a  confecção  e  instalação  de  sinalização

turística;  realização  e  apoio  a  obras  de  construção  e  melhoria  da  infraestrutura;

realização e apoio a  obras de revitalização de espaços públicos e construção de

estruturas  de  recepção aos  turistas;  realização e  apoio  a  ações  e  seminários  de

sensibilização  para  a  atividade  turística;  realização  e  apoio  a  cursos,  palestras,

seminários, oficinas, minicursos e outras ações de capacitação e qualificação para a

atividade  turística,  tanto  para  agentes  e  operadores  de  turismo  quanto  para

profissionais da cadeia produtiva, e para outros públicos; distribuição de brindes e

materiais; realização de ações promocionais; auxílio financeiro para participação nas

principais feiras nacionais e internacionais; realização e apoio a eventos promocionais

nacionais  e  internacionais,  com  a  realização  de  shows e  oficinas  para  grandes

públicos;  realização e apoio a missões empresariais  para a promoção do turismo

mineiro; caravanas por meio de viagens de familiarização para operadores de turismo

e para a imprensa aos destinos turísticos mineiros; distribuição de ingressos para

eventos  destinados  a  promover  o  turismo  e  a  cultura;  disponibilização  de

treinamentos,  planos  estratégicos  ou  comerciais,  consultorias  e  assessorias  que

beneficiem  a  cadeia  produtiva  do  turismo;  concessão  de  espaços  necessários  à

divulgação  e  à  promoção  da  cultura  e  do  turismo  e  à  estruturação dos  destinos

turísticos  estratégicos  no  Estado;  patrocínio  de  eventos;  realização  e  apoio  a

produção de  material  publicitário  e  promocional;  elaboração  e  disponibilização  de

pesquisas e indicadores de monitoramento sobre o turismo e a cultura em Minas

Gerais,  inclusive  de  opinião  e  de  satisfação;  outros  bens,  valores  ou  benefícios

inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios,  entidades,

associações, comunidade, servidores públicos ligados ao atendimento do turista ou

vinculados às atividades turísticas, empresários e instâncias de governança;

LXX  -  no  programa  social  Gestão  Metropolitana,  cujo  objetivo  é  promover  a

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos das regiões metropolitanas e respectivas

áreas  de influência,  através  da  organização,  do  planejamento  e  da  execução  de



1057
____________________________________________________________________________

funções públicas de interesse comum:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

compostagem  de  lixo;  capacitação  e  organização  de  catadores  de  materiais

recicláveis;  repasse  de  valores  para  construção  de  aterro  sanitário  ou  aterro

controlado, bem como de usinas de triagem e compostagem de lixo;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  pessoas  jurídicas  privadas  ou

públicas que possuam projetos alinhados com os objetivos da política governamental

referente à gestão de resíduos sólidos;

LXXI - no programa social Promoção e Defesa da Cidadania, cujos objetivos são

promover ações de reestruturação e descentralização fundiária no Estado, prevenir e

mediar conflitos coletivos que envolvam a posse e o uso da terra nas áreas urbanas e

rurais,  contribuindo  para  a  promoção  e  a  defesa  dos  direitos  humanos  e  civis,

observadas as diretrizes governamentais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores;  cursos de capacitação,  treinamento,  consultoria  e assessoria,

materiais  didáticos,  diárias,  lanches,  refeições,  hospedagem,  transportes  e  outras

despesas a eles inerentes; insumos para o desenvolvimento da atividade rural, como

sementes, adubos, mudas, lona, mourões, arame, pregos; insumos agrícolas; ração

animal; contratação de ônibus para transporte em geral;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: trabalhadores rurais acampados,

em  casos  de  atendimento  emergencial,  em  ações  de  reintegração  de  posse;

trabalhadores  rurais  que  irão  participar  em  eventos  voltados  aos  objetivos  do

programa;  municípios  e  entidades  públicas  ou  privadas  cujas  finalidades  estejam

relacionadas ao programa, por meio de repasse de recursos, na forma de convênio;

LXXII - no programa social Regularização Fundiária, cujos objetivos são efetivar a

regularização  fundiária  de  imóveis  devolutos  do  Estado  e  administrar  as  terras

arrecadadas até que recebam a destinação específica,  utilizando-se de processos

administrativos e jurídicos previstos em lei:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; terras devolutas pertencentes ao Estado; cursos de capacitação,

treinamento, consultoria e assessoria, materiais didáticos, diárias, lanches, refeições,
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hospedagem, transportes e outras despesas a eles inerentes; cessão em regime de

comodato  ou  doação  de  materiais  e  equipamentos  de  informática,  como

computadores,  notebooks,  impressoras,  copiadoras,  scanner e  Discos  Digitais

Versáteis - DVDs -; máquina digital; software para monitorar e avaliar os programas;

veículos automotivos; equipamentos e instrumentos para medição georreferenciada e

inspeção,  como  Sistema  de  Posicionamento  Global  -  GPS  -;  recursos  para  a

divulgação de projetos; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  posseiros  na  condição  de

agricultores  familiares,  pequenos produtores rurais  e outros grupos de famílias de

trabalhadores  rurais  que  necessitem  de  uma  ação  governamental  dirigida  ao

processo de inclusão social de forma produtiva, observada a Lei nº 11.020, de 8 de

janeiro de 1993;

LXXIII - no programa social Educação para Crescer, cujos objetivos são aumentar o

tempo de permanência diária dos alunos nas escolas (Escola em Tempo Integral - ETI

-)  ;  atingir  o  nível  recomendado  de  proficiência  por  meio  de  intervenções

pedagógicas,  capacitação  e  acompanhamento  dos  profissionais  da  educação

(Programa de Intervenção Pedagógica - PIP - 1 e 2); criar um novo ensino médio,

mais atrativo, possibilitando a construção de autonomia e emancipação dos jovens,

novo ensino médio; ampliar a participação das famílias na vida escolar dos alunos por

meio do professor da família;  prover o ensino de qualidade de forma a ampliar  o

acesso e as taxas de conclusão com melhoria da eficiência no uso dos recursos

disponíveis,  provimento  e  gestão  do  ensino,  e  avaliar  a  qualidade  do  ensino  do

Sistema Público de Educação (Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública -

Simave):

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

expansão do período de permanência diária nas atividades promovidas pela escola e

fornecimento  de  alimentação  complementar  no  período  em  que  os  alunos

permanecem  na  escola;  acompanhamento  e  capacitação  dos  profissionais  da

educação para uma atuação mais produtiva; visitas do professor da família aos lares

dos  alunos  para  conscientizar  e  estimular  a  participação  das  famílias  nas  vidas
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escolares dos alunos; realização de avaliação da qualidade do ensino do Sistema

Público de Educação, por meio de testes censitários nos terceiro, quinto e nono ano

do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos da rede pública de ensino

do Estado e governos municipais;

LXXIV -  no  programa social  Pró-Escola,  cujos  objetivos  são capacitar  de  forma

continuada os profissionais da educação nos diferentes campos de atuação por meio

de  programas  presenciais,  semipresenciais  e  virtuais,  de  forma  a  promover  a

melhoria da qualidade do Sistema Público de Educação de Minas Gerais e garantir o

funcionamento  adequado  das  unidades  educacionais  do  ensino  fundamental,  por

meio do  provimento  adequado de infraestrutura  física  e  operacional,  como obras,

mobiliário, equipamentos, tecnologia de informação e transportes:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de recursos; adaptação, reforma e organização do espaço físico para abrigar

a sede da escola de formação,  assim como seus equipamentos estruturais,  como

museu da escola, biblioteca do professor, salas de aula, laboratórios de informática,

auditórios; criação da plataforma virtual e suas funcionalidades, articuladamente com

o  centro  de  referência  virtual;  consolidação  da  rede  mineira  de  formação  de

educadores, por meio de cursos ofertados, oficinas e projetos de formação em rede;

organização de catálogos de ações articuladas em contexto na perspectiva de atuar

diretamente no cotidiano da escola de educação básica, como a implementação da

rede  de  bibliotecas  e  o  projeto  de  formação  em  espaços  não  formais  de

aprendizagem e a realização de ações estruturantes capazes de fortalecer a atuação

do professor, como a realização do congresso anual de boas práticas, os ciclos de

rodas de conversa e a mobilidade do profissional da educação, escola de formação;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: escolas e alunos da rede pública

de ensino e profissionais da educação;

LXXV  -  no  programa  social  Governo  Eficiente,  cujo  objetivo  é  aumentar  a

produtividade e a qualidade dos serviços prestados pelo governo, garantindo que os

avanços na gestão cheguem aos usuários finais e gerem mais e melhores resultados:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:
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pagamento  de  lanches  na realização  dos  Comitês  Regionais  em  cada  região  de

planejamento do Estado; pagamento de diárias de viagens, passagens e lanches na

realização dos fóruns regionais; realização de reuniões gerenciais com o governador

do Estado com a participação de representantes locais da sociedade civil;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: gestores governamentais centrais

e  responsáveis  pelas  divisões regionais  dos  órgãos;  representantes da sociedade

civil, membros dos fóruns regionais; Prefeitos, convidados para a reunião gerencial

com o governador do Estado;

LXXVI - no programa social Descomplicar - Minas Inova, cujo objetivo é simplificar a

ação  governamental  a  partir  de  um  ambiente  inovador  e  adequado  ao  bom

desenvolvimento de negócios e à prestação dos serviços à sociedade, promovendo

cidadania, educação fiscal e transparência das ações governamentais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

disponibilização de cartilhas para os municípios com temas relacionados a gestão

pública, empreendedorismo e qualidade; implantação e monitoramento de práticas de

gestão em municípios; prêmio Excelência na Gestão Pública Municipal, em parceria

com o Instituto Qualidade Minas - IQM -, para os municípios com implantação de

práticas de gestão bem sucedidas; disponibilização aos municípios que aderirem ao

Programa  Minas  Fácil  de  equipamentos  de  informática,  como  computadores,

impressora multifuncional, estabilizadores e leitores de código de barras, mediante

termo de cessão, durante a vigência do Acordo de Cooperação Técnica; aquisição de

equipamentos  de  informática  para  suporte,  backup,  atualização  de  infraestrutura

informacional do Programa Minas Fácil e implantação de novas unidades expressas;

campanha  Torpedo  Minas  Legal  de  incentivo  à  exigência  de  documentos  fiscais;

emissão de documentos,  como primeira via  de carteira  de identidade,  carteira  de

trabalho, intermediação de mão de obra, postagem de seguro desemprego, Cadastro

de  Pessoas  Físicas  -  CPF  -,  atestado  de  antecedentes  criminais,  entre  outros

serviços de atendimento ao cidadão; repasse de valores; ações de capacitação de

servidores, por meio de cursos contratados pelo Estado e disponibilizados para os

municípios  selecionados;  repasse  de  diárias  para  hospedagem  e  alimentação;

compra  de  passagens  e  seguros  de  viagens;  cursos  de  capacitação,  orientação
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técnica; material  didático, de escritório e de divulgação, gráfico e impresso; outros

bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  cidadãos,  empresários,

contribuintes,  servidores  da  administração  pública  municipal,  estadual  e  federal;

instituições contratadas ou conveniadas para a realização de cursos, consultoria e

capacitação  dos  municípios;  pessoas  físicas  e  jurídicas  ligadas  às  ações  de

capacitação;

LXXVII - no programa social Cidade Administrativa, cujo objetivo é promover um

ambiente ocupacional  e de  convivência favorável  à  integração governamental  e à

efetividade  da  gestão  pública  por  meio  da  coordenação  e  operação  da  Cidade

Administrativa  com  foco  na  utilização  eficiente  dos  recursos,  na  melhoria  dos

processos e na finalização das obras complementares à implantação do complexo:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

conclusão da obra  de  revitalização do  Conjunto  Habitacional  União  localizado  no

Bairro Serra Verde, em Belo Horizonte; conclusão da construção do campo de futebol

Monte  Castelo  no  Distrito  de  São  Benedito,  no  Município  de  Santa  Luzia;

disponibilização de cursos de culinária para a população do entorno pelo Serviço

Nacional  de  Aprendizagem  Comercial  -  Senac  -,  no  restaurante  escola  a  ser

implantado  na  Cidade  Administrativa;  conclusão  das  melhorias  nas  escolas  do

entorno,  por  meio  de  obras  de  revitalização  e  reformas;  doação  de  resíduos

recicláveis  para  associação ou cooperativa  colaboradora;  contribuição na criação,

para a população vulnerável, de mecanismos de acesso à alimentação adequada, por

meio da doação de máquina de lavar louças industrial, capaz de otimizar a limpeza de

utensílios utilizados na preparação e distribuição de refeições do restaurante popular;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: cidadãos residentes no Conjunto

Habitacional  União; cidadãos residentes e que trabalham na região do entorno da

Cidade  Administrativa;  catadores  de  lixo  participantes  de  redes  de  associações;

associações e cooperativas sem fins lucrativos;

LXXVIII - no programa social Estímulo ao Desenvolvimento Produtivo e à Inovação,

cujo  objetivo  é  contribuir  para  o  estabelecimento  de  um  ambiente  favorável  ao

crescimento e maior desenvolvimento da estrutura produtiva, comercial e de serviços
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do Estado, com base nas políticas estabelecidas nos âmbitos nacional e estadual,

visando aumentar a capacidade de atração, expansão, inovação e consolidação de

empreendimentos produtivos, bem como dar suporte às atividades do Conselho de

Desenvolvimento Integrado - Coind - e seus fundos de desenvolvimento:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso  de  equipamentos  e  computadores;  auxílio  financeiro  para  a  participação  em

eventos  e  para  sua  promoção;  outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas físicas que desenvolvam

projetos de negócio de base tecnológica no Estado;

LXXIX - no programa social Programa de Apoio à Indução e à Inovação Científica e

Tecnológica  para  o  Desenvolvimento  do  Estado  de  Minas  Gerais,  cujo  objetivo  é

promover a integração entre o setor empresarial e instituições de pesquisa para que

essa parceria  possibilite  a  troca  de informações  e  experiências  que favoreçam  a

realização de projetos relevantes para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

apoio  financeiro  a  projetos  avaliados  e  aprovados  pela  Fundação  de  Amparo  à

Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  entidades  de  pesquisa  e

desenvolvimento tecnológico e de ensino e pesquisa, públicas ou privadas, sediadas

no Estado, que tenham projetos aprovados no processo realizado pela Fapemig;

LXXX - no programa social Desenvolvimento do Ensino Superior na Uemg, cujos

objetivos  são  promover  o  desenvolvimento  técnico,  científico,  artístico  e  cultural,

fortalecer  a  competitividade  do  mercado por  meio  da  formação  de  qualidade,  no

ensino superior, e realizar pesquisas de interesse social e prestação de serviços à

comunidade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; concessão de bolsas de iniciação científica e de extensão; auxílio

financeiro para participação em cursos, seminários e eventos científicos; promoção

de congressos, fóruns, seminários, cursos de extensão, entre outros eventos culturais
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e  científicos;  publicações  científicas  e  intercâmbio;  concessão  de  premiações  em

dinheiro, troféus e medalhas a vencedores de concursos promovidos pela academia;

materiais  didáticos,  materiais  para  execução  de  projetos  de  ensino,  pesquisa  e

extensão;  alimentação  subsidiada  para  a  comunidade  acadêmica;  outros  bens,

valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos, professores e servidores

da  comunidade  acadêmica,  bem  como  fundações  que  realizem  atividades  em

parceria com a Uemg;

LXXXI  -  no  programa  social  Investimento  Competitivo  para  o  Fortalecimento  e

Diversificação da Economia Mineira,  cujos  objetivos  são ampliar  a  capacidade de

promoção do desenvolvimento econômico, bem como a diversificação da economia, e

aumentar a atração de investimentos para Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

transferência de recursos para municípios, por meio de convênios, para realização de

obras  de  infraestrutura,  tais  como  acessos  rodoviários,  galpões  industriais,

regularização de território, visando atender às demandas dos protocolos de intenção

de investimento celebrados entre o Estado e investidores;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  que  receberem

demandas provenientes de protocolos de intenção de investimento celebrados entre o

Estado e investidores;

LXXXII  -  no  programa  social  Planejamento  e  Gerenciamento  de  Serviços  e

Infraestrutura de Transportes e Obras Públicas, cujos objetivos são gerir e apoiar a

programação, coordenação, regulação, controle da execução e da implementação de

políticas públicas dos setores de transportes e obras públicas, por meio de estudos,

projetos  e  consultorias  que  permitam  demonstrar  a  viabilidade  de  projetos

apresentados e o acompanhamento daqueles aprovados, bem como na implantação

de metodologias para melhoramento das atividades de gerenciamento de projetos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

intervenções operacionais, tais como apreensão de animais e sinalizações horizontais

e verticais na rodovia MG-050;

b)  destinatários  dos bens,  valores  ou  benefícios:  usuários  do  transporte  público
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metropolitano e intermunicipal,  usuários  das  rodovias  estaduais  concessionadas e

dos aeroportos mineiros, entes e órgãos da administração estadual que demandem

informações para subsidiar o planejamento e melhorar os serviços de transportes e

infraestrutura;

LXXXIII  -  no  programa social  Democratização  do  Acesso à  Cultura  e  aos  seus

Mecanismos de Produção, cujos objetivos são apoiar, incentivar e realizar ações de

estímulo à democratização do acesso à cultura e aos seus mecanismos de produção,

visando à ampliação das redes e das ações de distribuição e exibição, promovendo a

socialização  do  conhecimento,  a  fruição  de  bens  e  serviços  culturais  e  o

fortalecimento das identidades culturais no Estado de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de bens e valores; ações de intercâmbio; oficinas de capacitação; concessão

de transporte, passagem aérea e terrestre; identificação de demandas e apoio para

ampliação das redes e das ações de distribuição, circulação e exibição; consolidação

de parcerias por meio de relações interinstitucionais e mecanismos de incentivo à

cultura no âmbito municipal,  estadual,  federal  e internacional;  desenvolvimento de

programas de arte-educação, educação patrimonial, estímulo às artes, formação de

público,  entre  outros;  realização  de  editais  temáticos  e  segmentados  de  apoio  à

produção cultural;  gestão  dos  mecanismos  de  incentivo,  como a  Lei  Estadual  de

Incentivo  à  Cultura  e  o  Fundo  Estadual  de  Cultura;  palestras;  cursos;  debates;

encontros  e  congêneres;  orientações  sobre  formas  de  participação  em  editais;

pareceres técnicos para suporte a artistas e grupos a fim de disponibilizar de forma

adequada  informações  e  dados  das  diversas  áreas  culturais;  visitas  técnicas;

aquisição,  tratamento  e  organização  de  acervos;  arranjos  de  espaços  físicos;

aquisição  de  equipamentos  mobiliários;  criação  de  associação  de  amigos;

informatização de acervos e serviços; criação de uma rede de bibliotecas municipais;

elaboração e acompanhamento de projetos; desenvolvimento de ações de incentivo à

cultura;  cursos  de  capacitação;  empréstimos  de  livros  e  exposições  literárias

itinerantes, acompanhadas de orientações e sugestões para a promoção de ações de

incentivo à leitura; apoio técnico referente a processos de implantação e dinamização

de  museus  e  qualificação  de  processos  museológicos;  assessoria  especializada,
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articulando a demanda dos segmentos culturais e artísticos com a oferta existente no

Estado  com  o  apoio  dos  núcleos  de  regionalização  dos  municípios  mineiros;

assessoria para informar e orientar os agentes culturais sobre as normas, diretrizes e

procedimentos  para  a  apresentação  de  projetos  culturais;  apoio  técnico  para  a

execução  e  prestação  de  contas  de  projetos  artísticos  e  culturais;  estudos  e

pesquisas com agentes culturais para o aprimoramento dos mecanismos;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: artistas, produtores e agentes dos

diversos segmentos da produção artística cultural; entidades do Sistema Estadual de

Cultura; público em geral;

LXXXIV  -  no  programa  social  Modernização  e  Preservação  da  Infraestrutura

Cultural,  cujos  objetivos  são  modernizar  e  otimizar  espaços  culturais  mineiros,

proporcionando condições necessárias para o desenvolvimento de suas atividades

específicas  com  eficiência  e  eficácia  e  buscando  a  sustentabilidade  de  seus

equipamentos  culturais;  e  melhorar  e  fortalecer  a  infraestrutura  cultural,  com  a

ampliação  dos  serviços  públicos  visando  atender  às  diversas  necessidades  dos

cidadãos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

elaboração de diagnósticos técnicos e planos de necessidades de cada equipamento

cultural;  ações  de  restauração,  conservação,  aquisição  de  equipamentos,  entre

outras; consolidação de parcerias por meio de relações interinstitucionais no âmbito

estadual,  federal  e  internacional  e  também com a iniciativa  privada;  otimização e

modernização dos espaços culturais do sistema estadual de cultura;

b)  destinatários  dos bens,  valores  ou  benefícios:  usuários  dos  serviços,  bens  e

produtos  oferecidos  pelas  diversas  unidades  e  órgãos  vinculados  ao  Sistema

Estadual de Cultura;

LXXXV - No programa social Morar em Minas, cujos objetivos são reduzir o déficit

habitacional, criando condições de acesso à moradia para famílias de baixa renda; e

implementar  políticas  habitacionais  a  fim  de  garantir  a  manutenção  de  moradias

seguras, dignas e saudáveis nos municípios mineiros:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

construção,  execução  de  reformas,  melhorias  ou  ampliação  de  unidades
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habitacionais em área urbana ou rural;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  população  enquadrada  nos

critérios definidos de pobreza e extrema pobreza em regiões com déficit habitacional

acima  de  10%  (dez  por  cento);  indígenas  e  quilombolas  definidos  por  entidades

certificadoras;

LXXXVI  -  no  programa social  Promoção  dos  Direitos  Difusos  e  Coletivos,  cujo

objetivo é o apoio técnico financeiro para a reparação dos danos causados a bens

protegidos  pelos  direitos  difusos,  como  meio  ambiente,  bens  de  valor  artístico,

estético, histórico e paisagístico:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos; materiais;

outros bens, valores e benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: órgãos e entidades estaduais e

municipais;  entidades  sem  fins  lucrativos  que  tenham  entre  suas  finalidades

institucionais a proteção ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, artístico, estético,

histórico,  turístico  ou  paisagístico  e  tenham  projetos  previamente  aprovados  pelo

Conselho Estadual de Defesa de Direitos Difusos - Cedif;

LXXXVII  -  no  programa  social  Fortalecimento  e  Divulgação  dos  Direitos  dos

Consumidores, cujo objetivo é orientar os cidadãos mineiros acerca dos direitos e

deveres dos consumidores:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

ações que promovam o equilíbrio nas relações de consumo e entre os empregadores

e os empregados domésticos por meio da conscientização; divulgação dos direitos do

Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Empregada Doméstica; atendimentos

jurídicos; realização de cursos e palestras que serão disponibilizados à população em

geral e outras ações que permitam maior participação do consumidor e maior acesso

à justiça; divulgação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Empregada

Doméstica;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Organização da Sociedade Civil de

Interesse Público - Oscip - Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas

Gerais; empregadas domésticas e população em geral;
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LXXXVIII - no programa social Fomento à Gestão Local de Políticas sobre Drogas,

cujos  objetivos  são  fortalecer  as  estratégias  de  municipalização  das  ações  de

prevenção,  tratamento  e reinserção social  de usuários  de  álcool,  tabaco e  outras

drogas;  compartilhar  experiências  e  construir  referenciais  locais  para  as  políticas

sobre  drogas,  minimizando  os  fatores  de  risco  na  área  de  prevenção;  além  de

estabelecer em rede uma política pública nos moldes da gestão local:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização de cursos de qualificação profissional; treinamentos;

eventos de mobilização social; oficinas diversas; materiais educativos; transporte e

hospedagem;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  conselheiros  municipais,

profissionais  da  área  de  saúde,  educação,  desenvolvimento  e  defesa  social;

monitores de oficinas; dependentes químicos e seus familiares; municípios; entidades

sem fins lucrativos que desenvolvem atividades voltadas para a prevenção do uso de

drogas,  recuperação de dependentes químicos e apoio aos seus familiares e que

estejam aptos aos editais de seleção;

LXXXIX - no programa social Gestão Integrada de Defesa Social, cujo objetivo é

promover a qualidade de atuação e integração de ações e informações do Sistema de

Defesa Social, objetivando a redução de violência e criminalidade e o aumento da

proteção pública:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  equipamentos;  instrumentos;  eletrodomésticos;  mobiliário;

artefatos necessários à estruturação de regiões integradas de segurança pública -

Risp -, áreas integradas de segurança pública - Aisp - e áreas de coordenação de

segurança pública - Acisp -; implantação do centro integrado de comando e controle;

implantação da academia de formação do sistema de defesa social; reestruturação de

delegacias da polícia civil e do instituto de perícia criminal; implantação de sistemas

de  videomonitoramento;  implantação  de  infraestrutura  de  policiamento  rural;

aprimoramento da  análise  e inteligência  criminal,  entre  outros  afetos  à  segurança

pública; cursos de qualificação profissional para servidores e agentes públicos que

atuem em área afim à segurança pública, podendo haver pagamento de diárias para
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os  educandos;  materiais  didáticos;  materiais  escolares;  lanches  e  refeições;

transporte;  hospedagem;  equipamentos  de  proteção  individual,  entre  outros

necessários  à  realização  e  à  participação  nos  cursos;  repasse  de  recursos  a

municípios para execução de obras, tais como de infraestrutura de prédios de Risp;

equipamentos  de  uso  público,  áreas  de  lazer,  quadra  poliesportiva,  entre  outros;

implantação  dos  locais  de  funcionamento  dos  Conseps;  realização  de  programas

preventivos  à  criminalidade  junto  às  comunidades locais;  outros  bens,  valores  ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos bens,  valores ou  benefícios:  órgãos  e  entidades  federais  e

municipais; organizações não governamentais; Oscips, cuja atuação afete direta ou

indiretamente os objetivos e a ações da gestão integrada do sistema de defesa social;

membros dos Conseps, como multiplicadores da política de segurança pública junto

às  comunidades;  membros  das  comunidades  atendidas  com  os  programas

patrocinados  pelos  Conseps,  entre  outros  atores  envolvidos  na  promoção  da

segurança pública no Estado;

XC - no programa social Gestão Ambiental Integrada, cujos objetivos são promover

o desenvolvimento sustentável por meio da articulação de políticas e ações relativas

à proteção e defesa do meio ambiente e da biodiversidade e à gestão dos recursos

hídricos e ambientais; coordenar o sistema estadual do meio ambiente e orientar a

articulação  e  integração  do  Sisema  com  os  diversos  setores  do  governo  e  da

sociedade, qualificando a execução das políticas ambientais e de recursos hídricos,

visando à melhoria na qualidade de vida da população:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para apoio à gestão ambiental visando à disposição adequada de

resíduos e à conservação do meio ambiente;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  que  atendem  aos

objetivos do programa;

XCI - no programa social Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos, cujos

objetivos são viabilizar a política estadual de recursos hídricos por meio de ações

voltadas para recuperação e preservação da quantidade e da qualidade das águas

em Minas Gerais, promover e otimizar a infraestrutura hídrica, bem como atuar no
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fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para atendimento às  políticas  públicas nacional  e estadual  de

recursos hídricos, visando à melhoria da qualidade das águas no Estado;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: comitês de bacias hidrográficas e

agências de bacias hidrográficas que atendem aos objetivos do programa;

XCII  -  no  programa  social  Melhoria  da  Qualidade  Ambiental,  cujo  objetivo  é

promover a melhoria da qualidade ambiental do Estado, por meio do desenvolvimento

de planos, programas e projetos voltados para a gestão da qualidade do ar, do solo,

de resíduos e efluentes urbanos, industriais e minerários:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para atendimento das políticas públicas de prevenção e controle

da qualidade do ar, solo, resíduos e efluentes;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas físicas ou jurídicas do

Estado que atendem aos objetivos do programa;

XCIII  -  No  programa  social  Programa  Plug  Minas  -  Centro  de  Formação  e

Experimentação  Digital,  cujos  objetivos  são  promover  a  formação  e  o

aperfeiçoamento educacional e profissional de jovens de 14 a 24 anos e a ampliação

de  oportunidades  de inclusão  produtiva  por  meio  da  cultura  digital,  e  fomentar  a

inovação e disseminação de conteúdos sobre cultura digital e juventudes:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização de cursos de qualificação profissional, treinamento e

oficinas  diversas;  materiais  didáticos;  materiais  escolares;  uniformes;  lanches  e

refeições;  transporte; hospedagem; equipamentos de proteção individual;  insumos,

materiais elétricos e eletrônicos, produtos alimentícios e de higiene, bem como outros

equipamentos  e  materiais  necessários  ao  desenvolvimento  de  trabalhos  e  à

aprendizagem nas oficinas; distribuição de periódico científico e material informativo;

prêmios em atividades previstas no programa, como computadores, DVDs, aparelhos

portáteis  de  reprodução  de  áudio  e  vídeo;  aparelhos  de  microinformática  e

eletroeletrônicos em geral; cessão de espaço para exibições e prêmios em espécie,

entre  outros  que  possam  despertar  o  interesse  do  público-alvo,  com  foco  nos
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objetivos do programa;

b) destinatários dos bens valores ou benefícios: jovens de 14 a 24 anos, estudantes

ou egressos de escolas da rede pública estadual, bem como professores que atuem

com os anos finais dos ensinos fundamental e médio.”.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

Jayro  Lessa,  presidente  -  Zé  Maia,  relator  -  Adalclever  Lopes  -  Lafayette  de

Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.299/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 483/2013, o governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem como finalidade autorizar o Instituto de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg - a alienar, por meio

de venda, o imóvel que especifica.

A  proposição  foi  distribuída  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  por  sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Agora, vem a matéria a esta comissão para análise do mérito e da repercussão

financeira, nos termos dos arts. 100 e 102, inciso VII, alíneas “d” e “f”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.299/2013 tem por escopo autorizar o Instituto de Previdência

dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg - a alienar, por meio de venda, o

imóvel com área de 720m², constituído pelos lotes 19 e 20 do quarteirão 12 do Bairro

Nova Suíça, situado na R. Padre Matias, 42, em Belo Horizonte, e registrado sob o nº

7.167, no Livro nº 2 do Cartório do 7º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de

Belo Horizonte.

De  acordo  com  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição,  os  recursos

provenientes da alienação desse imóvel serão destinados ao atendimento dos fins

institucionais  do  Ipsemg,  observado  o  disposto  no  art.  44  da  Lei  Complementar
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Federal nº 101, de 4 de maio de 2000. O projeto determina, ainda, no art. 2º, que a

venda será precedida de avaliação e  licitação,  na modalidade de concorrência,  a

cargo de comissão a ser designada pelo instituto.

Por meio da análise do projeto de lei em tela, observa-se que o imóvel foi adquirido

pelo Ipsemg por meio de desapropriação por  convenção amigável  e destinado ao

funcionamento de ambulatório médico. Entretanto, conforme apontado pela Comissão

de  Constituição  e  Justiça,  atualmente  o  imóvel  não  tem  destinação  pública  e

encontra-se,  portanto,  desafetado  de  função  pública,  podendo  ser  objeto  de

alienação.

A Comissão de Constituição e Justiça esclareceu que as regras básicas pertinentes

à venda de bens imóveis pelo Estado constam na Constituição do Estado e na Lei

Federal nº 8.666, de 1993. O art. 18 da nossa Constituição, ao tratar da venda de

bens imóveis do Estado, exige autorização legislativa, avaliação prévia e licitação.

Por seu turno, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, em seu art. 17, prevê, como requisitos

para a alienação de bens imóveis da administração pública, a existência de interesse

público  devidamente  justificado,  a  autorização  legislativa,  a  avaliação  prévia  e  a

licitação  na  modalidade  de  concorrência.  Destaque-se,  ainda,  que  a  referida

comissão  constatou  que  foi  encaminhada  a  esta  Casa  uma  avaliação  expedita

segundo a qual o valor venal do imóvel é de R$1.100.000,00.

No âmbito da nossa comissão, entendemos que a proposição é procedente.

Conforme citado, foi encaminhada avaliação baseada em análise do diagnóstico de

mercado efetuado e em levantamentos da realidade mercadológica da região onde se

situa o imóvel.

Outra exigência da legislação vigente para a alienação prevista na proposição em

análise  é  a  licitação  na  modalidade  de  concorrência.  Essa  exigência  está

devidamente prevista no art. 2º do projeto, que determina a designação pelo Ipsemg

de comissão para tal finalidade.

Conforme o parágrafo único do art. 1º da proposição, os recursos provenientes da

alienação desse imóvel serão destinados ao atendimento dos fins institucionais do

Ipsemg,  o  que  denota  observância  ao  disposto  no  art.  44  da  Lei  Complementar

Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, já que é vedada a aplicação de receita de
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capital proveniente da venda de bens e direitos que integram o patrimônio público

para financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de

previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. O valor oriundo da venda

do referido  bem imóvel,  portanto,  deve ser  utilizado na aquisição de outros  bens

(despesas de capital) ou destinado por lei ao regime de previdência. E a mensagem

do  governador  que  encaminhou  o  projeto  de  lei  em  exame se  coaduna  com  tal

objetivo, na medida em que dispõe que a finalidade da alienação será a construção e

a aquisição de instalações ou equipamentos necessários  à atividade finalística da

autarquia. Também nessa linha de raciocínio, assim se pronunciou a comissão que

nos antecedeu, ao destacar que “o procedimento contábil automático será creditar os

recursos provenientes da referida venda na conta Alienação de Bens, classificando-os

como Receita de Capital”.

Em suma, em função das razões já ampla e exaustivamente apresentadas, não

resta nenhuma dúvida de que a alienação de um imóvel ocioso, com a subsequente

destinação dos recursos a investimentos na construção e aquisição de instalações ou

equipamentos  necessários  às  atividades  finalísticas  do  Ipsemg,  é  meritória  e

apresenta repercussão financeira favorável, tanto para as finanças públicas quanto

para a sociedade.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.299/2013 no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

Jayro Lessa, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes (voto

contrário) e Adalclever Lopes (voto contrário).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.378/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do deputado Carlos Mosconi, visa autorizar

o Poder Executivo a doar ao Município de Coqueiral o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do
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Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  tem  por  objetivo,  nos  termos  do  seu  art.  1º,  autorizar  o  Poder

Executivo a doar ao Município de Coqueiral "o imóvel com área de 3.798m², situado

na Rua Getúlio Vargas, nº 167, Centro, da Escola Estadual Padre Anchieta, registrado

sob o nº  24.794, a fls.  105 do Livro nº  3,  no Cartório  de Registro de Imóveis da

Comarca de Boa Esperança".

Cabe esclarecer  que a  Comissão de Constituição e  Justiça,  embora  não  tenha

encontrado no projeto qualquer vício de natureza jurídica, houve por bem apresentar

o Substitutivo nº 1 com o objetivo precípuo de incluir o memorial descritivo, mediante

anexo, já que, de fato, o imóvel objeto de doação é terreno a ser desmembrado de

imóvel  com  27.200m²,  registrado  com  os  dados  acima  referidos.  De  resto,  o

substitutivo  guarda  a  mesma  estrutura  e  correspondência  dos  dispositivos  da

proposição original, razão pela qual a ela passaremos a nos referir.

Com o propósito de proteger o interesse público de que deve revestir a alienação, a

proposição estabelece, no parágrafo único de seu art. 1º, que o imóvel a ser doado

será destinado ao funcionamento de biblioteca e de escola de música do município.

Por sua vez, o art. 2º determina a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se,

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

lhe tiver sido dada tal destinação.

Cabe ressaltar que a autorização legislativa para a transferência de domínio de bem

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos estados,  dos municípios e do Distrito  Federal.  No § 2º de seu art.  105, essa

norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Cumpre-nos esclarecer que a proposição atende aos preceitos legais que versam

sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o
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erário e, portanto, não interfere na execução da lei orçamentária estadual.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.378/2013, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes -

Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.387/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Instituto  de  Previdência  dos  Servidores do  Estado de Minas Gerais  -  Ipsemg -  a

alienar o imóvel que especifica.

A  proposição  foi  distribuída  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

Agora, vem a matéria a esta comissão para análise do mérito e da repercussão

financeira,  nos  termos  do  art.  100 e  do  art.  102,  inciso  VII,  alíneas  “d”  e  “f”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em pauta autoriza o Ipsemg a alienar o imóvel comercial composto

pelo terreno de 1.352,0 m², constituído pelo lote 25-A e parte dos lotes 26-A e 27 do

quarteirão 4-C, da 8ª Seção Suburbana e pelas edificações compostas por galpões

de  um  e  dois  pavimentos  totalizando  864,0m²  de  área  construída,  localizado  na

Avenida do Contorno nº 3.129, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, registrado no

Cartório do 2º Ofício de Registros de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte. Ele

estabelece  que  os  recursos  provenientes  da  alienação  serão  destinados  a

investimentos na construção e aquisição de instalações ou equipamentos necessários
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às atividades finalísticas do Ipsemg.

Na  mensagem  do  governador  e  na  exposição  de  motivos  do  Ipsemg,  há  a

declaração  de  que  o  imóvel  está  sendo  utilizado  como  depósito  de  materiais

inservíveis e que, após o desfazimento desses, o imóvel ficará ocioso. Ademais, o

imóvel  encontra-se  em precário  estado de conservação,  sendo necessárias  obras

para sua manutenção. Além disso, há a impossibilidade de aproveitamento do imóvel

para a instalação de outra unidade do instituto, em função de óbice à adequação às

exigências legais.

A Comissão de Constituição e Justiça esclareceu que as regras básicas para venda

de bens imóveis pelo Estado constam na Constituição do Estado e na Lei Federal nº

8.666, de 1993. O art. 18 da nossa Carta, ao tratar da venda de bens imóveis do

Estado, exige autorização legislativa, avaliação prévia e licitação, Por seu turno, a Lei

nº 8.666, em seu art. 17, prevê, como requisitos para a alienação de bens imóveis da

administração pública,  a existência de interesse público devidamente justificado, a

autorização  legislativa,  a  avaliação  prévia  e  a  licitação  na  modalidade  de

concorrência. Ressaltou ser de observância obrigatória o art. 44 da Lei Complementar

Federal nº  101,  de 2000,  que veda a aplicação da receita de capital  derivada da

alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento

de despesa corrente e considerou necessária a menção desse dispositivo, para não

deixar  dúvidas.  Ela  constatou  que  foi  encaminhada  a  esta  Casa  uma  avaliação

expedita, declarando que o valor venal do imóvel é de R$3.700.000,00. Considerou

também  necessária  a  inclusão  de  dispositivo,  determinando  que  a  venda  seja

precedida de avaliação e  licitação,  na modalidade de concorrência,  processo que

deverá ficar  a cargo de comissão a ser  designada pelo Ipsemg. Para contemplar

essas considerações e para correção dos dados cadastrais do imóvel, a comissão

apresentou o Substitutivo nº 1, o qual acolhemos.

No âmbito da nossa comissão, entendemos que a proposição é procedente. Em

suma,  em  função  das  razões  apresentadas,  alienação  de  um  imóvel  ocioso  e  a

subsequente destinação dos recursos a investimentos na construção e aquisição de

instalações  ou  equipamentos  necessários  às  atividades  finalísticas  do  Ipsemg  é

meritória e apresenta uma repercussão financeira favorável, tanto para as finanças
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públicas, quanto para a sociedade.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.387/2013, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

Jayro Lessa, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes (voto

contrário) - Adalclever Lopes (voto contrário).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.439/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria do governador do Estado, dispõe sobre a extinção

do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter - e dá outras providências.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Administração Pública, que,

em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua  aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  1

apresentado pela comissão que a antecedeu.

Em virtude de requerimento apresentado pelo deputado Duarte Bechir, a proposição

foi também encaminhada à Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, que

opinou pela aprovação na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou, e pela rejeição

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

Vem agora  o  projeto  a  esta  comissão para  receber  parecer  quanto  ao  aspecto

financeiro e orçamentário, conforme o art. 188, combinado com o art. 102, VII,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela pretende extinguir a autarquia Instituto de Terras do Estado de

Minas Gerais - Iter -, transferindo as suas competências, relativas à política agrária e

fundiária rural, para a Fundação Rural Mineira - RuralMinas -, e para a Secretaria de

Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e  Gestão  Metropolitana  -
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Sedru - aquelas relativas à política fundiária urbana.

O projeto determina que a RuralMinas sucederá o Iter nos contratos, convênios e

demais obrigações e direitos contraídos no desempenho de suas competências. Em

razão das alterações pretendidas, faz-se necessário readequar as competências da

RuralMinas e da Sedru, o que está previsto nos arts. 3º e 4º da proposição.

A medida proposta estabelece, também, a extinção de 13 cargos de provimento em

comissão  do  Grupo  de  Direção  e  Assessoramento  -  DAI  -,  de  11  gratificações

temporárias estratégicas - GTE - e de todos os cargos em comissão da Administração

Superior vinculados ao Iter.

Propõe,  ainda,  a  transferência  de  28  cargos  do  Grupo  de  Direção  e

Assessoramento  -  DAI  -  e  de  8  gratificações  temporárias  estratégicas  -  GTE  -

vinculados ao Iter para a RuralMinas, bem como a criação de dois cargos de diretor

no quadro de cargos de provimento em comissão da RuralMinas.

O art. 9° do projeto institui anexo com o novo quantitativo dos cargos de provimento

em  comissão  e  das  funções  gratificadas,  em  decorrência  das  extinções  e

transferências acima citadas. Por sua vez, o art. 10 prevê que os cargos das carreiras

a que se refere, lotados no Iter-MG na data de publicação da lei, serão lotados na

RuralMinas.

Os arts. 11, 12, 13 e 14 fazem a adequação de dispositivos e anexos em virtude da

extinção  do  Iter,  e  o  art.  17  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ou  transferir  à

RuralMinas  as  terras  públicas,  dominiais  ou  devolutas,  do  patrimônio  do  Estado,

necessárias à execução da política fundiária rural, bem como transfere para aquela

todos os direitos  e  obrigações relativos  ao procedimento administrativo ou judicial

decorrente  da gestão de contratos  de  arrendamento de  terras  devolutas,  rurais  e

urbanas, celebrados pelo Iter.

Em sua mensagem que encaminha o projeto, o governador informa que “o projeto

de lei compõe um abrangente conjunto de medidas administrativas para a redução de

custos e a racionalização da máquina pública do Poder Executivo”. Informa, também,

que  “a  proposta  não  importará  em  redução  do  comprometimento  do  governo  do

Estado  com  as  políticas  públicas  específicas  da  área  tampouco  em  prejuízo  no

alcance das metas e dos resultados pactuados com a população”.
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Durante a tramitação da matéria, o governador do Estado encaminhou a esta Casa

a Mensagem nº 567/2013, que promove, em síntese, as seguintes alterações no texto

projeto original:

a) ajustes de técnica redacional a fim de esclarecer como se dará sucessão do Iter

no que tange aos seus bens, direitos e obrigações;

b)  modificação do art.  157 da Lei  Delegada n° 180,  de  2011,  permitindo que a

Sedru, em caráter excepcional, execute diretamente a construção de habitações e a

realização de melhorias habitacionais nas zonas rurais, nos casos não onerosos para

o mutuário;

c) mudança do nome da Sedru e da superintendência que lhe é subordinada;

d)  alteração  do  quantitativo  dos  cargos  de  provimento  em  comissão  e  das

gratificações temporárias estratégicas que estão sendo extintos;

e) alteração, de dois para um, do quantitativo de cargo de provimento em comissão

da RuralMinas e a criação, ainda no âmbito da RuralMinas, dos seguintes cargos de

provimento em comissão e Gratificação Temporária Estratégicas:  dois  DAI-10;  um

DAI-13 e uma GTEI-2.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-

constitucional a impedir a normal tramitação da proposta, haja vista que a “matéria é

afeta à organização administrativa do Poder Executivo (art. 66, inciso III, alínea “f”, da

Constituição do Estado)”, sendo de “iniciativa privativa do governador do Estado a

criação e a extinção de entidade da administração indireta”.

Não obstante, a comissão acima mencionada apresentou o Substitutivo nº 1, com o

intuito  de  incorporar  as  emendas  encaminhadas  pelo  governador  e  adequar  a

proposição às disposições constitucionais e legais  vigentes e à técnica legislativa,

aprimorando  a  compreensão  da  matéria.  Além  disso,  em  razão  da  pertinência

temática, o referido substitutivo incorpora alguns dispositivos previstos Projeto de Lei

nº 4.440/13, projeto este relacionado à reforma administrativa que o Poder Executivo

busca promover.

Em sua análise, a Comissão de Administração Pública observou que o projeto está

inserido  em  um  pacote  de  medidas  que  visam  ao  “aperfeiçoamento  do  inovador

modelo de gestão implantado em Minas Gerais a partir de 2003, em conformidade
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com os princípios constitucionais que regem a atividade administrativa, previstos no

art. 37 da Constituição Federal”. Trata-se de “esforço para se gastar menos com a

máquina administrativa e seu custeio, de forma a possibilitar maiores investimentos

em  infraestrutura  e  melhoria  da  qualidade  dos  serviços  públicos  prestados  pelo

Estado ao cidadão”.

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, por sua vez, apresentou o

Substitutivo  nº  2,  com o  objetivo  de  redirecionar  as  incumbências  relacionadas à

RuralMinas para a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -

Seapa.  Segundo o  parecer  dessa  comissão,  esse  redirecionamento  promoverá  o

“fortalecimento da Seapa e, em particular, da Subsecretaria da Agricultura Familiar, e,

por  decorrência,  dos  agricultores  familiares,  principais  beneficiários  das  ações  e

programas relacionados à destinação das terras públicas e devolutas rurais. Significa,

ainda,  e  isso  tem  uma  dimensão  extraordinária,  a  valorização  da  mediação  dos

conflitos  agrários  por  um órgão  que  dispõe  de uma estrutura  administrativa  mais

adequada para  conduzir  esse diálogo entre  o  poder  público  e  os  movimentos  de

trabalhadores rurais”.

No  que  concerne  à  competência  desta  comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira das medidas propostas, destacamos alguns

aspectos.

O projeto em tela se insere no rol das proposições encaminhadas a esta Casa pelo

Poder Executivo com o objetivo de realizar uma reforma administrativa pontual para

redução de gastos com cargos comissionados e custos operacionais.  Nos últimos

anos,  observou-se  uma  desaceleração  das  economias  mineira  e  nacional,  com

reflexos imediatos nas receitas estaduais. Assim, criou-se um descompasso entre o

ritmo de crescimento das receitas e das despesas públicas, levando à necessidade

de se racionalizar o gasto para melhor direcioná-lo às prioridades estabelecidas no

Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI. Desse modo, além de promover

medidas internas para as quais  não existia  reserva de lei,  o Executivo propõe as

medidas constantes no projeto em tela e em outros projetos, de modo a gerar uma

economia anual de R$ 49 milhões.

Tais propostas demonstram que o governo estadual está assumindo uma posição
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mais realista em relação aos parâmetros financeiros que vinha adotando nos últimos

anos.  Estes  sempre  acompanharam  as  projeções  do  governo  federal,  que  se

revelaram excessivamente otimistas, considerando, por exemplo, o crescimento do

País (PIB) em 5% e a inflação (IPCA) de 4,5%, em 2013 e em 2012, e o crescimento

do País (PIB) em 5,5% e a inflação (IPCA) de 4,5%, em 2011.

De fato, conforme a exposição de motivos do projeto da Lei Orçamentária Anual -

LOA - do  Estado para 2014,  também encaminhada a esta Casa,  a  estimativa de

receita e de despesa baseou-se nos parâmetros econômicos do Relatório Focus, de 2

agosto de 2013, os quais preveem o crescimento do País (PIB) em 2,60% e a inflação

(IPCA) em 5,87%, projeção bem menos otimista que a estimada pelo governo federal

- de crescimento do PIB de 4% e inflação de 5% no próximo ano. A escolha evidencia

sinergia com as medidas propostas nos projetos  citados,  constituindo um esforço

conjunto para o ajuste do gasto à realidade nacional e estadual.

No que se refere à criação de cargos e funções, vale mencionar que, segundo ofício

da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, encaminhado a esta

Casa em 13/11/2013, trata-se de uma medida compensatória, visto que “tais cargos

foram extintos no Iter  e criados na RuralMinas”.  Sendo assim, houve apenas uma

movimentação  de cargos,  o  que não  incorrerá  em  aumento  de  despesas  para  o

governo do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.439/2013, no

1º  turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  apresentado  pela  Comissão  de  Política

Agropecuária e Agroindustrial, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Zé Maia,relator - Lafayette de Andrada - Adalclever Lopes

e Ulysses Gomes (votos contrários).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da
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Mensagem nº 516/2013, o projeto de lei em análise altera as Leis Delegadas nºs 179,

de 1º de janeiro de 2011, que dispõe sobre a organização básica e a estrutura da

Administração Pública do Poder Executivo do Estado,  e 180,  de 20 de janeiro de

2011,  que  dispõe  sobre  a  estrutura  orgânica  da  Administração  Pública  do  Poder

Executivo do Estado, e dá outras providências.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  30/8/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

O deputado Vanderlei Miranda apresentou requerimento, aprovado em Plenário em

23/10/2013,  para  que  a  proposição  fosse  distribuída  também  à  Comissão  de

Prevenção e Combate ao Uso de Crack e outras Drogas.

A Comissão de Constituição  e  Justiça,  ao  analisar  a  matéria,  concluiu  por  sua

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou.

Cabe a esta comissão emitir parecer sobre os aspectos de mérito da proposição,

nos termos do art. 102, inciso I, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise  pretende alterar  as Leis  Delegadas nºs 179,  de 1º  de

janeiro  de  2011,  que  dispõe  sobre  a  organização  básica  e  a  estrutura  da

Administração Pública do Poder Executivo do Estado,  e 180,  de 20 de janeiro de

2011,  que  dispõe  sobre  a  estrutura  orgânica  da  Administração  Pública  do  Poder

Executivo do Estado, e dá outras providências.

O objetivo do projeto é promover uma reestruturação administrativa, com a extinção

e a fusão de secretarias e outros órgãos públicos, a fim de adaptar o Estado à nova

conjuntura econômico-social.

A proposta  de  reestruturação administrativa  visa  à  fusão dos  seguintes  órgãos:

Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego -  Sete -  e Secretaria  de Estado de

Desenvolvimento Social - Sedese -, resultando na Secretaria de Estado de Trabalho e

Promoção  Social;  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da  Juventude  -  Seej  -,

Secretaria  de  Estado  de  Turismo  -  Setur  -  e  Gabinete  do  Secretário  de  Estado

Extraordinário da Copa do Mundo, resultando na Secretaria de Estado de Turismo e
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Esportes;  Gabinete  do  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Regularização

Fundiária e Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -,

mantendo  a  denominação  da  Secretaria;  Gabinete  do  Secretário  de  Estado

Extraordinário de Gestão Metropolitana e Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana - Sedru -, alterando a denominação desta para Secretaria

de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana; e

transformação do Gabinete do Secretário de Estado Extraordinário de Coordenação

de Investimentos Estratégicos em Assessoria Especial da Governadoria.

Em consequência de tais medidas, em resumo, o projeto altera a estrutura orgânica

e as competências de vários órgãos e entidades. Além disso, promove a transferência

de cargos de provimento efetivo; a transferência e a extinção de vários cargos de

provimento em comissão do Grupo de Assessoramento da Administração Direta do

Poder Executivo - DAD -, de Gratificações Temporárias Estratégicas - GTEs - e de

funções gratificadas -  FGDs;  e a transferência  de  arquivos,  cargas patrimoniais  e

execução  de  contratos,  convênios,  acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes

celebrados pelos órgãos extintos.

Cumpre ainda destacar que a redução dos cargos em comissão de recrutamento

amplo, limitado e restrito, segundo a justificação do projeto, não implicará sobrecarga

de  trabalhos  e  funções  para  os  servidores  e  permite  ainda  que  a  restrição  das

nomeações leve ao aperfeiçoamento do critério meritocrático.

A proposição também prevê a possibilidade de unificação, a critério das pastas, das

áreas-meio dos sistemas operacionais, com a finalidade de ampliar a qualidade e a

eficiência  dos  serviços  prestados  por  meio  da  melhoria  e  da  padronização  de

processos.

O projeto de lei cria o Núcleo de Atendimento à Judicialização da Saúde, no âmbito

da Secretaria de Saúde - SES. Tal medida pretende otimizar os processos de trabalho

e gerar excelência e agilidade, além de propiciar o controle das demandas judiciais,

tendo em vista o aumento da demanda em decorrência do crescente processo de

judicialização de ações em face do Sistema Único de Saúde - SUS - com a finalidade

de aquisição de medicamentos, materiais, próteses e tratamentos.

Por  fim,  a  proposição  ainda prevê  a  redução de  50% para  30% do  percentual
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referente à remuneração do servidor  ocupante de cargo de provimento efetivo ou

função pública, nomeado para o exercício de cargo de provimento em comissão do

Quadro Específico de Cargos da Secretaria de Estado de Fazenda, a que se refere o

inciso II do § 1° do art. 1° da Lei Delegada n° 176, de 26 de janeiro de 2007.

A Comissão de Constituição e Justiça - CCJ -, ao analisar a matéria, apresentou o

Substitutivo  nº  1,  que  aprimorou  o  projeto,  adequando-o  à  técnica  legislativa  e

corrigindo imperfeições de ordem técnica. Entre as alterações propostas no referido

substitutivo, destaque-se a supressão de alguns dispositivos previstos no projeto pelo

fato de a matéria neles abordada ter relação com as medidas constantes em outros

projetos  relacionados  à  reforma  administrativa  (Projetos  de  Lei  n°s  4.439,  4.442,

4.443 e 4.648/2013).

Além disso, foram introduzidas no substitutivo da CCJ 33 sugestões de emenda

enviadas pelo Governador na Mensagem nº 566/2013, para, em síntese, alterar a

reestruturação de algumas secretarias, com a extinção ou a criação de subsecretarias

e  a  modificação da vinculação de órgãos e entidades,  e  alterar  o  quantitativo  de

cargos em provimento em comissão, funções gratificadas e gratificações temporárias

estratégicas que estão sendo extintos ou transferidos. Observamos que a alteração

do inciso VII do art. 3º da Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de 2005, visa modificar a

parcela  destinada  ao  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e  Desenvolvimento

Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro - da cota

pertencente ao Estado a título de compensação financeira por áreas inundadas por

reservatórios para geração de energia elétrica.

Merece destaque ainda a emenda do Governador que altera a vigência da extinção

dos cargos de Secretário  Extraordinário,  prevista no art.  42 da versão original  do

projeto,  para janeiro de 2014,  exceto quanto à do cargo de Secretário  de Estado

Extraordinário para Coordenação de Investimentos, que se dará em 1º de abril  de

2014.

No parecer, a Comissão de Constituição e Justiça ressaltou que, na Mensagem n°

566/2013, o Governador do Estado informou que as medidas propostas acarretarão

economia  para  os  cofres  públicos.  Não  obstante,  a  adequação  dos  dados

apresentados  ao  comando  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  será,  no  momento
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oportuno, analisada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Consideramos  que  as  modificações  propostas  pela  CCJ  aprimoraram  muito  o

projeto e que os objetivos primordiais da proposição vão ao encontro dos princípios

constitucionais norteadores da administração pública, notadamente o da eficiência, já

que promovem a reunião de atividades correlatas no âmbito de um mesmo órgão.

Por  outro  lado,  conforme  destacou  o  Governador  do  Estado  na  exposição  de

motivos da proposição, “o projeto de lei compõe um abrangente conjunto de medidas

administrativas para a redução de custos e a racionalização da máquina pública do

Poder Executivo. A premência de redução de algumas despesas, somada ao cenário

externo desfavorável, bem como o peso da dívida do Estado com a União, motivam

esta proposta de reforma”. Ainda afirma que “é relevante e urgente o esforço para se

gastar menos com a máquina administrativa e seu custeio, de forma a possibilitar

maiores  investimentos  em  infraestrutura  e  melhoria  da  qualidade  dos  serviços

públicos prestados pelo Estado ao cidadão”.

Verifica-se, assim, que a proposição procura atender às necessidades apontadas

pela  mensagem  do  Executivo  ao  introduzir  mudanças  que  não  só  adequam  a

administração pública à realidade econômica do Estado como também lhe permitem

gerir melhor os serviços que presta ao cidadão mineiro.

A Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas emitiu

parecer pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela

CCJ, com as Emendas nºs 1 e 2. As referidas emendas, que visam a supressão do

art.  71 e do inciso II  do art.  72, estão incorporadas ao texto do Substitutivo n° 2,

apresentado ao final do parecer. Com o mesmo objetivo, o Governador do Estado

enviou mensagem para esta Casa.

Com a finalidade de promover ajustes de técnica legislativa e em razão de outras

modificações necessárias para adequar o projeto à sua finalidade, apresentamos o

Substitutivo nº 2, ao final deste parecer.

Ressaltamos que o Executivo, por meio de correspondência oficial encaminhada a

esta Casa Legislativa, manifestou-se favorável a essas alterações.

Entre as alterações realizadas pelo Substitutivo n° 2, destacamos a adequação da

proposição ao substitutivo apresentado ao Projeto de Lei nº 4.441/2013, no qual o
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Departamento Estadual  de Telecomunicações - Detel  -  deixa de ser extinto, tendo

apenas reduzida a sua estrutura organizacional e repartidas as suas competências

com  outros  órgãos  e  entidades.  Por  isso,  propomos  a  supressão  do  dispositivo

relativo à extinção do cargo de Vice-Presidente da Fundação TV Minas e daquele

relativo à vinculação do Detel à Secretaria de Estado de Cultura, visto que esta já

encontra previsão no Projeto de Lei nº 4.441/2013.

Propomos  também  a  incorporação  do  dispositivo,  retirado  do  Projeto  de  Lei  nº

4.441/2013,  relativo  à  criação  de  cargos  de  provimento  em  comissão  para  a

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Sectes -, de forma a

compatibilizar a referida criação de cargos com o Anexo da proposição em exame.

Além disso,  com o mesmo objetivo de adequar o texto do projeto ao seu Anexo,

sugerimos  o  acréscimo  de  dispositivo  referente  à  transferência  de  cargos  de

provimento em comissão e gratificações temporárias estratégicas da Secretaria de

Estado de Esportes e da Juventude - Seej - para a Secretaria de Estado de Governo -

Segov.

Verificamos ainda que o art. 15 do substitutivo da CCJ deve ser suprimido, uma vez

que a matéria nele contida já está inserida no art. 7º do Projeto de Lei nº 4.648/2013,

que  dispõe sobre  a  estrutura  organizacional  do  Instituto  de  Desenvolvimento  dos

Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas Gerais - Idene.

Propomos ainda alterações relativas aos arts. 27 e 67 do substitutivo da CCJ para,

respectivamente,  extinguir  uma  superintendência  vinculada  à  Subsecretaria  de

Juventude,  renomeando  as  demais,  e  explicitar  os  órgãos  responsáveis  pelas

atividades de regulação, monitoramento e gestão dos contratos relativos às obras do

complexo Mineirão-Mineirinho para a realização da Copa do Mundo de 2014, bem

como aqueles relativos à regulação, monitoramento e gestão do contrato de cessão

de uso para a reforma e operação do Estádio Independência. Esta última alteração foi

solicitada  pelo  Governador  na  Mensagem  nº  570/2013.  Além  disso,  propomos

também  a  supressão  do  art.  64  do  substitutivo,  em  decorrência  da  proposta  de

modificação anterior.

Por  outro  lado,  corrigimos  erro  material  no  Anexo  da  proposição,  referente  ao

quantitativo de funções gratificadas - FGD-5 - da Secretaria de Estado de Trabalho e
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Promoção Social e ao quantitativo de cargos de provimento em comissão - DAD-2 -

da  Segov.  Além  disso,  em  razão  da  publicação  do  Decreto  nº  46.362,  de  3  de

dezembro de 2013, que altera o quantitativo de gratificações temporárias estratégicas

da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais, promovemos a alteração do

quadro das gratificações do referido órgão previsto no Anexo da proposição em tela.

Em  virtude  da  modificação  da  transferência  de  competência  do  Iter  para  a

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -, em vez da

Ruralminas, prevista no Projeto de Lei nº 4.439/2013, promovemos a supressão dos

seguintes dispositivos do substitutivo da CCJ: arts. 7º, 8º e 43, os termos “os itens

IV.2.1” do art. 51 e o item IV.2.1 do Anexo.

Também ressaltamos a exclusão do art. 62 do Substitutivo n° 1, da CCJ, conforme

sugerido pelo Governador do Estado na Mensagem nº 585/2013, que tinha como

objetivo alterar o inciso II do § 1° e o § 2° do art. 1° da Lei Delegada n° 176, de 2007.

Por  fim, ainda em decorrência das modificações propostas no Projeto de Lei  nº

4.439/2013,  reinserimos  o  comando  de  extinção  do  cargo  de  Vice-Presidente  da

Ruralminas, bem como o da revogação do artigo que criava tal cargo.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.440/2013

na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado, que incorpora as Emendas nºs 1

e 2, da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas, e pela

rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Com a aprovação do Substitutivo n° 2, ficam prejudicados o Substitutivo n° 1 e as

Emendas n°s 1 e 2.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera as Leis Delegadas nº 179, de 1º  de janeiro de 2011, que dispõe sobre a

organização básica e a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo do

Estado, e nº 180, de 20 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica da

Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O caput do inciso VIII e os incisos IX e XIX do art. 5º da Lei Delegada nº
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179, de 1º de janeiro de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação, e ficam

acrescentadas a seguinte alínea “f” ao inciso V, a seguinte alínea “d” ao inciso XIII e a

seguinte alínea “d” ao inciso XV:

“Art. 5º - (…)

V - (...)

f) Subsecretaria de Políticas sobre Drogas;

(...)

VIII - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão

Metropolitana:

(…)

IX - Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social:

a) Subsecretaria de Assistência Social;

b) Subsecretaria de Direitos Humanos;

c) Subsecretaria de Trabalho e Emprego;

(…)

XIII - (...)

d) Subsecretaria de Juventude;

(…)

XV - (...)

d) Centro de Serviços Compartilhados;

(…)

XIX - Secretaria de Estado de Turismo e Esportes:

a) Subsecretaria de Esportes;

b) Subsecretaria de Turismo.”.

Art. 2º - Os incisos VIII, IX e XIX do  caput do art. 6º da Lei Delegada nº 179, de

2011, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados ao artigo os

seguintes §§ 4º e 5º:

“Art. 6º - (…)

VIII - Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão

Metropolitana;

IX - Secretário de Estado de Trabalho e Promoção Social;
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(…)

XIX - Secretário de Estado de Turismo e Esportes;

(…)

§ 4º - Ao Centro de Serviços Compartilhados, a que se refere a alínea “d” do inciso

XV do art. 5º, corresponde um cargo de provimento em comissão de Gestor.

§ 5º -  Para fins de valor e sistemática de remuneração, direitos e vantagens, o

cargo  de  Gestor  do  Centro  de  Serviços  Compartilhados  equipara-se  ao  de

Subsecretário de Estado.”.

Art. 3º - O caput e as alíneas “b” e “c” do inciso VII e os incisos VIII e XVI do art. 12

da Lei Delegada n° 179, de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando

acrescentadas ao inciso VII as seguintes alíneas “e” e “f”:

“Art. 12 - (…)

VII  -  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e

Gestão Metropolitana:

(...)

b)  Agência  de  Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  -

Agência RMBH;

c) Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço - Agência

RMVA;

(…)

e) Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab;

f) Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa;

VIII - à Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social:

a) Fundação Educacional Caio Martins - Fucam;

b) Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig;

(...)

XVI  -  à  Secretaria  de  Estado  de  Turismo  e  Esportes:  Companhia  Mineira  de

Promoções - Prominas.”.

Art. 4º - Ficam acrescentados ao art. 3º da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de

2011, os seguintes §§ 3º, 4° e 5°:

“Art. 3º - (…)
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§ 3º - Os órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do

Poder Executivo, observada a conveniência administrativa, poderão, nos termos do

regulamento,  compartilhar  a  execução  das  atividades  de  apoio  e  suporte

administrativo, preferencialmente no âmbito do mesmo sistema operacional.

§ 4º - O Poder Executivo poderá, observado o disposto na alínea “a” do inciso VI do

art.  84  da  Constituição  da  República,  extinguir,  mediante  decreto,  unidades  da

estrutura orgânica básica de órgãos ou entidades da administração direta, autárquica

e fundacional que tenham perdido a sua funcionalidade devido ao compartilhamento

de que trata o § 3º, observada a conveniência e a eficiência administrativa.

§ 5° - Para fins do disposto neste artigo, entende-se como sistema operacional os

órgãos  e  as  entidades  a  eles  vinculadas  que  definem  e  executam  determinada

política.”.

Art. 5º - Fica acrescentado ao caput do art. 26 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o

seguinte  inciso  IV,  passando  o  §  3º  do  mesmo artigo  a  vigorar  com  a  seguinte

redação:

“Art. 26 - (...)

IV - Assessoria de Coordenação de Investimentos.

(...)

§ 3º  -  A Assessoria de Assuntos Econômicos, a Assessoria de Coordenação de

Investimentos  e  a  Assessoria  de  Articulação,  Parceria  e  Participação  Social  são

órgãos  de  assessoramento  imediato  do  Governador  e  subordinam-se

administrativamente à Secretaria-Geral.”.

Art. 6º - Fica acrescentado à Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte art. 28-B:

“Art. 28-B - Compete à Assessoria de Coordenação de Investimentos coordenar as

ações  de  desenvolvimento  dos  projetos  de  investimento  no  âmbito  do  Poder

Executivo, prestando assessoramento técnico especializado ao Governador.”.

Art. 7° - Fica acrescentado ao art. 111 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte

inciso XVI, passando os incisos XVI e XVII a vigorar como incisos XVII e XVIII, com a

seguinte redação:

“Art. 111 - (...)

XVI - estabelecer as diretrizes da política estadual de telecomunicações;
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XVII - exercer o poder de polícia no âmbito de sua competência;

XVIII - exercer atividades correlatas.”.

Art. 8° - O art. 112 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.  112 -  A Secretaria  de Estado de Cultura tem a seguinte estrutura orgânica

básica:

I - Gabinete;

II - Auditoria Setorial;

III - Assessoria Jurídica;

IV - Assessoria de Comunicação Social;

V - Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação;

VI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;

VII - Superintendência de Interiorização e Ação Cultural;

VIII - Superintendência de Bibliotecas Públicas e Suplemento Literário;

IX - Superintendência de Fomento e Incentivo à Cultura;

X - Superintendência de Museus e Artes Visuais;

XI - Arquivo Público Mineiro.”.

Art. 9° - Fica acrescentada ao inciso III do art. 119 da Lei Delegada nº 180, de 2011,

a seguinte alínea “f”:

“Art. 119 - (...)

III - (...)

f) Diretoria de Radiofusão e Telecomunicações.”.

Art.  10 - Ficam acrescentados ao art. 132 da Lei Delegada nº 180, de 2011, os

seguintes incisos XII a XIV, passando o seu inciso XII a vigorar como inciso XV:

“Art. 132 - (...)

XII - elaborar e propor as políticas estaduais sobre drogas, bem como as ações

necessárias a sua implantação;

XIII - planejar, desenvolver, implantar e coordenar projetos, programas e ações de

prevenção  do  uso  de  substâncias  e  produtos  psicoativos,  em  articulação  com  a

Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social;

XIV -  credenciar  organizações  públicas,  privadas  e  não  governamentais  para  a
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composição das redes locais e setoriais de políticas sobre drogas;”.

Art. 11 - Fica acrescentado ao art. 133 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte

inciso XVII:

“Art. 133 - (...)

XVII - Subsecretaria de Política sobre Drogas:

a) Superintendência de Prevenção e Descentralização da Política sobre Drogas;

b) Superintendência de Tratamento;

c) Superintendência de Acolhimento;

d) Centro de Referência Estadual em Álcool e outras Drogas.”.

Art.  12 - Ficam acrescentados ao art. 134 da Lei Delegada nº 180, de 2011, os

seguintes inciso VII e § 10:

“Art. 134 - (...)

VII - o Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas.

(...)

§ 10 - A Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Políticas Sobre Drogas será

exercida pela Subsecretaria de Políticas sobre Drogas.”.

Art.  13  -  O art.  152 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 152 - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico tem a seguinte

estrutura orgânica básica:

I - Gabinete;

II - Assessoria Jurídica;

III - Auditoria Setorial;

IV - Assessoria de Comunicação Social;

V - Assessoria de Gestão e Inteligência Estratégica;

VI - Unidade Central de Parcerias Público-Privadas;

VII - Central Exportaminas;

VIII - Subsecretaria de Indústria, Comércio e Serviços:

a) Superintendência de Apoio à Competitividade e ao Empreendedorismo;

b) Superintendência de Desenvolvimento da Produção;

c) Superintendência de Artesanato, Cooperativismo e Apoio ao Setor Terciário;
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IX - Subsecretaria de Investimentos Estratégicos:

a) Superintendência de Planejamento, Integração e Financiamento ao Investimento;

b) Superintendência de Logística;

c) Superintendência de Projetos Especiais;

X - Subsecretaria de Política Mineral e Energética:

a) Superintendência de Política Mineral;

b) Superintendência de Política Energética;

XI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.”.

Art. 14 - Fica acrescentado ao § 2º do art. 153 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o

seguinte inciso IX:

“Art. 153 - (…)

§ 2º - (…)

IX - Fundo de Incentivo à Inovação Tecnológica - Fiit.”.

Art. 15 - O caput e o inciso II do art. 159 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art.  159  -  Integram  a  área  de  competência  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana:

(...)

II - por vinculação:

a) a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento

Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae-MG;

b)  a  Agência  de Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana de Belo  Horizonte -

Agência RMBH;

c) a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço - Agência

RMVA;

d) a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab;

e) a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa.”.

Art.  16  -  O art.  160 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art.  160 - A Sedru é o órgão gestor do Fundo Estadual de Habitação - FEH -,

participando  do  seu  grupo  coordenador,  e  do  Fundo  de  Desenvolvimento
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Metropolitano, enquanto perdurarem suas atividades.”.

Art.  17  -  O Capítulo  XI  do Título  II  da  Lei  Delegada nº  180,  de 2011,  passa a

denominar-se: “Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e

Gestão Metropolitana”.

Art.  18  -  O art.  168 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 168 - A Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social - Sedese -, a que

se refere o inciso IX do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade

planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado que

visem ao fomento e ao desenvolvimento social da população,  por  meio de ações

relativas à garantia e à promoção dos direitos humanos, à assistência social para o

enfrentamento  da  pobreza,  ao  provimento  de  condições  para  a  superação  da

vulnerabilidade social e à formulação e ao fomento das políticas públicas de trabalho

e emprego, competindo-lhe:

I  -  formular  e  coordenar  a  política  estadual  de  assistência  social,  apoiar  e

supervisionar sua execução, direta ou indiretamente, em sua área de competência;

II - implementar as ações do Estado no âmbito do Sistema Único de Assistência

Social - Suas;

III  -  apoiar  ações  e  projetos  da  sociedade  civil  voltados  para  as  necessidades

básicas e os mínimos sociais;

IV - apoiar a iniciativa privada nas ações voltadas para a responsabilidade social,

em articulação com outros órgãos estaduais;

V -  manter  cadastro atualizado das entidades  de cunho social  com atuação no

Estado;

VI - elaborar e divulgar, de forma articulada, as diretrizes das políticas estaduais de

atendimento,  promoção  e  defesa  de  direitos  e,  no  limite  de  sua  competência,

executar, de forma direta ou indireta, as ações relativas aos seguintes direitos:

a) da criança e do adolescente;

b) do idoso;

c) da mulher;

d) da pessoa com deficiência;
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e) da igualdade racial;

f) da diversidade sexual;

g) outros que se enquadrem na abrangência das políticas públicas de promoção e

proteção de direitos;

VII - promover e divulgar ações que garantam a eficácia das normas vigentes de

defesa  dos  direitos  humanos  estabelecidos  na  Constituição  da  República,  na

Declaração  Americana  dos  Direitos  e  Deveres  Fundamentais  do  Homem,  na

Declaração Universal dos Direitos Humanos e em acordos dos quais o Brasil  seja

signatário;

VIII  -  manter atividades de pesquisa e acompanhamento de cenários de direitos

humanos e de políticas sociais, por meio de observatório;

IX - formular e coordenar a política estadual relacionada com o trabalho, a geração

de emprego e de renda, a colocação e a recolocação no mercado de trabalho;

X - fomentar as políticas voltadas para a inclusão produtiva;

XI  -  manter  atividades  de  pesquisa,  desenvolvimento  de  metodologias  e

acompanhamento de cenários de trabalho e emprego;

XII  -  promover  a articulação das ações voltadas para a qualificação e formação

profissional,  buscando  o  incremento  das  políticas  públicas  para  a  geração  de

emprego e renda no Estado;

XIII - formular planos e programas, na sua área de competência, em articulação

com  a  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  e  outras  secretarias  de

Estado, notadamente as de Defesa Social, de Educação e de Desenvolvimento dos

Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas, observadas as diretrizes gerais

do governo;

XIV - promover e facilitar a interiorização, a intersetorialidade e as parcerias para a

implementação das políticas públicas sob sua direção, com vistas à universalização

dos direitos sociais;

XV - realizar conferências relativas às políticas públicas incluídas no âmbito de sua

competência;

XVI - exercer o poder de polícia no âmbito de sua competência;

XVII - exercer atividades correlatas.”.
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Art. 19 - O caput do art. 169 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 169 - A Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social tem a seguinte

estrutura orgânica básica:

I - Gabinete;

II - Auditoria Setorial;

III - Assessoria Jurídica;

IV - Assessoria de Comunicação Social;

V - Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação;

VI - Assessoria de Projetos Especiais;

VII - Assessoria de Assuntos Sociais para Vilas e Favelas;

VIII - Subsecretaria de Direitos Humanos:

a) Superintendência de Políticas de Promoção de Direitos e Cidadania;

b) Superintendência de Políticas de Proteção de Direitos;

c) Escritório de Direitos Humanos;

d)  Coordenadoria  Especial  de  Apoio  e  Assistência  à  Pessoa  com  Deficiência  -

Caade;

e) Coordenadoria Especial da Política Pró-Criança e Adolescente - Cepcad;

f) Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres - Cepam;

g) Coordenadoria Especial de Políticas de Diversidade Sexual;

h) Coordenadoria Especial de Políticas Pró-Igualdade Racial;

i) Coordenadoria Especial de Políticas para o Idoso;

IX - Subsecretaria de Assistência Social:

a) Superintendência de Políticas de Assistência Social;

b)  Superintendência  de  Capacitação,  Monitoramento,  Controle  e  Avaliação  de

Políticas de Assistência Social;

X - Subsecretaria de Trabalho e Emprego:

a) Superintendência de Gestão do Atendimento ao Trabalhador;

b) Superintendência de Política de Trabalho e Emprego;

XI - Superintendência de Interiorização;

XII - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.”.
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Art.  20  -  O art.  170 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 170 - Integram a área de competência da Secretaria de Estado de Trabalho e

Promoção Social:

I - por subordinação administrativa:

a) O Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas;

b) o Conselho Estadual de Promoção de Igualdade Racial - Conepir;

c) o Conselho Estadual do Idoso - CEI;

d) o Conselho Estadual da Mulher - CEM;

e) o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente - Cedca;

f) o Conselho Estadual de Defesa dos Portadores de Deficiência - Cedpo;

g) o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - Conedh;

h) o Conselho Estadual de Direitos Difusos;

i) o Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda - Ceter;

j) o Conselho Estadual da Economia Popular Solidária - Ceeps;

k) o Comitê Gestor Estadual para a Criança e o Adolescente do Semiárido Mineiro;

II - por vinculação:

a) a Fundação Caio Martins - Fucam;

b) a Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig.”.

Art. 21 - O caput do art. 171 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com

a seguinte redação,  e  fica  acrescentado ao inciso  II  do  mesmo artigo a seguinte

alínea “e”:

“Art.  171 -  A Secretaria  de Estado de Trabalho  e  Promoção Social  participa  da

gestão dos fundos a seguir mencionados nas seguintes condições:

II - (…)

e) Fundo de Erradicação da Miséria - FEM.”.

Art. 22 - Fica acrescentada ao Capítulo XII do Título II da Lei Delegada nº 180, de

2011, a seguinte Seção II, contendo os arts. 176-A e 176-B a seguir:

“Título II

(...)

Capítulo XII

(…)

Seção II

Da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais
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Art. 176-A - Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig -, a

que se refere o inciso  XIV do art.  12  da Lei  Delegada nº  179,  de  2011,  tem por

finalidade  promover  a  habilitação  e  a  qualificação  profissional,  a  formação  e  o

aperfeiçoamento de professores em nível superior e de instrutores para modalidades

técnicas,  bem como a educação técnica,  o desenvolvimento de metodologias  e a

aplicação de recursos  tecnológicos para  a qualificação e  a especialização para o

trabalho,  observada a política formulada pela Secretaria de Estado de Trabalho e

Promoção Social, competindo-lhe:

I  -  formar,  aperfeiçoar  e  especializar  docentes  para  atuarem  nos  ensinos

fundamental, médio, técnico e superior;

II - criar, manter e ministrar cursos de formação de profissionais em nível técnico, de

graduação,  pós-graduação,  extensão  e  aperfeiçoamento,  por  meio  de  cursos

regulares e de educação a distância;

III  -  desenvolver  programas  de  qualificação  profissional  para  trabalhadores,

oferecendo-lhes  condições  de acesso a  estudos  de diferentes  níveis,  mediante  a

realização de cursos de longa ou curta duração, visando a sua inserção no mercado

de trabalho;

IV  -  prestar  serviços  de  assessoria  e  de  consultoria  a  instituições  públicas  e

privadas  nas  áreas  de  tecnologia,  trabalho,  ensino,  pesquisa  e  desenvolvimento

institucional;

V  -  divulgar  estudos,  experiências  e  inovações  resultantes  de  sua  atuação  no

ensino, de pesquisa ou de desenvolvimento de programas e projetos;

VI -  desenvolver projetos e capacitar  recursos humanos para o desempenho de

atividades profissionais em instituições públicas e privadas, adequando o potencial do

quadro de pessoal às necessidades sociais;

VII - qualificar, formar e especializar profissionais em nível técnico para atuarem nos

setores primário, secundário e terciário da economia;

VIII - estabelecer parcerias com entidades nacionais e internacionais com o objetivo

de desenvolver projetos de pesquisa e extensão na área de ensino;

IX - exercer atividades correlatas.

Art. 176-B - A Utramig tem a seguinte estrutura orgânica básica:
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I - Conselho Curador;

II - Direção Superior: Presidente;

III - Unidades Administrativas:

a) Gabinete;

b) Procuradoria;

c) Auditoria Seccional;

d) Assessoria de Comunicação Social;

e) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;

f) Diretoria de Ensino e Pesquisa;

g) Diretoria de Qualificação e Extensão;

h) Diretoria de Ensino a Distância.”.

Art.  23 -  O Capítulo XII  do Título II  da Lei  Delegada nº 180,  de 2011,  passa a

denominar-se: “Da Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social”.

Art.  24  -  O art.  196 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 196 - A Secretaria de Estado de Governo tem a seguinte estrutura orgânica

básica:

I - Gabinete;

II - Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação;

III - Assessoria de Comunicação Social;

IV - Assessoria Jurídica;

V - Auditoria Setorial;

VI - Subsecretaria de Assuntos Municipais:

a) Superintendência de Projetos;

b) Superintendência de Apoio Institucional aos Municípios;

VII - Subsecretaria de Comunicação Social:

a) Assessoria de Gestão da Comunicação;

b) Núcleo de Auditoria Setorial;

c) Superintendência Central de Publicidade;

d) Superintendência Central de Imprensa;

e) Superintendência Central de Eventos e Promoções;
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VIII - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;

IX - Superintendência Central de Convênios;

X - Subsecretaria da Juventude:

a) Superintendência de Intersetorialidade;

b) Superintendência de Articulação.”.

Art. 25 - O inciso II do art. 197 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 197 - (…)

II - por subordinação administrativa:

a) o Conselho Estadual de Comunicação Social;

b) o Conselho Estadual da Juventude.”.

Art. 26 - Fica acrescentado ao art. 212 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte

inciso XIV, passando o § 1º a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 212 - (…)

XIV - Centro de Serviços Compartilhados:

a) Núcleo de Execução de Despesas;

b) Núcleo de Serviços Administrativos;

c) Núcleo de Gestão de Compras;

d) Núcleo de Auditoria Setorial;

e) Núcleo de Assessoramento Jurídico;

f) Núcleo de Gestão de Serviços;

(...)

§ 1º - As UAIs, até o limite de trinta unidades, e as Coordenadorias Regionais, até o

limite de vinte e cinco unidades, subordinam-se à Coordenadoria Especial de Gestão

das  UAIs  e  à  Superintendência  de  Planejamento,  Gestão  e  Finanças,

respectivamente, e têm sede nos municípios definidos em decreto.”.

Art. 27 - O inciso VI do art. 223 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 223 - (...)

VI - Núcleo de Atendimento à Judicialização da Saúde;”.

Art. 28 - Fica acrescentado à Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte art. 224-A:
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“Art. 224-A - A Secretaria de Estado de Saúde é o órgão gestor do Fundo Estadual

de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes - Funpren.”.

Art. 29 - Fica acrescentada ao inciso III  do art. 226 da Lei Delegada nº 180, de

2011, a seguinte alínea “g”:

“Art. 226 - (…)

III - (...)

g) Superintendência Geral do Canal Minas Saúde.”.

Art. 30 -  O Capítulo XXII do Título II da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a

denominar-se: “Secretaria de Estado de Turismo e Esportes”, e os arts. 253, 254, 255

e 256 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 253 - A Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, a que se refere o inciso

XIX do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade planejar, coordenar

e fomentar as ações relacionadas ao turismo, objetivando a sua expansão, a melhoria

da  qualidade  de  vida  das  comunidades,  a  geração  de  emprego  e  renda  e  a

divulgação  do  potencial  turístico  do  Estado,  bem  como planejar,  dirigir,  executar,

controlar  e  avaliar  as  atividades  setoriais  a  cargo  do  Estado  que  visem  ao

desenvolvimento social, por meio de ações relativas ao esporte e ao lazer, administrar

direta ou indiretamente estádios próprios ou de terceiros, mediante convênio, contrato

ou instrumento congênere, competindo-lhe:

I - propor, coordenar e implementar, em articulação com órgãos e entidades das

esferas de governo federal, estadual e municipal, a política estadual de turismo, o

Plano Mineiro de Turismo e os demais planos, programas e projetos relacionados ao

apoio e ao incentivo ao turismo;

II - criar e divulgar o calendário oficial de eventos turísticos do Estado;

III  -  promover e difundir,  por meio de atividades turísticas, a cultura mineira, em

articulação com a Secretaria de Estado de Cultura;

IV - promover a intersetorialidade voltada para o desenvolvimento da infraestrutura

turística;

V - fomentar a instalação de empreendimentos ligados às atividades turísticas;

VI - promover e divulgar os produtos turísticos do Estado;

VII  -  propor  normas  visando  ao  estímulo  e  ao  desenvolvimento  do  turismo,  no
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âmbito de sua atuação;

VIII  -  executar,  direta ou indiretamente, projetos específicos para implantação de

receptivos  turísticos,  recuperação  de  estética  urbana  e  ambiental  voltada  para  o

turismo e apoio à rede hoteleira e de restaurantes, no âmbito de circuitos turísticos ou

áreas assemelhadas;

IX - promover a gastronomia como atividade integrante da política de turismo do

Estado;

X - elaborar e propor as políticas estaduais de esporte e lazer, bem como realizar as

ações necessárias à sua implantação, acompanhamento e avaliação;

XI  -  articular-se  com  o  governo  federal,  os  governos  municipais,  os  órgãos

estaduais,  o  terceiro  setor  e  o  setor  privado,  objetivando  a  promoção  da

intersetorialidade das ações voltadas para o incremento das atividades físicas, da

prática esportiva e do lazer;

XII - promover o esporte socioeducativo, como meio de inclusão social, e ações que

visem a estimular o surgimento e o desenvolvimento de vocações esportivas;

XIII -  garantir o acesso da população a atividades físicas e práticas esportivas e

aprimorar a gestão da política pública de esportes, mediante o monitoramento dos

territórios esportivos mineiros, a capacitação de pessoal e a aplicação de critérios

legais, incluídos o da proporcionalidade de recursos e o de indicadores de resultados

para a aferição da eficiência de da atuação da secretaria;

XIV - ampliar as estruturas destinadas à prática de atividades físicas e de esportes

nos municípios, bem como apoiar a sua recuperação e modernização, observados os

objetivos dos programas governamentais e as demandas locais;

XV - promover e coordenar a captação de recursos públicos e privados destinados

a atividades esportivas e de lazer, bem como aprovar projetos esportivos habilitados

para fins de obtenção de recursos provenientes da concessão de incentivos fiscais;

XVI  -  promover  ações  que  visem  à  preservação  e  à  recuperação  da  memória

esportiva no Estado;

XVII - articular-se com os conselhos municipais de esporte, bem como estimular

sua criação em municípios que não dispõem desses órgãos, e com outros conselhos

setoriais, a fim de ampliar a cooperação mútua e estabelecer estratégias comuns de
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implementação de políticas públicas;

XVIII - garantir a conservação, a manutenção e a modernização dos estádios sob

sua administração;

XIX - acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de concessão dos estádios

próprios ou de terceiros sob a responsabilidade do Estado;

XX - exercer atividades correlatas.

Art. 254 - Integram a área de competência da Secretaria de Estado de Turismo e

Esportes:

I - por subordinação administrativa:

a) o Conselho Estadual de Desportos;

b) o Conselho Estadual do Turismo;

II - por vinculação: a empresa Companhia Mineira de Promoções - Prominas.

Art. 255 - A Secretaria de Estado de Turismo e Esportes tem a seguinte estrutura

orgânica básica:

I - Gabinete;

II - Assessoria Jurídica;

III - Auditoria Setorial;

IV - Assessoria de Comunicação Social;

V - Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação;

VI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;

VII - Subsecretaria de Esportes:

a) Superintendência de Esporte; e

b) Superintendência de Gestão de Estruturas Esportivas;

VIII - Subsecretaria de Turismo:

a) Superintendência de Políticas de Turismo;

b) Superintendência de Estruturas do Turismo;

c) Superintendência de Gastronomia;

IX - Coordenadoria Especial da Copa do Mundo.

Parágrafo único - A Coordenadoria Especial da Copa do Mundo, a que se refere o

inciso IX do caput, integra a Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, em caráter

complementar e temporário, até 31 de dezembro de 2014.
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Art. 256 - A Secretaria de Estado de Turismo e Esportes é o órgão gestor do Fundo

de Assistência ao Turismo - Fastur.”.

Art.  31  -  Ficam  extintos  os  cargos  de  Secretário  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude e de Secretário  de Estado de Trabalho e Emprego,  a que se referem,

respectivamente, os incisos XI e XVII do art. 6º da Lei Delegada nº 179, de 2011.

Art. 32 - Ficam extintos os seguintes cargos:

I - Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo, a que se refere o art. 7º

da Lei Delegada nº 179, de 2011;

II - Secretário de Estado Extraordinário de Gestão Metropolitana, a que se refere o

art. 8º da Lei Delegada nº 179, de 2011;

III - Secretário de Estado Extraordinário de Regularização Fundiária, a que se refere

o art. 9º da Lei Delegada nº 179, de 2011;

IV - Secretário de Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos, a que

se refere o art. 1º da Lei nº 20.312, de 27 de julho de 2012, a partir de 1º de abril de

2014.

Art.  33  -  Fica  extinto  o  cargo  de  Subsecretário  de  Articulação  Política,

correspondente, nos termos do § 3º do art. 6º da Lei Delegada nº 179, de 2011, à

subsecretaria a que se refere a alínea “a” do inciso XIII do art. 5º da Lei Delegada nº

179, de 2011.

Art. 34 - Fica criado um cargo de provimento em comissão de Gestor do Centro de

Serviços Compartilhados, a que se refere o § 4º do art. 6º da Lei Delegada nº 179, de

2011, acrescentado por esta lei.

Art. 35 - Ficam extintos os cargos de provimento em comissão de Vice-Diretor Geral

e de Vice-Presidente, constantes, respectivamente, nos itens V.1.A.1, V.1.B.1, V.2.1,

V.7.1, V.12.1, V.13.1, V.14.1 e V.15.1 e nos itens V.19.1, V.21.1, V.22.1, V.24.1, V.27.1,

V.28.1, V.29.1 e V.32.1 do Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007.

Art. 36 - Ficam extintos os cargos de Vice-Presidente da Empresa de Assistência

Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater -, da Empresa de

Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig - e da Rádio Inconfidência Ltda., a

que se refere o art. 25 da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011.

Art. 37 - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo



1104
____________________________________________________________________________

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - do

Gabinete  de  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Regularização  Fundiária,

constantes no item IV.2.11.7 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de

2007, consideradas as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos

arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cinco DAD-2;

II - seis DAD-4;

III - dois DAD-6;

IV - um DAD-8;

V - um DAD-10.

Art. 38 - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - e

Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - da Secretaria de Estado de Trabalho

e Emprego, constantes no item IV.2.14-A do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de

2007, considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos

arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) seis DAD-1;

b) quatro DAD-2;

c) seis DAD-3;

d) quatro DAD-4;

e) três DAD-5;

f) três DAD-6;

g) três DAD-7;

h) dois DAD-10;

II - Gratificações Temporária Estratégicas:

a) sete GTED-2;

b) vinte GTED-3;

c) três GTED-4.

Art. 39 - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - e
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Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - do Gabinete do Secretário de Estado

Extraordinário de Gestão Metropolitana, constantes no item IV.2.11.15 do Anexo IV da

Lei  Delegada nº  174,  de  2007,  considerados  as alterações e  os  remanejamentos

efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) três DAD-6;

b) três DAD-7;

c) quatro DAD-8;

d) um DAD-10;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas: duas GTED-4.

Art. 40 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção

Social  -  Sedese -  os  seguintes  cargos de provimento  em comissão do Grupo de

Direção e  Assessoramento  da  Administração Direta  do  Poder  Executivo  -  DAD -,

funções gratificadas e Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - da Secretaria

de Estado de Trabalho e Emprego, constantes no item IV.2.14-A do Anexo IV da Lei

Delegada  nº  174,  de  2007,  considerados  as  alterações  e  os  remanejamentos

efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) seis DAD-1;

b) três DAD-2;

c) vinte DAD-3;

d) vinte e quatro DAD-4;

e) um DAD-5;

f) oito DAD-6;

g) dois DAD-8;

II - funções gratificadas:

a) uma FGD-1;

b) duas FGD-3;

c) seis FGD-4;

d) duas FGD-7;

e) uma FGD-9;
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III - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) quinze GTED-2;

c) treze GTED-3;

d) cinco GTED-4.

Art. 41 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Turismo e Esportes -

Setes -  os  seguintes  cargos de provimento em comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento  da  Administração  Direta  do  Poder  Executivo  -  DAD  -,  funções

gratificadas e Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - da Secretaria de Estado

de Esportes e da Juventude, previstos no item IV.2.9 do Anexo IV da Lei Delegada nº

174,  de  2007,  considerados  as  alterações  e  os  remanejamentos  efetuados  nos

termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) um DAD-1;

b) cinco DAD-2;

c) três DAD-3;

d) quarenta e sete DAD-4;

e) três DAD-5;

f) cinco DAD-6;

g) quatro DAD-7;

h) um DAD-8;

II - funções gratificadas:

a) sete FGD-4;

b) uma FGD-5;

c) duas FGD-6;

d) seis FGD-7;

e) uma FGD-8;

f) uma FGD-9;

III - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) cinco GTED-2;
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c) sete GTED-3;

d) cinco GTED-4.

Art.  42  -  Ficam  transferidos  para  a  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana os seguintes cargos de provimento

em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta do

Poder  Executivo  -  DAD  -  e  Gratificações  Temporárias  Estratégicas  -  GTE  -  do

Gabinete do Secretário de Estado Extraordinário de Gestão Metropolitana, constantes

no item IV.2.11.15 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 2007, considerados as

alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida

lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) - dois DAD-6;

b) - dois DAD-7;

c) - um DAD-8;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas: três GTED-4.

Art.  43  -  Ficam  transferidos  para  a  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  os

seguintes  cargos  de  provimento  em  comissão  do  Grupo  de  Direção  e

Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - da Secretaria

de Estado de Esportes e da Juventude - Seej -, constantes no item IV.2.9 do Anexo IV

da Lei Delegada nº 174, de 2007, considerados as alterações e os remanejamentos

efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - um DAD-2;

II - três DAD-3;

III - dez DAD-4;

IV - nove DAD-5;

V - três DAD-7;

VI - um DAD-8.

Art. 44 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Turismo e Esportes -

Setes -  os  seguintes  cargos de provimento em comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento  da  Administração  Direta  do  Poder  Executivo  -  DAD  -,  funções

gratificadas  e  Gratificações  Temporárias  Estratégicas  -  GTE  -  do  Gabinete  do
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Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo, constantes no item IV.2.11.14

do Anexo IV da  Lei  Delegada nº 174,  de  2007,  considerados as alterações e  os

remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) um DAD-1;

b) cinco DAD-6;

c) um DAD-7;

d) dois DAD-8;

e) dois DAD-9;

f) um DAD-10;

g) dois DAD-11;

II - funções gratificadas:

a) uma FGD-7;

b) duas FGD-9;

III - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) quatro GTED-2;

c) duas GTED-3;

d) uma GTED-4.

§  1º  -  Os  cargos,  funções  gratificadas  e  gratificações  temporárias  estratégicas

transferidos por  este  artigo ficam lotados na Coordenadoria  Especial  da  Copa do

Mundo, extinguindo-se em 31 de dezembro de 2014.

§  2º  -  Os  cargos,  funções  gratificadas  e  gratificações  temporárias  estratégicas

extintos nos termos do § 1º serão identificados em decreto.

Art. 45 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Governo - Segov - os

seguintes  cargos  de  provimento  em  comissão  do  Grupo  de  Direção  e

Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - e Gratificações

Temporárias  Estratégicas  -  GTE  -  da  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude, constantes no item IV.2.9 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 2007,

considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16

e 31 da referida lei delegada:
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I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) seis DAD-2;

c) nove DAD-3;

d) dez DAD-4;

e) quatro DAD-5;

f) dois DAD-6

g) um DAD-7;

h) dois DAD-8;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) cinco GTED-2;

c) oito GTED-3;

d) oito GTED-4.

Art. 46 - Fica extinto, no âmbito da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas

Gerais - ESP-MG -, um cargo DAD-8, constante no item IV.2.21 do Anexo IV da Lei

Delegada nº 174, de 2007.

Art. 47 - Ficam criados os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - e

Gratificações  Temporárias  Estratégicas  -  GTE  -  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana, a que se refere o

item IV.2.6 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 2007, considerados as alterações

e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento: nove DAD-4;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas: seis GTED-2.

Art. 48 - Ficam criados os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - da

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Sectes -, a que se

refere o item IV.2.2 do Anexo IV da Lei Delegada n° 174, de 2007, considerados as

alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida

lei delegada:

I - um DAD-4;
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II - um DAD-3.

Art. 49 - Em função do disposto nos arts. 40 a 48 desta lei, os quadros relativos aos

cargos de provimento em comissão dos itens IV.2.2 e IV.2.4, os itens IV.2.6 e IV.2.7,

os  quadros  relativos  aos  cargos  de  provimento  em  comissão  e  às  gratificações

temporárias estratégicas do item IV.2.11 e os itens IV.2.16 e IV.2.21 do Anexo IV da

Lei  Delegada  nº  174,  de  2007,  passam  a  vigorar  na  forma  do  Anexo  desta  lei,

considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16

e 31 da Lei Delegada nº 174, de 2007.

Art. 50 - Os cargos, funções gratificadas e Gratificações Temporárias Estratégicas

extintos, lotados e transferidos por esta lei serão identificados em decreto.

Art. 51 - Os cargos das carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, Assistente

de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento e Analista de Gestão e Políticas

Públicas em Desenvolvimento, a que se referem, respectivamente, os incisos I, II e III

do art. 1º da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005, lotados, na data de publicação

desta  lei,  na  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da  Juventude  -  Seej  -  e  na

Secretaria de Estado de Turismo - Setur - passam a ser lotados na Secretaria de

Estado de Turismo e Esportes - Setes.

Parágrafo único - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e os

detentores de função pública das carreiras a que se refere o caput lotados na Seej e

na Setur na data de publicação desta lei ficam transferidos para a Setes.

Art. 52 - Os cargos das carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, Assistente

de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento e Analista de Gestão e Políticas

Públicas em Desenvolvimento, a que se referem, respectivamente, os incisos I, II e III

do art.  1º da Lei nº 15.468, de 2005, lotados, na data de publicação desta lei,  na

Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego - Sete - e na Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social - Sedese - passam a ser lotados na Secretaria de Estado de

Trabalho e Promoção Social - Sedese.

Parágrafo único - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e os

detentores  de  função  pública  das  carreiras  a  que  se  refere  o  caput lotados  na

Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Emprego  e  na  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social  na data de publicação desta lei  ficam transferidos para a
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Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social.

Art. 53 - O caput do inciso I do art. 3º da Lei nº 15.468, de 2005, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

I  -  na  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Promoção  Social  -  Sedese  -,  na

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e  Gestão

Metropolitana - Sedru -, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico -

Sede -, na Secretaria de Estado de Turismo e Esportes - Setes -, na Secretaria de

Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  -  Seapa  -,  na  Fundação  de

Educação  para  o  Trabalho  de  Minas  Gerais  -  Utramig  -  e  na  Agência  de

Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  -  Agência  RMBH -,

cargos das carreiras de:”.

Art. 54 - O inciso II do art. 8º da Lei nº 15.468, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8º - (...)

II - trinta ou quarenta horas, conforme definido em edital de concurso público, para

os  cargos  das  carreiras  de  Assistente  de  Gestão  e  Políticas  Públicas  em

Desenvolvimento,  Analista  de  Gestão  e  Políticas  Públicas  em  Desenvolvimento,

Técnico  de  Gestão  e  Registro  Empresarial  e  Analista  de  Gestão  e  Registro

Empresarial;”.

Art. 55 - Os incisos I e II do caput do art. 10 da Lei nº 15.468, de 2005, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10 - (...)

I  -  nível  superior,  conforme definido no edital do concurso,  para as carreiras de

Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, Professor de Ensino

Médio e Tecnológico, Analista de Gestão, Metrologia e Qualidade, Analista de Gestão

e Registro Empresarial, Analista de Gestão Lotérica e Analista de Desenvolvimento

Econômico e Social;

II - nível intermediário, conforme definido no edital do concurso, para as carreiras de

Assistente  de Gestão e Políticas  Públicas em Desenvolvimento,  Agente  Fiscal  de

Gestão, Metrologia e Qualidade, Técnico de Gestão e Registro Empresarial, Técnico
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de Gestão Lotérica e Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social.”.

Art.  56  -  O art.  11 da Lei  nº  15.468,  de 2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 11 - Não haverá ingresso nas carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais,

Auxiliar  de  Atividades  Operacionais,  Auxiliar  de  Gestão,  Metrologia  e  Qualidade,

Auxiliar  de Gestão e Registro Empresarial, Auxiliar  de Gestão Lotérica, Auxiliar  de

Desenvolvimento  Econômico  e  Social,  Auxiliar  de  Administração  de  Estádios,

Assistente de Administração de Estádios e Analista de Administração de Estádios.”.

Art. 57 - O título do item I.1 do Anexo I da Lei n° 15.468, de 2005, passa a ser: “I.1 -

Sedese, Sedru, Sede, Setes, Seapa, Utramig e Agência RMBH”.

Art. 58 - O título do item III.1 do Anexo III da Lei n° 15.468, de 2005, passa a ser:

“III.1 - Sedese, Sedru, Sede, Setes, Seapa e Utramig”.

Art. 59 - O título do item VIII.1 do Anexo VIII da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro

de  2005,  passa  a  ser:  “VIII.1.TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS

CARREIRAS  DA  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  TRABALHO  E  PROMOÇÃO

SOCIAL - SEDESE -, DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES -

SETES  -,  DA SECRETARIA DE  ESTADO  DE  DESENVOLVIMENTO  REGIONAL,

POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA - SEDRU -, DA SECRETARIA DE

ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE -, DA SECRETARIA DE

ESTADO  DE  AGRICULTURA,  PECUÁRIA  E  ABASTECIMENTO  -  SEAPA  -,  DA

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS - UTRAMIG

-, DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO

HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH - E DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE

MINAS GERAIS - ARSAE-MG”.

Art. 60 - Os servidores que, na data de publicação desta lei, estiverem em exercício

na  Subsecretaria  de  Políticas  Sobre  Drogas  da  Seej  poderão  ser  cedidos

excepcionalmente à SES para exercerem as atribuições dos respectivos cargos de

provimento efetivo.

Parágrafo único - A cessão de que trata o  caput será realizada com ônus para a

SES.
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Art. 61 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção

Social  os  arquivos,  as  cargas  patrimoniais,  a  execução  de  contratos,  convênios,

acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pela Secretaria de Estado de

Trabalho  e  Emprego,  procedendo-se,  quando  necessário,  às  adequações,  às

ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Parágrafo único - Compete à Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social

o monitoramento e o acompanhamento da execução e da prestação de contas dos

contratos,  convênios,  acordos e outras  modalidades de ajustes a que se refere o

caput.

Art. 62 - Ficam transferidos para a Seds os arquivos, as cargas patrimoniais e a

execução  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes

relativos especificamente à temática da política sobre drogas celebrados pela Seej

até  a  data  da  publicação  desta  lei,  procedendo-se,  quando  necessário,  às

adequações, às ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Parágrafo único -  Competem à Seds o monitoramento e o acompanhamento da

execução  e  da  prestação  de  contas  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras

modalidades de ajustes a que se refere o caput.

Art. 63 - A Setes sucederá, para todos os fins, o Gabinete do Secretário de Estado

Extraordinário  da  Copa  do  Mundo  2014,  assumindo  todos  os  encargos,  direitos,

obrigações e responsabilidades inerentes às atividades desenvolvidas pelo Gabinete.

§ 1º  -  Ficam transferidos para  a Setes os  arquivos,  as  cargas patrimoniais  e a

execução  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes

celebrados pelo Gabinete até a data da publicação desta lei, procedendo-se, quando

necessário, às adequações, às ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

§  2º  -  A Coordenadoria  Especial  da  Copa  do  Mundo,  incluída  por  esta  lei  na

estrutura da Setes, mediante alteração do art. 255 da Lei Delegada nº 180, de 2011,

assumirá a regulação, o monitoramento e a gestão dos contratos, acordos e outras

modalidades de ajustes relativos às obras do complexo Mineirão-Mineirinho para a

realização  da  Copa  do  Mundo  de  2014,  incluindo  o  contrato  de  concessão

administrativa para reforma e operação do estádio Governador Magalhães Pinto, bem

como a regulação, o monitoramento e a gestão do contrato de cessão de uso para
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reforma e operação do estádio Independência.

§ 3º - Com a extinção da Coordenadoria Especial da Copa do Mundo, as atividades

de que trata o § 2º serão desempenhadas por unidade administrativa da Setes, a ser

indicada  em  ato  do  Secretário  de  Estado  de  Turismo  e  Esportes,  e  as  demais

atividades  da  Coordenadoria  serão  transferidas  para  as  respectivas  secretarias

temáticas, nos termos do regulamento.

Art. 64 - A Sedru sucederá, para todos os fins, o Gabinete do Secretário de Estado

Extraordinário  de  Gestão  Metropolitana,  assumindo  todos  os  encargos,  direitos,

obrigações e responsabilidades inerentes às atividades desenvolvidas pelo Gabinete.

Parágrafo  único  -  Ficam  transferidos  para  a  Sedru  os  arquivos,  as  cargas

patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades

de ajustes celebrados pelo Gabinete até a data da publicação desta lei, procedendo-

se,  quando  necessário,  às  adequações,  às  ratificações,  às  renovações  ou  ao

apostilamento.

Art. 65 - A Seapa sucederá, para todos os fins, o Gabinete do Secretário de Estado

Extraordinário de Regularização Fundiária,  assumindo todos os encargos,  direitos,

obrigações e responsabilidades inerentes às atividades desenvolvidas pelo Gabinete.

Parágrafo  único  -  Ficam  transferidos  para  a  Seapa  os  arquivos,  as  cargas

patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades

de ajustes celebrados pelo Gabinete até a data da publicação desta lei, procedendo-

se,  quando  necessário,  às  adequações,  às  ratificações,  às  renovações  ou  ao

apostilamento.

Art. 66 - A Governadoria sucederá, para todos os fins, o Gabinete do Secretário de

Estado  Extraordinário  para  Coordenação  de  Investimentos,  assumindo  todos  os

encargos,  direitos,  obrigações e responsabilidades inerentes às  atividades por ela

desenvolvidas.

Parágrafo único - Ficam transferidos para a Governadoria os arquivos, as cargas

patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades

de ajustes  celebrados pelo  Gabinete  do Secretário  de Estado Extraordinário  para

Coordenação de Investimentos até a data da publicação desta lei, procedendo-se,

quando  necessário,  às  adequações,  às  ratificações,  às  renovações  ou  ao
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apostilamento.

Art. 67 - Ficam revogados:

I - o parágrafo único do art. 10 da Lei nº 11.403, de 21 de janeiro de 1994;

II - a Lei nº 11.988, de 21 de novembro de 1995;

III - a Lei nº 13.662, de 17 de julho de 2000;

IV - os itens IV.2.9, IV.2.11.7, IV.2.11.14, IV.2.11.15 e IV.2.14-A do Anexo IV da Lei

Delegada nº 174, de 2007;

V - da Lei Delegada nº 179, de 2011:

a) o inciso XI, a alínea “a” do inciso XIII e o inciso XVII do art. 5º;

b) os incisos XI e XVII do art. 6º;

c) os arts. 7º, 8º e 9º;

d) o inciso XIV e o § 1° do art. 12;

VI - da Lei Delegada nº 180, de 2011:

a) o inciso V do § 2º do art. 9º;

b) o inciso III do § 2º do art. 13, em 1º de abril de 2014;

c) os incisos I, II e III do § 1º do art. 26;

d) o inciso IV do §1º do art. 26, em 1º de abril de 2014;

e) o inciso VI do art. 27;

f) o inciso II do art. 37;

g) os arts. 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65 e 66;

h) o inciso II do art. 71;

i) o inciso IV do art. 75;

j) a alínea “b” do inciso II do art. 80;

k) o inciso VI e a alínea “c” do inciso VIII do art. 85;

l) a alínea “b” do inciso II e a alínea “e” do inciso III do art. 89;

m) o inciso IV, a alínea “a” do inciso VIII, a alínea “b” do inciso IX e o inciso X do art.

92;

n) a alínea “e” do inciso III do art. 99;

o) as alíneas “b” dos incisos II dos arts. 82, 101, 103, 105, 115, 117 e 122;

p) o inciso II do art. 133;

q) a alínea “b” do inciso II do art. 149;
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r) o inciso VI do art. 158;

s) o inciso VIII do art. 164;

t) o inciso II do art. 178;

u) os arts. 181, 182, 183 e 183-A;

v) a alínea “b” do inciso II do art. 193;

x) o inciso IV e a alínea “b” do inciso VIII do art. 200;

y) as alíneas “b” do inciso II e as alíneas “d” do inciso III dos arts. 204, 206 e 208;

z) os incisos V e XIII do art. 212;

a.1) as alíneas “b” dos incisos II dos arts. 226 e 232;

b.1) os arts. 234, 235, 236 e 238;

c.1) os arts. 240 e 241;

d.1) os incisos II e VII do art. 244;

e.1) a alínea “m” do inciso III do art. 248;

VII - os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 20.312, de 27 de julho de 2012.

Art. 69 - O Poder Executivo providenciará a publicação do texto atualizado das Leis

Delegadas nº 179, de 2011, e nº 180, de 2011.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:

I - a partir de 1º de abril de 2014, relativamente ao inciso IV do art. 32 e às alíneas

“b” e “d” do inciso VI do art. 67;

III - a partir de 1º de janeiro de 2014, relativamente aos demais artigos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

Gustavo Corrêa, presidente e relator - Adalclever Lopes (voto contrário) - Antônio

Carlos Arantes - Lafayette de Andrada.

ANEXO

(a que se refere o art. 49 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO IV

(a que se refere o § 2° do art. 2° da Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVOS DE VALORES UNITÁRIOS E DE CARGOS DE PROVIMENTO EM

COMISSÃO

IV.2  -  QUANTITATIVOS  DE  CARGOS  DE  PROVIMENTO  EM  COMISSÃO,

FUNÇÕES GRATIFICADAS E GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

ATRIBUÍDOS AOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO
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(…)

IV.2.2.  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  CIÊNCIA,  TECNOLOGIA E  ENSINO

SUPERIOR - SECTES

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 6.12.2013.

(...)

IV.2.4 -SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 6.12.2013.

(...)

IV.2.6  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  DESENVOLVIMENTO  REGIONAL,

POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 6.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O  Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

6.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O  Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 6.12.2013.

IV.2.7 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 6.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O  Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

6.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS 

* - O  Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário
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do Legislativo, de 6.12.2013.

COORDENADORIA DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE - CAADE

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 6.12.2013.

CONSELHO ESTADUAL DA MULHER

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 6.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O  Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

6.12.2013.

(…)

IV.2.11. - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 6.12.2013.

(…)

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O  Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 6.12.2013.

(…)

IV.2.16 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 6.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O  Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

6.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O  Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário
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do Legislativo, de 6.12.2013.

(…)

IV.2.21 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 6.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O  Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

6.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O  Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 6.12.2013.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.575/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  deputado  Bosco,  a  proposição  em  epígrafe  dispõe  sobre  a

desafetação de bens públicos e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Araxá os trechos de rodovia que especifica.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  4/10/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.

188 do Regimento Interno.

Cabe  a  este  órgão  colegiado,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Na  reunião  de  29/10/2013,  esta  comissão  solicitou  o  encaminhamento  da

proposição,  nos  termos  do  art.  301  do  Regimento  Interno,  ao  Departamento  de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, para que este se

manifestasse sobre a viabilidade do projeto.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.



1120
____________________________________________________________________________

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  4.575/2013 dispõe  sobre  a  desafetação  dos  bens  públicos

constituídos  pelos  trechos  da  Rodovia  MG-428  compreendidos  entre  o  seus

quilômetros 4,95 a 6,50 e 9,00 a 11,40, e autoriza sua doação para o Município de

Araxá, para que passem a integrar o perímetro urbano como via pública. Estabelece,

ainda, que a referida área reverterá ao patrimônio do doador se, no prazo de cinco

anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista.

O art. 99 da Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil Brasileiro -, classifica os bens

públicos em três categorias segundo sua destinação: bens de uso comum do povo,

bens de uso especial e bens dominicais. Os primeiros destinam-se ao uso de toda a

coletividade, independentemente de autorização do poder público, tais como ruas e

estradas.  Os bens de uso especial  são aqueles  que possuem destinação pública

específica,  sendo  utilizados  na  execução  de  serviço  público  ou  de  atividade

burocrática, como os imóveis que abrigam as repartições públicas. Tanto os bens de

uso  comum  do  povo  quanto  os  bens  de  uso  especial  integram  o  patrimônio

indisponível  do estado,  pois,  enquanto  tiverem afetação pública,  não poderão ser

objeto de alienação.

Já os bens dominicais são aqueles que, mesmo pertencentes ao estado, não têm

afetação, razão pela qual podem ser objeto de negócio jurídico de direito privado,

como os  terrenos  baldios  da  administração.  Esses  bens  constituem  o  patrimônio

disponível  do poder  público, em relação aos quais  o estado exerce um direito  de

propriedade, de forma análoga ao que ocorre no âmbito do direito privado.

De acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro, verifica-

se  que  as  rodovias  são  bens  de uso comum  do  povo,  pois  destinam-se ao  uso

coletivo e, em situações normais, não se sujeitam a autorização prévia do estado nem

a pagamento por sua utilização.

É importante observar que, por ser bem de uso comum do povo, a transferência,

dos trechos da Rodovia MG-428 ao patrimônio do Município de Araxá não implica

alteração  em  sua  natureza  jurídica,  uma  vez  que  eles  continuarão  inseridos  na
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comunidade  como  meios  de  passagem  pública.  A  modificação  básica  incidirá

somente sobre a titularidade do imóvel,  que passará a integrar  o domínio público

municipal  e,  consequentemente,  será  esse  ente  federativo  que  assumirá  a

responsabilidade pelas obras de manutenção e conservação da via pública.

As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam

no  art.  18  da  Constituição  do  Estado,  que  exige  avaliação  prévia,  autorização

legislativa  e  licitação  para  a  alienação  de  imóveis.  O  dispositivo  excepciona  a

exigência de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta, na forma da

lei.

Há que se observar, também, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui

normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.

Para bens imóveis, o inciso I desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação

prévia  e  licitação  na  modalidade  de  concorrência,  dispensada  esta  no  caso  de

doação.

Para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação, que é uma

forma  de  alienação,  é  imprescindível  sua  desafetação,  ou  seja,  a  perda  de  sua

finalidade pública. Esta ocorre normalmente na própria lei que autoriza a transferência

do bem, seja de  maneira explícita,  conforme consta no art.  1º  da proposição em

análise, seja de forma implícita, quando não há referência expressa à desafetação.

Dessa forma, inexiste vedação constitucional à doação de bem de uso comum do

povo. O que é inadmissível, à luz do ordenamento jurídico vigente, é a alienação de

bem imóvel do Estado sem prévia aprovação do Legislativo.

Cabe ressaltar, por fim, que o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de Minas Gerais - DER-MG -, encaminhou a esta Casa a nota técnica de 12/11/2013,

manifestando-se favoravelmente à matéria de que trata o projeto de lei em exame.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.575/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Bosco - André Quintão -
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Adalclever Lopes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.740/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do governador do Estado e encaminhado a esta Casa pela Mensagem

nº 579/2013, o projeto de lei  em epígrafe “autoriza o Poder Executivo a contratar

operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -

BNDES -, e dá outras providências”.

Publicada no  Diário do Legislativo de 29/11/2013, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta comissão, para receber parecer sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei  em epígrafe objetiva autorizar o Poder Executivo a promover a

adesão do Estado de Minas Gerais ao Programa de Modernização da Administração

Geral e Patrimonial  das Defensorias Públicas dos Estados e do Distrito  Federal  -

PMAE Defensorias -, nos termos da Resolução nº 4.015, de 29 de setembro de 2011,

do Banco Central  do Brasil,  mediante contratação de operação de crédito  com o

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, até o limite de

R$ 11.000.000,00.

Conforme disposto no parágrafo único do art. 1º da proposição, a operação tem por

objetivo financiar atividades e projetos voltados à melhoria da eficiência, qualidade e

transparência da Defensoria Pública  do  Estado de Minas Gerais,  conforme metas

definidas  pela  Lei  nº  20.008,  de  2012,  que  atualiza  o  Plano  Mineiro  de

Desenvolvimento  Integrado,  e  constantes  no  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015, instituído pela Lei nº 20.024, de 2012.

De acordo com o informado pela Secretaria de Estado da Fazenda na exposição de

motivos anexada à mensagem de encaminhamento do projeto, a referida contratação

de  linha  de  crédito  objetiva  dar  cumprimento  aos  arts.  134  e  37  da Constituição
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Federal.  O  citado  art.  134  estabelece  a  missão  constitucional  das  Defensorias

Públicas,  enquanto  o  mencionado  art.  37  elenca  o  princípio  da  eficiência  como

norteador  da  Administração  Pública.  Na  justificativa  apresentada  há  também  a

afirmativa de que a Defensoria Pública do Estado de Minas definiu como prioridade

estratégica, no Plano Geral de Atuação, a modernização da gestão e do planejamento

institucional, nas áreas meio e finalística, visando aumentar a qualidade e eficiência

dos  serviços  prestados  ao  hipossuficiente,  por  meio  do  levantamento  e

remodelamento dos processos internos e do desenvolvimento e aperfeiçoamento de

sistemas  de  informação,  com  uso  de  tecnologia  de  informação.  E  essa  mesma

prioridade estratégica foi definida por todas as demais Defensorias Públicas do País,

o que levou à celebração de um Acordo de Cooperação entre o Conselho Nacional de

Defensores  Públicos-Gerais  (Condenge),  o  Ministério  da  Justiça,  por  meio  da

Secretaria  de  Reforma  do  Judiciário,  e  o  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento

Econômico  e  Social  -  BNDES  -,  que  culminou  com  a  abertura  de  uma linha  de

financiamento para essa finalidade, qual seja o mencionado PMAE Defensorias.

O  PMAE  Defensorias  insere-se  no  PMAE  -  Programa  de  Modernização  da

Administração  das  Receitas  e  da  Gestão  Fiscal,  Financeira  e  Patrimonial  das

Administrações  Estaduais  -,  o  qual  compreende  o  valor  de  R$  300.000.000,00

(trezentos milhões de reais),  dos quais  à Defensoria Pública do Estado de Minas

Gerais foi atribuído, conforme já citado, o importe de R$ 11.000.000,00 (onze milhões

de reais).  Destaque-se que a  vigência  da  referida linha de crédito  irá  expirar  em

22/3/2014.

Ainda conforme informado na referida exposição de motivos, a operação de crédito

culminará em implantação da central de relacionamento com o cidadão - serviço 129,

permitindo a melhoria do acesso dos cidadãos aos serviços da Defensoria Pública,

em  aquisição de  hardware,  software,  infraestrutura  lógica  e  de  comunicação,  em

capacitação de recursos  humanos  e  em  adequação  de  ambientes  físicos  para  a

melhoria das instalações voltadas ao atendimento, dentre outros resultados previstos.

A autorização legislativa para a contratação de operação de crédito pelo estado, na

forma definida no art. 29, III, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de

Responsabilidade Fiscal, faz-se necessária por força do disposto no art. 32, § 1º, I, da
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mencionada norma, e nos arts. 61, IV, e 90, XVIII, da Constituição mineira. De acordo

com o art. 61, IV, da Constituição Estadual, compete à Assembleia Legislativa dispor

sobre dívida pública, abertura e operação de crédito.

As  normas  gerais  para  a  realização  da  operação  de  crédito  que  se  pretende

autorizar estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente no art. 32.

A operação deverá obedecer, ainda, às regras estabelecidas nas Resoluções nº 40,

de 20 de dezembro de 2001, alterada pela Resolução nº 5, de 3 de abril de 2002, e nº

43, de 21 de dezembro de 2001, alterada pela Resolução nº 3, de 2 de abril de 2002,

todas do Senado Federal.  Destaque-se o art.  47  da Resolução nº 43 do Senado

Federal,  que,  na  esteira  do  que dispõe o  art.  167,  §4º,  da  Constituição  Federal,

permite a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os

arts. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, I, “a”, e II, da Constituição

Federal, para a prestação de garantia ou contragarantia à União e suas autarquias e

fundações. E nesse sentido está a redação do art. 2º da proposição em análise.

O principal requisito exigido pelo art. 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe

que  o  pleito,  pelo  estado,  deve  estar  fundamentado  em  parecer  de  seus  órgãos

técnicos e jurídicos, demonstrando a relação entre custo e benefício e o interesse

econômico e social da operação. Além disso, o cumprimento dos limites e condições

relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive

das  empresas por  ele  controladas,  será  verificado pelo  Ministério  da  Fazenda.  O

parecer que fundamenta o pleito deverá considerar a existência de prévia e expressa

autorização para a contratação em lei específica, na Lei Orçamentária ou em créditos

adicionais;  a  inclusão,  no  orçamento  ou  em  créditos  adicionais,  dos  recursos

provenientes da operação; a observância dos limites e das condições fixadas pelo

Senado  Federal  nas  já  mencionadas  resoluções;  e  a  autorização  específica  do

Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo.

A efetivação da operação de crédito, além de precisar de autorização legislativa,

também  depende  do  cumprimento  do  que  dispõe  o  art.  167,  III,  da  Carta  da

República, que veda a realização de operações de crédito que excedam o montante

das  despesas  de  capital,  ressalvadas  as  autorizadas  mediante  créditos

suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo



1125
____________________________________________________________________________

por  maioria  absoluta,  requisito  este  também  estabelecido  pelo  art.  32  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal.

Cumpre destacar que a autorização legislativa é apenas uma condição prévia para

a efetivação do empréstimo. Outras medidas de cunho normativo ou administrativo

ainda  haverão  de  ser  tomadas  para  que  a  pretensão  do  Poder  Executivo  se

concretize em definitivo.

Quanto à compatibilização da operação de crédito com os aspectos financeiros e

orçamentários  exigidos  pelas  normas  mencionadas,  deixamos  a  análise  para  a

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, competente para tanto.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.740/2013.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Bosco - André Quintão -

Adalclever Lopes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.745/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  584/2013,  de  2/12/2013,  o  governador  do  Estado

encaminhou a esta Casa Legislativa o projeto de lei  em epígrafe, que incorpora a

gratificação complementar ao vencimento básico dos servidores das carreiras  que

menciona e cria cargos de provimento efetivo da carreira de analista de hematologia

e hemoterapia, a que se refere a Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005.

Publicada no  Diário do Legislativo de 4/12/2013,  a proposição foi  distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta comissão o exame da matéria quanto aos aspectos

jurídicos, constitucionais e legais pertinentes.

Fundamentação

O projeto de lei  em epígrafe pretende incorporar a Gratificação Complementar a
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que se refere o art. 1° da Lei Delegada n° 44, de 12 de julho de 2000, os arts. 3º, 5º e

6º da Lei nº 20.518, de 6 de dezembro de 2012, e o art. 48 da Lei nº 20.748, de 25 de

junho  de 2013,  aos  vencimentos  básicos  dos  servidores  das  seguintes  carreiras:

auxiliar  de  apoio  da  saúde,  técnico  operacional  da  saúde,  analista  de  gestão  e

assistência  à  saúde  e  profissional  de  enfermagem,  pertencentes  ao  quadro  de

pessoal da Fundação Hospitalar  do Estado de Minas Gerais - Fhemig; auxiliar de

saúde e tecnologia, técnico de saúde e tecnologia e analista e pesquisador de saúde

e tecnologia, pertencentes ao quadro de pessoal da Fundação Ezequiel Dias - Funed;

técnico em educação e pesquisa em saúde e analista em educação e pesquisa em

saúde, pertencentes ao quadro de pessoal da Escola de Saúde Pública do Estado de

Minas Gerais - Esp-MG; e auxiliar de hematologia e hemoterapia, assistente técnico

de hematologia e hemoterapia e analista de hematologia e hemoterapia, pertencentes

ao quadro de pessoal da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas

Gerais - Hemominas.

Nos termos da proposta, a incorporação da gratificação será implementada através

do reajustamento das tabelas de vencimentos básicos das carreiras, em duas etapas

distintas.

A primeira etapa ocorrerá a partir  de 1º  de  janeiro  de  2014,  com reajustes  nas

tabelas de vencimentos das carreiras de auxiliar de apoio da saúde, auxiliar de saúde

e tecnologia e auxiliar de hematologia e hemoterapia, e, a partir de 1º de fevereiro de

2014, com reajustes nas tabelas de vencimentos das carreiras de técnico operacional

da  saúde,  analista de  gestão e  assistência  à saúde,  profissional  de  enfermagem,

técnico de saúde e tecnologia, analista e pesquisador de saúde e tecnologia, técnico

em educação e pesquisa em saúde, analista em educação e pesquisa em saúde,

analista  de  hematologia  e  hemoterapia  e  assistente  técnico  de  hematologia  e

hemoterapia.

Já a segunda etapa da incorporação ocorrerá a partir de 1º de fevereiro de 2015,

mediante o reajuste de 20% dos vencimentos de todas as carreiras anteriormente

citadas.

O  projeto  prevê  que,  assim  que  finalizadas  as  etapas  da  incorporação,  serão

deduzidos  da  Gratificação  Complementar  os  valores  acrescidos  aos  vencimentos
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básicos  através  dos  reajustamentos,  sendo  que  a  referida  gratificação  será

integralmente extinta em 1º de fevereiro de 2015.

Nos termos da proposição, a incorporação também será aplicada aos servidores

inativos e aos pensionistas que fazem jus à paridade, nos termos da Constituição da

República, e aos contratos administrativos regidos pela Lei nº 18.185, de 4 de junho

de 2009, vigentes, na data de publicação da lei, no âmbito da Fhemig, da Funed, da

Fundação  Hemominas  e  da  Esp-MG,  cujas  funções  tenham  equivalência  com os

cargos das carreiras abrangidas pela incorporação.

O projeto de lei prevê também que, a partir do primeiro dia do mês subsequente à

publicação da lei, a Gratificação Complementar passará a compor a remuneração dos

contratos administrativos regidos pela Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009, que se

encontrarem em vigor na data de publicação desta lei.

Outra matéria tratada no projeto é a instituição da Gratificação Complementar - GC

para  os  servidores  ocupantes  de  cargos  de  provimento  efetivo  da  carreira  de

especialista  em  Políticas  e  Gestão  de  Saúde  -  Epgs,  em  efetivo  exercício  na

Secretaria de Estado de Saúde - Ses, cujos valores corresponderão aos seguintes

percentuais do vencimento básico do cargo efetivo: 30% (trinta por cento) no período

de 1º de julho de 2013 a 30 de junho de 2014; 40% (quarenta por cento) no período

de 1º de julho de 2014 a 30 de junho de 2015; 50% (cinquenta por cento) a partir de

1º de julho de 2015.

Por fim, a proposição pretende criar cinquenta e um cargos de provimento efetivo

da carreira de analista de hematologia e hemoterapia, a que se refere a Lei nº 15.462,

de  13  de  janeiro  de  2005,  com  lotação  na  Fundação  Centro  de  Hematologia  e

Hemoterapia de Minas Gerais - Hemominas, alterando o seu quantitativo total para

290 (duzentos e noventa).

Na mensagem que acompanha o projeto, o governador do Estado esclarece que a

iniciativa da proposição tem por objetivo cumprir acordo realizado entre o Governo e

as entidades sindicais representativas dos servidores públicos estaduais que atuam

na área da saúde.

Por meio do ofício GAB.SEC 823/2013, o secretário de Estado Adjunto encaminhou

a  esta  Casa  Legislativa  o  impacto  orçamentário-financeiro  trazido  pelas  medidas
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pretendidas no projeto de lei, o qual atinge os valores de R$ 6.733.528,29 em 2013,

R$ 33.926.467,97 em 2014, R$ 32.053.185,45 em 2015 e R$ 3.952.839, 57 em 2016.

O  referido  secretário  esclarece  que  o  aumento  das  despesa  está  em

compatibilidade com a Lei Orçamentária Anual, com o Plano Plurianual e com a Lei

de Diretrizes Orçamentárias, e que será custeado com recursos ordinários do Tesouro

sem afetar as metas de resultados fiscais.

Por fim, esclarece também que a gratificação complementar para os servidores da

carreira  de  especialista  em  políticas  de  gestão  de  saúde  será  custeada  por

transferências de recursos federais e que as medidas criadas pela proposição estão

compatíveis com os requisitos exigidos pelo art. 4º da Lei de Política Remuneratória e

com os limites de despesas com pessoal determinados pela Lei Complementar nº 101

de 2000.

Apresentada  uma  breve  síntese,  passamos  a  analisar  os  aspectos  jurídico-

constitucionais pertinentes à matéria.

Por  força do disposto no art.  25, “caput”,  da Constituição Federal,  cada Estado

membro possui autonomia para legislar sobre o regime jurídico dos seus servidores

públicos, a criação dos seus cargos e a fixação das suas remunerações, observadas

as  regras  constitucionais,  razão  pela  qual,  quanto  ao  aspecto  da  competência

legislativa,  não  há  óbice  para  o  prosseguimento  da  tramitação  da  proposta  em

análise.

Quanto ao aspecto da iniciativa também não há óbice já que nos termos do inciso III

alínea “b” do art. 66 da Constituição Estadual compete privativamente ao governador

do Estado propor projetos de lei que versam sobre a política remuneratória, o regime

jurídico e previdenciário dos seus servidores, bem como sobre a criação dos cargos

públicos vinculados ao Poder Executivo.

Outro aspecto jurídico a ser observado é a adequação da proposição em comento

ao  disposto  no  art.  169,  §  1º,  incisos  I  e  II  da  Constituição  Federal,  e  à  Lei  de

Responsabilidade Fiscal - LRF -, uma vez que a implementação das medidas nela

previstas acarretará aumento de despesa com pessoal.

As  referidas  normas  estabelecem  que  os  aumentos  de  despesas  com  pessoal

previstos  em lei  só podem ser  aprovados se houver  prévia dotação orçamentária
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suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos delas

decorrentes e se houver autorização específica na lei  de diretrizes orçamentárias,

devendo ainda ser apresentada a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no

exercício em que a lei deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes e a declaração

do  ordenador  da  despesa  de  que  o  aumento  tem  adequação  orçamentária  e

financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e

com a lei de diretrizes orçamentárias.

Conforme anteriormente  citado,  no  ofício  GAB.SEC.  Nº  823/13,  o  secretário  de

Estado adjunto informa os valores dos impactos orçamentário-financeiros que serão

causados no orçamento do exercício em que a medida entrará em vigor e nos dois

subsequentes,  bem  como  declara  que  as  despesas  possuem  adequação

orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, compatibilidade com a Lei

de Diretrizes Orçamentárias e com os limites de despesas com pessoal determinados

pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

A esse respeito,  ressaltamos que a adequação aos comandos da LRF será,  no

momento  oportuno,  analisada  pela  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Especificamente com relação à extinção da Gratificação Complementar por meio da

sua incorporação aos vencimentos dos servidores públicos, tendo em vista que tal

extinção  não  promove  redução  remuneratória,  também  não  vislumbramos  óbices

jurídico-constitucionais.

Com efeito, conforme entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, o

servidor  público  não  possui  direito  adquirido  a  regime jurídico,  podendo  este  ser

alterado a qualquer momento em prol do interesse público, desde que observado o

direito constitucional do servidor público à irredutibilidade remuneratória (art. 7º, VI,

c/c art. 39, § 3º):

“[...]  É  pacífica  a  jurisprudência  desta  Corte  no  sentido  de  que  não  há  direito

adquirido à manutenção da forma de cálculo da remuneração, o que importaria em

direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada, entretanto, a irredutibilidade

de vencimentos. […]” (Supremo Tribunal Federal; Agravo de Instrumento nº 726784;

Relator Ministro Dias Toffoli; Dje de 25-05-2011).
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Por  fim,  frise-se  que  a  previsão  de  que  a  incorporação  da  Gratificação

Complementar também será aplicada às contratações temporárias de pessoal,  por

excepcional interesse público, para o desempenho de funções equivalentes às dos

cargos efetivos atingidos pela incorporação, está em consonância com o disposto no

art. 8º da Lei Estadual nº 18.185, de 2009.

Isso porque o referido dispositivo prevê que a remuneração do pessoal contratado

será fixada tomando como referência o vencimento do cargo público estadual cujas

atribuições correspondam às funções da contratação,  podendo ser  concedidas ao

contratado, a critério da administração pública, as vantagens funcionais previstas em

lei, devidas aos servidores ocupantes dos cargos públicos tomados como referência,

excluídas as vantagens de natureza individual.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei n° 4.745/2013.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Bosco - André Quintão -

Adalclever Lopes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº

54/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar n° 54/2013, de autoria do governador do Estado,

que altera a Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, que institui o Regime

Próprio de Previdência e Assistência Social  dos servidores públicos do Estado de

Minas  Gerais  e  dá  outras  providências,  foi  aprovado  no  2°  turno,  na  forma  do

Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 54/2013

Altera a Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, que institui o Regime

Próprio de Previdência e Assistência Social  dos servidores públicos do Estado de

Minas Gerais,  cria  o Fundo Previdenciário  de Minas Gerais  -  Funprev-MG - e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais

será financiado nos termos previstos por esta lei complementar.

Parágrafo único - Os benefícios previdenciários dos servidores públicos estaduais e

seus dependentes, previstos na Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, e

assegurados pelo regime de que trata o  caput,  serão financiados pelos  seguintes

fundos:

I - Fundo Financeiro de Previdência - Funfip -, instituído pela Lei Complementar n°

77, de 13 de janeiro de 2004, no sistema de repartição simples;

II - Fundo Previdenciário de Minas Gerais - Funprev-MG -, instituído nos termos do

art. 8° desta lei complementar, no sistema de capitalização.

Art. 2° - Fica extinto o Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - Funpemg

-, instituído pela Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002.

§ 1° - O total de recursos existentes no Funpemg, apurado na data de publicação

desta lei complementar, reverterá ao Funfip.

§ 2° - Consideram-se como total dos recursos existentes na forma do § 1° todos os

valores, recursos financeiros, títulos e direitos de crédito e bens disponíveis, incluídos

os  créditos  que  o  Funpemg possui  junto  ao  Estado  de  Minas  Gerais  e  às  suas

autarquias  e  fundações,  considerados  até  a  data  de  publicação  desta  lei

complementar.

§ 3° - A aplicação dos recursos de que trata o § 1° deste artigo observará o disposto

no inciso XI do art. 167 da Constituição da República e no inciso III do art. 1° da Lei

Federal n° 9.717, de 27 de novembro de 1998.

§  4°  -  O  saldo  do  Funpemg  será  destinado  ao  pagamento  de  benefícios

previdenciários do Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores

públicos do Estado de Minas Gerais.
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§ 5° - O Funfip sucederá o Funpemg para todos os fins de direito.

Art. 3° - A estrutura superior do Funfip tem a seguinte composição:

I - Grupo Coordenador, a que se refere o § 2° do art.1° da Lei Complementar n° 77,

de 2004;

II  -  Conselho  Consultivo,  conforme  o  disposto  nos  arts.  5°  e  6°  desta  lei

complementar;

III - Agente Financeiro, a Secretaria de Estado de Fazenda, conforme previsto no §

3° do art. 1° da Lei Complementar n° 77, de 2004.

Art. 4° - Compõem o Grupo Coordenador do Funfip:

I - o Secretário de Estado de Fazenda, que o presidirá;

II - o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão;

III - o Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas

Gerais - Ipsemg.

§ 1° - As autoridades a que se referem os incisos I a III indicarão em ato conjunto

técnicos das áreas específicas para exercer as atividades operacionais relacionadas

às atribuições do Grupo Coordenador.

§  2°  -  O  Grupo  Coordenador  reunir-se-á  a  critério  de  seu  presidente  ou  por

solicitação de qualquer de seus membros.

§ 3° - Os membros do Grupo Coordenador não serão remunerados por sua atuação

no Grupo, a qual será considerada prestação de relevante serviço público.

Art.  5°  -  O Conselho Consultivo  é integrado por  catorze  conselheiros  efetivos e

catorze suplentes, escolhidos dentre pessoas com nível superior de escolaridade, de

reputação  ilibada  e  com  comprovada  capacidade  e  experiência  em  previdência,

administração, economia, finanças, contabilidade, atuária ou direito.

§ 1° - Compõem o Conselho Consultivo do Funfip:

I - o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, que o presidirá;

II - um representante da Secretaria de Estado de Fazenda;

III - um representante da Assembleia Legislativa;

IV - um representante do Poder Judiciário;

V - um representante do Ministério Público;

VI - um representante do Tribunal de Contas;
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VII - um representante dos servidores ativos do Poder Executivo;

VIII - um representante dos servidores inativos do Poder Executivo;

IX - um representante dos servidores da Assembleia Legislativa;

X - um representante dos servidores do Poder Judiciário;

XI - um representante dos servidores do Ministério Público;

XII - um representante dos servidores do Tribunal de Contas;

XIII - um representante da Defensoria Pública;

XIV - um representante dos servidores da Defensoria Pública.

§ 2° - Os membros efetivos e suplentes do Conselho Consultivo são nomeados pelo

governador por indicação dos titulares dos órgãos e entidades cujos representantes o

integram, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§ 3° - Os membros a que se referem os incisos VII, VIII, XI, XII e XIV do § 1° deste

artigo serão escolhidos pelo governador do Estado a partir de lista tríplice elaborada

pelas entidades representativas dos servidores públicos estaduais.

§ 4° - O Conselho Consultivo reunir-se-á, trimestralmente, em reuniões ordinárias e,

extraordinariamente, quando convocado por seu presidente ou a requerimento de um

terço de seus membros.

§ 5° -  A participação no Conselho Consultivo será paga pelo Tesouro  Estadual,

conforme  estabelecido  em  regulamento  próprio,  por  sessão  a  que  comparecer  o

representante, não podendo seu valor trimestral exceder a 15% (quinze por cento) da

remuneração mensal atribuída ao cargo de presidente do Ipsemg.

Art. 6° - Compete ao Conselho Consultivo do Funfip:

I  -  manifestar-se previamente quanto  às  matérias  que envolvam a operação do

Funfip,  antes  do  devido  encaminhamento  ao  Conselho  Estadual  de  Previdência  -

Ceprev -, nos termos do disposto no art. 4° da Lei Complementar n° 100, de 5 de

novembro de 2007, se for o caso;

II  -  conhecer  previamente  a  proposta  orçamentária  do  Funfip,  bem  como

acompanhar a projeção da despesa a ele relativa;

III  -  solicitar  ao  Grupo  Coordenador  as  informações  relativas  à  gestão

previdenciária,  orçamentária,  financeira  e  patrimonial  do  Funfip,  garantindo  pleno

acesso dos segurados às mesmas;
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IV - aprovar, por maioria absoluta, proposta de seu regulamento;

V - eleger entre seus membros um representante que terá assento no Ceprev como

representante dos segurados do Funfip.

Art. 7° - O Funfip, com o objetivo de promover o necessário equilíbrio financeiro e

atuarial  do  sistema de  previdência  social  no  âmbito  do  Estado  de  Minas  Gerais,

poderá contar com as seguintes fontes de receitas garantidoras dos pagamentos dos

benefícios previdenciários, em adição aos recursos já existentes e previstos em lei:

I -  títulos e direitos de crédito, recebíveis e demais títulos de qualquer natureza,

ativos, dividendos e juros sobre o capital próprio de empresas e participações em

fundos de que seja titular o Estado de Minas Gerais;

II  -  participações  societárias  de  propriedade  do  Estado,  de  suas  autarquias  e

fundações,  bem  como  de  empresas  públicas  e  sociedades  de  economia  mista

estaduais, mediante prévia autorização legislativa específica;

III  -  contribuições patronais suplementares necessárias à cobertura de eventuais

déficits financeiro e atuarial;

IV - outras receitas a serem estabelecidas em lei específica.

Art. 8° - Fica instituído o Fundo Previdenciário de Minas Gerais - Funprev-MG -,

com o objetivo de prover  os recursos necessários para garantir  o pagamento dos

benefícios  previdenciários  aos  servidores  que  ingressarem  no  serviço  público  do

Estado de Minas Gerais a partir da data da autorização de funcionamento da entidade

fechada de previdência complementar do Estado.

Art. 9° - Lei complementar específica a ser encaminhada à Assembleia Legislativa,

no prazo de até trezentos e sessenta dias contados da data de publicação desta lei

complementar, estabelecerá as normas e a estrutura do Funprev-MG, bem como a

revisão do plano de custeio do Funfip, assegurando a este a destinação de ativos ou

créditos que correspondam, no mínimo, ao total de recursos previstos no § 1° do art.

2°.

Art. 10 - O inciso I do § 1° do art. 28 da Lei Complementar n° 64, de 2002, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 28 - (...)

§ 1° - (...)
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I  -  para  os  segurados  de  que  tratam  os  incisos  I,  II  e  III  do  caput  do  art.  3°,

equivalente ao dobro da alíquota de contribuição prevista no caput deste artigo;".

Art. 11 - O art. 36 da Lei Complementar n° 64, de 2002, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 36 - Os recursos das contribuições a que se referem os arts. 29 e 30 serão

destinados ao Fundo Financeiro de Previdência - Funfip -, observado o disposto no

art. 50 desta lei complementar.”.

Art.  12  -  A alínea  “a”  do  inciso  I  e  a  alínea  “a”  do  inciso  II  do  art.  39  da  Lei

Complementar n° 64, de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 39 - (...)

I - (...)

a) ao segurado de que trata o art. 3°;

(...)

II - (...)

a) aos dependentes do segurado de que trata o art. 3°;".

Art. 13 - O caput, os incisos I, VII, X e XI e o § 2° do art. 50 da Lei Complementar n°

64, de 2002,  passam a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao

artigo o inciso XII e o § 3° que seguem:

“Art. 50 - Constituem recursos a serem depositados no Funfip:

I - as contribuições previdenciárias do servidor público titular de cargo efetivo da

administração direta, autárquica e fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e

Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas, do

membro  da  magistratura  e  do  Ministério  Público,  do  Conselheiro  do  Tribunal  de

Contas e aposentados;

(...)

VII  -  as  dotações  orçamentárias  previstas  para  pagamento  de  despesas  com

pessoal  ativo  e  inativo  e  com  pensionistas  da  administração  direta,  autárquica  e

fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público, da

Defensoria  Pública  e  do  Tribunal  de  Contas,  necessárias  à  complementação  do

pagamento dos benefícios assegurados pelo Tesouro do Estado, por meio do Funfip;

(...)
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X  -  receitas  provenientes  da  União  destinadas  ao  pagamento  de  benefícios

previdenciários;

XI - créditos relativos à compensação financeira prevista no § 9° do art.  201 da

Constituição da República;

XII - contribuições patronais suplementares necessárias à cobertura de eventuais

déficits financeiros do Funfip.

(...)

§ 2° - Excetuam-se do disposto no inciso VII deste artigo as dotações orçamentárias

previstas para pagamento de despesas com pessoal inativo do Ipsemg, cujo custo

será de responsabilidade do Estado, por intermédio do Funfip, observado o disposto

no inciso I do art. 39 desta lei complementar.

§  3°  -  As  contribuições  patronais  devidas  pelo  Poder  Executivo,  bem  como as

dotações a que se refere  o inciso VII,  poderão ser  originadas pela  utilização dos

direitos relacionados às receitas pertencentes ao Estado de Minas Gerais a que faz

jus por força do disposto no § 1° do art. 20 da Constituição da República.".

Art. 14 - O art. 51 da Lei Complementar n° 64, de 2002, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 51 - Com vistas a garantir o custeio dos benefícios concedidos pelo Funfip,

compete à Secretaria de Estado de Fazenda:

I  -  reter  na  fonte  as  quantias  referentes  aos  valores  consignados  a  título  de

contribuição previdenciária mencionada no inciso I do art. 50, quando do repasse das

disponibilidades financeiras para custeio das despesas de pessoal da administração

direta, autárquica e fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do

Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas;

II  -  recolher  para  o  Funfip  as  quantias  referentes  às  respectivas  contribuições

previdenciárias patronais,  quando do repasse das disponibilidades financeiras para

custeio das despesas de pessoal da administração direta, autárquica e fundacional

dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria

Pública e do Tribunal de Contas;

III  -  repassar aos Poderes do Estado, suas autarquias e fundações públicas, ao

Ministério  Público,  à  Defensoria  Pública  e  ao  Tribunal  de  Contas  os  recursos
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financeiros do Funfip, previstos nos incisos I, IV e VII a XI do art. 50, relativos aos

valores  necessários  ao  pagamento  dos  benefícios  previdenciários  líquidos  dos

respectivos membros e servidores;

IV -  repassar  ao Ipsemg os recursos financeiros do Funfip relativos aos valores

necessários ao pagamento dos benefícios previdenciários líquidos a que fizerem jus

os dependentes dos servidores.”.

Art. 15 - O caput do art. 57 da Lei Complementar n° 64, de 2002, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  57  -  Cabem  à  fonte  responsável  pelo  pagamento  da  remuneração  e  dos

proventos dos segurados de que trata o art. 3° o recolhimento das contribuições a

que se referem os arts. 29 e 30 e o respectivo repasse ao Funfip.”.

Art.  16  -  A  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  a  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão e o Ipsemg adotarão as medidas necessárias à extinção do

Funpemg, observado o disposto no art. 2° desta lei complementar.

§ 1° - Entre as medidas complementares à extinção do Funpemg e sem prejuízo de

outras obrigações legais, é obrigatória a prestação de contas específica dos atos de

gestão praticados desde a criação do fundo até a data de transferência dos seus

recursos na forma estabelecida pelos §§ 1° e 2° do art. 2° desta lei complementar.

§ 2° - A estrutura administrativa superior do Funpemg, a que se refere o art. 60 da

Lei Complementar n° 64, de 2002, será extinta quando da finalização dos trabalhos

previstos no § 1° deste artigo.

Art. 17 - Fica acrescentado ao art. 23 da Lei Complementar n° 91, de 19 de janeiro

de 2006, o seguinte inciso III:

"Art. 23 - (...)

III - não se aplica ao Fundo Previdenciário de Minas Gerais - Funprev-MG.".

Art. 18 - Ficam revogados:

I - os seguintes dispositivos da Lei Complementar n° 64, de 2002:

a) o inciso II do § 1° do art. 28;

b) o art. 37 e o Anexo a que ele se refere;

c) a alínea “b” do inciso I e a alínea “b” do inciso II do art. 39;

d) o art. 40;
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e) os incisos II, III, V e VI do art. 50;

f) os arts. 53 a 56;

g) os §§ 2° e 3° do art. 57;

h) os arts. 58 a 63;

II - o § 5° do art. 1° da Lei Complementar n° 77, de 13 de janeiro de 2004.

Art. 19 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Rômulo Viegas, relator - Antonio Lerin.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 7 DE DEZEMBRO DE 2013

ATA

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

LEGISLATURA EM 5/12/2013

Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:

Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Almir Paraca - André Quintão -

Antonio Lerin -  Arlen Santiago -  Bosco -  Carlos Pimenta -  Celinho do Sinttrocel  -

Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Valadares -

João Leite - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Neilando Pimenta - Paulo Guedes -

Rômulo Viegas - Tiago Ulisses - Tony Carlos.

Falta de Quórum

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 14h15min, a lista de comparecimento

não registra a existência de número regimental. A presidência deixa de abrir a reunião

por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para as especiais de

logo mais e das 20 horas, nos termos dos editais de convocação.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.871/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de Ação Legislativa  nº  1.871/2013,  de  Gilmar  Vieira  Freitas,  sugere

alteração da Ação 1079 - Vida no Vale -, da proposta de revisão do Plano Plurianual

de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014, com vistas a

assegurar a captação de água tratada para as famílias da comunidade Coruto, em

Araçuaí.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  21/10/2013,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de
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Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício

de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe, que visa assegurar a captação de água tratada para a

comunidade de Coruto,  em Araçuaí,  é  uma sugestão já  acatada pela Assembleia

Legislativa quando da revisão do PPAG em 2012. Na ocasião, foi aprovada emenda

ao orçamento  do  Estado que acrescentava R$20.000,00  às  metas financeiras  da

Ação 1079 - Vida no Vale -, prevendo criar acesso à água para os Distritos de Freire

Cardoso e Barras do Salinas, no Município de Coronel Murta, e levar água da estação

de captação de água localizada na comunidade Baixa  Quente  até  às  famílias  da

comunidade Coruto, no Município de Araçuaí.

Uma  vez  que  esse  pleito  foi  novamente  apresentado  na  reunião  realizada  em

Araçuaí,  em  21  de  outubro  de  2013,  conclui-se  que  ele  não  foi  atendido.  É  um

indicativo de que a Copanor, instituição responsável pela execução do Vida no Vale,

juntamente com os Poderes Executivo e Legislativo de Araçuaí, não estabeleceram o

devido entendimento para a realização da proposta, embora premente e necessária.

Por outro lado, não se tem a certeza de que a solução apontada seja tecnicamente

possível,  especialmente para a  referida  comunidade,  ou  se a  medida poderia  ser

postulada mais adequadamente sob outra ação, por exemplo a 1098 - Saneamento

de  Minas  -,  de  responsabilidade  da  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional  e  Política  Urbana  -  Sedru  -,  ou  até  no  âmbito  de  outros  programas,  a

exemplo  do  Barragens  de  Minas,  administrado  pela  Ruralminas.  É  necessário,

portanto, que todos os órgãos que se relacionam às obras de abastecimento público

e de disponibilização de recursos hídricos sejam notificados sobre a solicitação e que

possam informar tanto à Assembleia Legislativa quanto às autoridades municipais de

Araçuaí  a  viabilidade da medida em termos  dos  recursos  hídricos disponíveis  na

região,  sua  possibilidade  técnica  e  econômica,  dentro  do  escopo  das  ações

elencadas no PPAG.

Nesse sentido,  a proposta deve ser acatada,  por  meio de encaminhamento aos
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órgãos  responsáveis  de  solicitação  de  estudo sobre  a  viabilidade  técnica  para  a

execução da medida, com informações aos agentes envolvidos.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  por  meio  de

requerimentos solicitando o encaminhamento de pedido de providências à Secretaria

de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru -, à Secretaria de

Estado  de Desenvolvimento  dos  Vales  do  Jequitinhonha e  Mucuri  e  do  Norte  de

Minas - Sedvan -, e à Copanor, com vistas à realização de estudo sobre a viabilidade

de implantação de sistema de abastecimento de água na comunidade de Coruto, no

Município  de  Araçuaí,  com  indicação  do  órgão  ou  entidade  que  poderá  se

responsabilizar  pelo  serviço,  enviando-se  à  Comissão de Participação Popular  da

ALMG e à Prefeitura Municipal de Araçuaí as conclusões desse estudo.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.871/2013 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.871/2013, de Gilmar Vieira Freitas, requer a V. Exa. seja encaminhado à Secretaria

de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana  -  Sedru  -  pedido  de

providências  para  a  realização  de  estudo  sobre  a  viabilidade  de  implantação  de

sistema  de  abastecimento  de  água  na  comunidade  de  Coruto,  no  Município  de

Araçuaí,  com indicação do órgão ou entidade que poderá se responsabilizar  pelo

serviço, e envio das conclusões desse estudo à Comissão de Participação Popular da

ALMG e à Prefeitura Municipal de Araçuaí.

Requer,  ainda,  seja  informado  à  Sedru  que  ofício  de  igual  teor  foi  enviado  à

Copanor e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e

Mucuri e do Norte de Minas - Sedvan.

Sala das Reuniões, … de … de ....
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André Quintão, presidente.

Justificação: Requerimento de igual teor foi enviado à Copanor e à Sedvan, uma

vez que, em atendimento à proposta relacionada a tal pedido, este Parlamento havia

aprovado, para o exercício de 2013, emenda ao orçamento do Estado, acrescentando

R$20.000,00 às metas financeiras da Ação 1079 - Vida no Vale -, com especificação

do objeto do gasto, que era criar acesso à água para os Distritos de Freire Cardoso e

Barras  do  Salinas,  no  Município  de  Coronel  Murta,  e  levar  água  da  estação  de

captação  de  água,  localizada  na  comunidade  Baixa  Quente,  até  às  famílias  da

comunidade de Coruto, no Município de Araçuaí.
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REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.871/2013, de Gilmar Vieira Freitas, requer a V. Exa. seja encaminhado à Copanor

pedido de providências para realização de estudo sobre a viabilidade de implantação

de sistema de abastecimento de água na comunidade de Coruto, no Município de

Araçuaí,  com indicação do órgão ou entidade que poderá se responsabilizar  pelo

serviço, e envio das conclusões desse estudo à Comissão de Participação Popular da

ALMG e à Prefeitura Municipal de Araçuaí.

Requer,  ainda,  seja informado à Copanor  que ofício de igual  teor  foi  enviado à

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru - e à

Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do

Norte de Minas - Sedvan.

Sala das Reuniões, … de … de ....

André Quintão, presidente.

Justificação: Requerimento de igual teor foi enviado à Sedru e à Sedvan, uma vez

que,  em atendimento  à  proposta  relacionada a  tal  pedido,  este Parlamento havia

aprovado, para o exercício de 2013, emenda ao orçamento do Estado, acrescentando

R$20.000,00 às metas financeiras da Ação 1079 - Vida no Vale -, com especificação

do objeto do gasto, qual seja criar acesso à água para os Distritos de Freire Cardoso

e Barras do Salinas, no Município de Coronel Murta,  e levar água da estação de

captação  de  água,  localizada  na  comunidade  Baixa  Quente,  até  às  famílias  da

comunidade de Coruto, no Município de Araçuaí.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.871/2013, de Gilmar Vieira Freitas, requer a V. Exa. seja encaminhado à Secretaria

de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de

Minas  -  Sedvan  -  pedido  de  providências  para  realização  de  estudo  sobre  a
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viabilidade de implantação de sistema de abastecimento de água na comunidade de

Coruto, no Município de Araçuaí, com indicação do órgão ou entidade que poderá se

responsabilizar pelo serviço, e envio das conclusões desse estudo à Comissão de

Participação Popular da ALMG e à Prefeitura Municipal de Araçuaí.

Requer,  ainda,  seja  informado  à  Sedvan  que ofício  de  igual  teor  foi  enviado  à

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru - e à

Copanor.

Sala das Reuniões, … de … de ....

André Quintão, presidente.

Justificação: Requerimento de igual teor foi enviado à Sedru e à Copanor, uma vez

que,  em atendimento  à  proposta  relacionada a  tal  pedido,  este Parlamento havia

aprovado, para o exercício de 2013, emenda ao orçamento do Estado, acrescentando

R$20.000,00 às metas financeiras da Ação 1079 - Vida no Vale -, com especificação

do objeto do gasto, que era criar acesso à água para os Distritos de Freire Cardoso e

Barras  do  Salinas,  no  Município  de  Coronel  Murta,  e  levar  água  da  estação  de

captação  de  água,  localizada  na  comunidade  Baixa  Quente,  até  às  famílias  da

comunidade de Coruto, no Município de Araçuaí.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.871/2013, de Gilmar Vieira Freitas, requer a V. Exa. seja encaminhado à Prefeitura

Municipal de Araçuaí ofício informando que a Assembleia Legislativa encaminhou à

Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do

Norte de Minas - Sedvan -, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e

Política Urbana - Sedru -  e à Copanor  pedido de providências  para que realizem

estudo sobre a viabilidade de implantação de sistema de abastecimento de água na

comunidade de Coruto, no Município de Araçuaí, indicando o órgão ou entidade que

poderá  se  responsabilizar  pelo  serviço,  e  enviem  as  conclusões  desse  estudo  à

Comissão de Participação Popular da ALMG e à Prefeitura Municipal de Araçuaí.

Sala das Reuniões, … de … de ....

André Quintão, presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.874/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.874/2013,  de  Aline  Sena  Carmona,  da

Prefeitura  Municipal  de  Araçuaí,  e  outros  sugere  alteração  da  Ação  4236  -

Cofinanciamento de Serviços e Benefícios para Municípios na Execução de Proteção

Especial  -,  da  proposta de revisão do Plano Plurianual  de Ação Governamental  -

PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014, para: a)  a construção de Centro de

Referência  Especializado  de  Assistência  Social  -  Creas  -,  em  Araçuaí;  b)  o

cofinanciamento de equipes de referência e execução dos serviços regionalizados da

proteção  especial  de  média  e  alta  complexidade;  c)  a  ampliação  dos  recursos

destinados ao cofinanciamento de serviços e benefícios de proteção social de alta

complexidade,  incluindo recurso específico para a  Ação Social  Santo Antônio,  em

Araçuaí;  d)  a  estruturação  da  rede  física  de  proteção  especial  de  média  e  alta

complexidade,  com  a  construção  de  sede  própria  para  o  Creas  e  a  unidade  de

atendimento, em Ubá; e) a garantia de maior cobertura para o serviço de proteção

social  especial  de  alta  complexidade,  por  meio  da  implantação,  financiamento  e

cofinanciamento de equipamentos públicos; e f) o cofinanciamento e a implantação

de serviços de média e alta complexidade, promovendo ações de proteção a famílias

e  indivíduos  em  situação  de  risco  social  e  violações  de  direitos,  e  o  resgate  de

vínculos familiares e comunitários, instituindo o Piso Mineiro de Proteção Especial.

Conforme  determina  o  art.  173,  §2º,  do  Regimento  Interno,  foi  anexada  à

proposição em epígrafe a Proposta de Ação Legislativa nº1.973, de autoria de Jaime

Luiz Rodrigues Jr.,  do Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social de

Minas Gerais, por tratar de matéria semelhante.

As propostas foram apresentadas em audiência pública realizada em 21/10/2013,

em  Araçuaí,  e  em  audiências  públicas  realizadas  de  4/11  a  6/11/2013, em  Belo

Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício

de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão
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para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

As propostas em análise são resultantes da aglutinação de sugestões coletadas

durante  as  audiências  públicas  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015, para o exercício de 2014, e propõem alteração

em ações distintas para ampliar recursos relativos ao cofinanciamento de serviços e

benefícios  para  municípios  na  execução  da  proteção  social  especial,  na  rubrica

custeio,  e,  em  casos  específicos,  para  a  estruturação  dos  centros  de  referência

especializados de assistência social, na rubrica investimento.

De  acordo  com  as  discussões  realizadas  na  10ª  Conferência  Estadual  de

Assistência, realizada em 2013, o maior desafio para a consolidação do sistema único

de assistência social no Estado é a organização e a oferta dos serviços de proteção

social especial de média e alta complexidades, regionalizados ou não.

Em  Minas  Gerais,  cerca  de  80% dos  municípios  têm  população  de  até  20  mil

habitantes.  Os  pequenos  municípios  nem  sempre  apresentam  demandas  que

justificam a implantação de Centro de Referência Especializado em Assistência Social

- Creas -, ou de serviços da proteção social de média e alta complexidade, o que, por

si,  justificaria  a estruturação de serviços regionalizados.  De acordo com a  Norma

Operacional  Básica  do  Suas,  é  responsabilidade  do  Estado  coordenar,  regular  e

cofinanciar a estruturação de serviços regionalizados na proteção especial de média

e alta complexidades.

Como  resultado  de  um  processo  de  discussão  e  pactuação  na  Comissão

Intergestores Bipartite, o Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas - aprovou a

Resolução nº 366/2011, que estabelece "as diretrizes para a organização de Serviços

Regionalizados de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade no âmbito

do Sistema Único da Assistência Social". De acordo com essas diretrizes, estado e

municípios vão compartilhar a gestão e a execução dos serviços regionalizados. Para

sediar os serviços regionalizados os municípios devem atender a certos requisitos:

deve haver neles  Centro de Referência de Assistência Social  - Cras  - e Centro de

Referência  Especializado  em  Assistência  Social  -  Creas  -,  órgãos  de  defesa  de

direitos  (Conselho  da  Criança  e  do  Adolescente  e  Conselho  Tutelar)  e  entidade
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prestadora  de  serviço  de  acolhimento  institucional.  Para  se  vincular  aos  serviços

regionalizados, os municípios também precisam de atender ao requisito de dispor de

proteção social básica em funcionamento.

É importante que os municípios constituam equipes específicas para a proteção

social especial, mesmo quando não houver neles Creas em funcionamento, para que

seja assegurado o atendimento e o acompanhamento familiar e a articulação com a

rede de proteção, especialmente para os casos atendidos em âmbito regional.

A proteção social especial é cofinanciada mediante duas ações distintas: a Ação

4301 -  Cofinanciamento do Piso Mineiro de Assistência Social  -  e a Ação 4236 -

Cofinanciamento de Serviços e Benefícios para Municípios na Execução dos Serviços

de Proteção Social Especial.

O Piso  Mineiro de  Assistência Social,  previsto  na Ação 4301,  é instrumento  de

cofinanciamento  de  serviços  socioassistenciais  e  de  benefícios  eventuais,

complementar aos financiamentos federal e municipais. Por meio desse sistema de

financiamento, os municípios podem utilizar os recursos na proteção básica ou na

proteção especial de acordo com as demandas e necessidades locais da população

em situação de vulnerabilidade e risco social.  A base de cálculo do Piso Mineiro de

Assistência Social nos primeiros quatro anos de sua implementação era de R$1,80

por família cadastrada no perfil CadÚnico, exceção feita aos 100 municípios que já

recebem cofinanciamento estadual  para a manutenção dos Cras,  que recebiam o

valor de R$2,20 por família cadastrada. Para 2014, o projeto de revisão do PPAG

2012-2015,  prevê  o  pagamento  do  valor  de  R$2,20  por  família  para  todos  os

municípios.

Por sua vez, a Ação 4236, tal como se configura no projeto de revisão do PPAG

2012-2015 para o exercício 2014, além de se destinar ao cofinanciamento da rede

histórica, incorporou recursos para início da implantação dos serviços regionalizados

de proteção especial.

Entendemos que a Ação 4236 deve se restringir ao financiamento da rede histórica,

dada  a  sua  especificidade,  que  se  mantém  à  margem  do  cofinanciamento  dos

municípios  para  a  execução  dos  serviços  e  benefícios  da  assistência  social.

Sugerimos, portanto, emenda ao PPAG para alterar o nome da Ação 4236 para deixar
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claro que ela se refere à rede histórica.

Entendemos  ainda  que  todo  o  esforço  de  cofinanciamento  para  a  oferta  dos

serviços  da  proteção  social  especial  de  média  e  alta  complexidade  deve  estar

consolidado em uma única ação, com objetivos e produtos claramente estabelecidos.

Tal medida torna o planejamento mais transparente, facilitando o acompanhamento

pelos órgãos de controle e pelo conjunto da sociedade. Sugerimos, assim, acolher a

proposta na forma de emenda ao PPAG e à LOA para incluir  uma nova ação no

âmbito do Programa 011, destinada ao cofinanciamento de serviços e benefícios para

municípios  na  execução de serviços  e  benefícios  da proteção social  especial,  de

modo a possibilitar a oferta de ações de proteção social a famílias e indivíduos em

situação de risco social e violação de direitos, inclusive com a contratação de equipes

municipais para o acompanhamento familiar.

Considerando  o  alto  custo  dos  serviços  da  proteção  social  especial,  torna-se

impossível prever, para 2014, o cofinanciamento para todos os municípios mineiros

para esse nível de proteção. Entendemos, no entanto, que o gestor da política deve

planejar  a  universalização  da  proteção  especial.  Sugerimos  por  isso,  o

encaminhamento de requerimento à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

- Sedese - solicitando esse planejamento.

Sobre a estruturação da rede física, é preciso que se considere a existência da

Proposta de Ação Legislativa nº 1.990/2013, que propõe a criação de uma nova ação

específica para cofinanciar municípios na estruturação da rede de serviços da política

de assistência social, com possibilidade de utilização de recursos para construção e

para aquisição de equipamentos e de veículos. As demandas para construção de um

Creas em Araçuaí e para estruturação da rede física de proteção especial de média e

alta complexidade, com a construção de sede própria para o Creas e a unidade de

atendimento, em Ubá, serão acolhidas naquela proposta. Incorporamos, assim, essas

demandas  ao  encaminhamento  feito  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social  -  Sedese -,  na Proposta de Ação Legislativa nº  1990/2013,  solicitando que

considere  as  demandas  específicas  dos  municípios  na  partilha  dos  recursos

destinados ao cofinanciamento de infraestrutura.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de
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emendas ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015 para o exercício de 2014, e de requerimento com pedido de providências à

Sedese.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.874/2013 na forma de emendas ao Projeto de Lei nº 4.550/2013 e do requerimento

anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Duarte Bechir.

EMENDA Nº 31 AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ação:  4236  -  COFINANCIAMENTO  DE  SERVIÇOS  E  BENEFÍCIOS  PARA

MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

Mudança de nome:

Para:  COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA MUNICÍPIOS

NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - Série Histórica

PLE nº 1874/2013

EMENDA Nº 32 AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ação:  …  -  COFINANCIAMENTO  DE  SERVIÇOS  E  BENEFÍCIOS  PARA

MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

Unidade Orçamentária: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: Possibilitar a oferta de ações de proteção social a família e indivíduos

em situação de risco social e violação de direitos, inclusive com a contratação de

equipes municipais para o acompanhamento familiar.

Produto: MUNICÍPIO COFINANCIADO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 7.12.2013.

Cancelamento Compensatório:
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Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 1.000.000,00

PLE nº 1874/2013

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.874/2013, de Aline Sena Carmona, da Prefeitura Municipal de Araçuaí,  e outros,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado

de  Desenvolvimento  Social  pedido  de  providências  com  vistas  a  planejar  a

universalização da proteção social especial, prevista em ação específica incluída no

Plano Plurianual  de Ação Governamental,  para o  exercício de 2014,  por  meio de

proposta  popular,  com  a  finalidade  de  cofinanciar  de  serviços  e  benefícios  para

municípios  na  execução de serviços  e  benefícios  da proteção social  especial,  de

modo a possibilitar a oferta de ações de proteção social a famílias e indivíduos em

situação de risco social e violação de direitos, inclusive com a contratação de equipes

municipais para o acompanhamento familiar.

Sala das Reuniões, ... de ... de 2013.

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.876/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.876/2013, de Sônia Alves de Matos, do Centro

de Referência  Especializado da Assistência Social  -  Creas -,  sugere alteração do

Programa 11 - Assistência Social e Direitos Humanos - da proposta de revisão do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de

2014, para garantir a destinação de 5% do orçamento estadual para a assistência

social.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  21/10/2013,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de
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Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe sugere o estabelecimento de percentual mínimo de 5% do

orçamento do Estado para o financiamento da política de assistência social. Essa é

uma  demanda  histórica  da  área,  expressa  nas  deliberação  das  conferências

estaduais e nacionais de assistência social.

Sabe-se  que  essa  demanda  só  pode  ser  atendida  por  meio  de  emenda  à

Constituição Federal por tratar-se de matéria reservada à União, que já se encontra

em  tramitação  no  Congresso  Nacional,  desde  2001,  a  Proposta  de  Emenda  à

Constituição - PEC - nº 431/2001, que acresce parágrafos ao art. 204 da Constituição

Federal,  destinando 5% dos recursos do orçamento da União, dos estados e dos

municípios para custeio da assistência social.

A  PEC  nº  431/2001  recebeu,  ainda  em  2001,  aprovação  da  Comissão  de

Constituição  e  Justiça  e  Cidadania,  que  considerou  atendidos  os  requisitos

constitucionais necessários à tramitação da matéria. Em 2006, a Comissão Especial

da PEC nº 431/2001 emitiu parecer favorável à emenda na forma de substitutivo que

altera os arts. 34, 35, 160, 167 e 204 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao

Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias,  para  assegurar  os  recursos

mínimos  para  o  financiamento  das  ações,  programas  e  serviços  públicos  de

assistência social. Essa foi a última ação legislativa em relação à referida PEC.

Em 2011, essa matéria foi também objeto de proposta popular, tendo esta Casa se

posicionado pelo acolhimento da proposta na forma de requerimento ao Congresso

Nacional,  manifestando  apoio  à  referida  proposição  e  solicitando  esforços  para

agilizar sua apreciação.

Entendemos  que a  proposição em tela  deve ser  considerada no contexto  mais

amplo dos esforços de consolidação do Sistema Único de Assistência Social - Suas -,

em que as discussões sobre sua estruturação e seu financiamento tiveram como

desfecho a aprovação da Lei nº12.435, de 6/7/2011, que altera a Lei Orgânica de
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Assistência Social, e da nova NOB Suas, aprovada pela Resolução do CNAS nº 33,

de 12/12/2012, ambas alterando a sistemática de financiamento. Essa discussão que

mobilizou  gestores  estaduais  e  municipais  não  foi  suficiente  para  provocar  a

continuidade dos trâmites para apreciação da referida PEC. As normativas vieram

reforçar as responsabilidades de cada um dos entes federados no cofinanciamento

da assistência social.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento  com  pedido  de  providências  à  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.876/2013 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.876/2013,  de  Sônia  Alves  de  Matos,  do Centro de Referência Especializado da

Assistência  Social  -  Creas,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja

encaminhado  pedido  de  providência  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social  para que sejam ampliados os recursos financeiros destinados à política de

assistência social, a fim de atender às demandas de estruturação do Sistema Único

de Assistência Social no Estado.

Sala das Reuniões, … de ... de … .

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.882/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.882/2013, de Maristânia Moreira Martins, da

Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa, sugere alteração da Ação 1176 -Travessia
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Social -, da proposta de revisão do Plano Plurianual de ação Governamental - PPAG -

2012-2015, para o exercício de 2014, com vistas a ampliar sua atuação no Município

de Virgem da Lapa.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  21/10/2013,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício

de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de  ação legislativa  em análise  visa  alterar  a Ação 1176 -  Travessia

Social -, da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG

2012-2015 -, para ampliar sua atuação no Município de Virgem da Lapa. Segundo a

autora do pleito, muitas famílias se encontram em situação de risco e vulnerabilidade

e  seria  fundamental  o  investimento  na  aquisição  de  equipamentos,  bem  como a

reforma e reestruturação de espaços.

O Programa 036 -  Travessia -,  tem como objetivo promover  a inclusão social  e

econômica (produtiva)  das  camadas  mais  pobres e vulneráveis  da população por

meio  da  articulação  de  políticas  públicas  em  localidades  territoriais  definidas.  O

programa atua em diversas frentes, como o Travessia Saúde, o Travessia Educação,

o Travessia Renda e o Travessia Social.

Com recursos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a Ação 1176 -

Travessia  Social  -  tem  a  finalidade  de  realizar  intervenção  nos  municípios

beneficiados,  por  meio  de  ações  de  infraestrutura,  aquisição  de  bens  móveis,

revitalização de equipamentos públicos e intervenções em domicílios, com vistas a

minimizar privações sociais identificadas no diagnóstico do projeto porta a porta. Para

a região Jequitinhonha/Mucuri, na qual está inserido o Município de Virgem da Lapa,

em  2014,  a  referida  ação  já  prevê  o  atendimento  de  16  municípios,  com  meta

financeira de R$ 2.495.170,00.

Entretanto, considerando a importância do programa e de suas ações para a região,

opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de requerimento com



1154
____________________________________________________________________________

pedido  de  providências  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social,

solicitando que seja ampliada a atuação do Travessia Social no Município de Virgem

da Lapa.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.882/2013 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.882/2013,  de  Maristânia  Moreira  Martins,  da  Prefeitura  Municipal  de  Virgem  da

Lapa, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à  Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Social - Sedese - pedido de providências com vistas a

ampliar  o  atendimento  prestado  por  meio  da  Ação  1176  -  Travessia  Social  -  no

Município de Virgem da Lapa.

Sala das Reuniões, … de … de … .

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.886/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.886/2013,  de  Otaviano  Ramos  Alves,  da

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Novo Cruzeiro e outros, sugere

alteração  da  Ação  4475  -  Operacionalização  dos  Conselhos  Vinculados  à

Subsecretaria de Direitos Humanos - da proposta de revisão do Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014, visando garantir

a aquisição de veículos para os conselhos que desenvolvem projetos municipais e a

aquisição de um veículo para as atividades do Conselho Estadual  de Defesa dos

Direitos Humanos - Conedh.

A proposta  resultou  da  aglutinação  de  sugestões  apresentadas  em  audiências
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públicas  realizadas  em  21/10/2013,  em  Araçuaí,  e  de  4  a  6/11/2013,  em  Belo

Horizonte, com a finalidade de colher subsídios para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício

de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas durante

as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014,

realizadas em Araçuaí e em Belo Horizonte, todas relativas à aquisição de veículos,

tanto para conselhos que desenvolvam projetos municipais em Araçuaí, quanto para

o  Conedh,  especificando-se,  para  este  veículo,  a  destinação  do  valor  de

R$100.000,00.

A Lei nº 9.516, de 29/12/1987, e regulamentações posteriores definem o Conedh

como um órgão consultivo, que se encontra subordinado, atualmente, à Secretaria de

Estado de Desenvolvimento  Social  e  tem por  finalidade promover investigações e

estudos  para  a  eficácia  das  normas  vigentes  de  defesa  dos  direitos  humanos,

consagrados na Constituição da República, na Declaração Americana dos Direitos e

Deveres  Fundamentais  do  Homem  e  na  Declaração  Universal  dos  Direitos  do

Homem.

Entre  as  várias  prerrogativas  do  Conedh,  vale  ressaltar  o  livre  acesso de seus

membros aos estabelecimentos policiais e carcerários do Estado, sem a exigência ou

necessidade  de  prévia  comunicação.  Proporcionar  melhores  condições  para  o

cumprimento dessa atribuição por parte do conselho embasa, inclusive, a maior parte

das sugestões que, em conjunto, resultam na proposta ora analisada, valendo citar o

teor de uma das justificativas, in verbis:

“Tal  veículo  é  necessário  para  viabilizar  atividades  de  competência  do  Coned,

principalmente no que se refere às visitas de monitoramento em locais de privação de

liberdade  e  acompanhamento  de  ações  de  reintegração  de  posse,  possibilitando,

assim, a real atuação do Conselho em todo o Estado, com a agilidade necessária,

visto que os veículos da secretaria não atendem às demandas com a urgência que
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tais ações necessitam”.

Por outro lado, cumpre lembrar que o Conedh tem importante atuação junto aos

órgãos representantes da sociedade civil organizada e do governo, desempenhando

ações relevantes em favor da promoção e defesa de direitos, seja no âmbito estadual,

seja  no  municipal.  Há  que  considerar  então  que  o  fortalecimento  dos  conselhos

estaduais  de  direitos  contribui,  efetivamente,  para  a  organização  dos  conselhos

municipais.

Aliás,  esta  é  a  finalidade  prevista  e  a  ser  atingida  por  meio  da  Ação  4475  -

Operacionalização dos Conselhos Vinculados à Subsecretaria de Direitos Humanos -

do PPAG 2012-2015: garantir a manutenção e o financiamento das atividades dos

conselhos vinculados à Subsecretaria de Direitos Humanos, com vistas a fortalecer

sua atuação e a possibilitar o apoio aos conselhos municipais de direitos.

Entendemos, assim, que a especificação dos recursos para a aquisição de veículo

destinado ao Conedh propiciará melhores condições para o efetivo desenvolvimento

de suas atribuições e contribuirá, em contrapartida, para a realização de atividades de

apoio aos conselhos municipais.

Pelo exposto,  em razão da importância das atividades atribuídas legalmente ao

Conedh,  de defesa dos direitos  humanos,  e considerando-se as várias sugestões

apresentadas em discussões de revisão do PPAG ao longo dos últimos anos - tanto

por conselheiros quanto por pessoas que atuam na proteção e promoção dos direitos

humanos  -,  entendemos  que  a  demanda  é  legítima  e  encontra  ressonância  na

sociedade,  reproduzindo a  latente  necessidade  de estruturação dos  conselhos  de

direitos no Estado.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 4.551/2013, que estima as receitas e fixa as despesas

do  orçamento  fiscal  do  Estado  e  do  orçamento  de  investimento  das  empresas

controladas  pelo  Estado  para  o  exercício  de  2014,  acrescentando-se  o  valor  de

R$80.000,00  na  Ação  4475  -  Operacionalização  dos  Conselhos  Vinculados  à

Subsecretaria de Direitos Humanos -, com especificação do objeto do gasto para a

aquisição de veículo para o Conedh.

Conclusão
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Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.886/2013 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 4.551/2013 anexa.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Duarte Bechir.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Acréscimo:

UO beneficiada: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Ação:  Operacionalização dos  Conselhos  Vinculados  à  Subsecretaria  de  Direitos

Humanos - Aquisição de Veículo para o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos

Humanos de Minas Gerais - Conedh-MG

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL Valor: R$ 80.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 80.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.887/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.887/2013, de Forlan Souza Freitas, da Câmara

Municipal de Águas Formosas, sugere alteração da Ação 4449 - Apoio Financeiro aos

Municípios  e  Entidades  Voltados  à  Área  de  Assistência  Social -,  da  proposta  de

revisão do Plano Plurianual  de  Ação Governamental  -  PPAG -  2012-2015 para o

exercício  de  2014,  para  assegurar  a  transferência  de  recursos  para  o  Projeto

Presbiteriano de Apoio à Criança e ao Adolescente - Propac -, de Águas Formosas, a

fim de custear a aquisição de equipamentos.

Conforme  determina  o  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  foi  anexada  à

proposição em epígrafe a Proposta de Ação Legislativa nº 1.889/2013, de autoria de

Forlan Souza Freitas, da Câmara Municipal de Águas Formosas, e outros, que sugere

a destinação de recursos para a construção da Casa do Idoso, em Águas Formosas,

por tratar de tema semelhante.
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As propostas foram apresentadas em audiência pública realizada em 21/10/2013,

em Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto

de  Lei  nº  4.550/2013,  que  dispõe  sobre  a  revisão  do  PPAG  2012-2015  para  o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em análise visa alterar a Ação 4696 -  Apoio aos

Municípios e Entidades nos Serviços de Atendimento aos Direitos da Criança e do

Adolescente -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de 2014,

para assegurar a transferência de recursos para o Projeto Presbiteriano de Apoio à

Criança  e  ao  Adolescente  -  Propac  -,  de  Águas  Formosas,  a  fim  de  custear  a

aquisição de equipamentos.

Segundo o autor do pleito, o Propac atua desde 2004 na área social em parceria

com  o  Conselho  Tutelar,  o  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do

Adolescente e o poder público, e atende anualmente 120 crianças e adolescentes em

situação  de  vulnerabilidade  social.  O  Propac,  entretanto,  vem  passando  por

dificuldades financeiras, o que compromete a qualidade do projeto, que necessita,

portanto,  de  apoio  financeiro  para  adequar  sua  capacidade  de  atendimento.  À

Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.887/2013  foi  anexada  a  Proposta  de  Ação

Legislativa nº1.889/2013, por tratar de sugestão semelhante relativa à destinação de

recursos para  a  construção da "Casa do Idoso",  também no Município  de Águas

Formosas.

Cabe destacar  que,  para  o  ano  de 2014,  a  Ação  4449 -  Apoio  Financeiro  aos

Municípios  e  Entidades  Voltados  à  Área de Assistência  Social -  está  inserida  no

Programa  298  -  Apoio  às  Políticas  de  Desenvolvimento  Social  -,  e  tem  como

finalidade  fomentar  a  política  de  assistência  social,  direitos  humanos  e  promoção

social, apoiando os municípios e entidades por meio de celebração de convênios para

manutenção e melhorias em suas unidades e atividades. A meta física para 2014 é de

25 convênios celebrados e a meta financeira é de R$500.000,00.

É  necessário,  portanto,  que  as  entidades  celebrem  convênios  para  receber  os
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recursos  para manutenção e melhorias em suas unidades e atividades, o que deve

ser feito diretamente com a Secretaria  de Estado de Desenvolvimento Social.  Por

esse motivo, opinamos pelo não acolhimento da proposta em análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.887/2013.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.904/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.904/2013,  de  Adiel  Elias  de  Souza,  do

Conselho  Municipal  de  Assistência  Social,  sugere  alteração  da  Ação  4592  -

Qualificação de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social - Suas -,

da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-

2015 para o exercício de 2014, para assegurar recursos que viabilizem a participação

de membros de conselhos de políticas públicas em reuniões fora do município de

origem.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  25/10/2013,  em

Montes  Claros,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  em análise  visa  a  assegurar  recursos para  que os  conselheiros  de

assistência social, representantes da sociedade civil, possam participar de reuniões

fora do seu município de origem.

Cumpre-nos informar que a Lei Federal nº 12.435, de 2011, instituiu o Índice de

Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSuas - como

instrumento  de  aferição  da  qualidade  da  gestão  descentralizada  dos  serviços,
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programas,  projetos  e  benefícios  socioassistenciais,  bem  como  da  articulação

intersetorial.  Por  meio  do  IGDSuas,  o  governo  federal  apoia  financeiramente  o

aprimoramento  da  gestão  como  forma  de  incentivo  à  gestão  dos  estados  e

municípios. Destaca-se que pelo menos 3% desses recursos deverão ser gastos com

atividades de apoio técnico e operacional dos conselhos, sendo vedada a utilização

dos recursos para pagamento de pessoal efetivo e gratificações de qualquer natureza

a servidor público estadual ou municipal.

Essa previsão legal se fundamenta na necessidade de fortalecimento da atuação

dos conselhos, instâncias que visam garantir a participação popular e seu controle

sobre os atos e decisões estatais por meio de um processo de gestão conjunta da

política de assistência social, e, por isso, fundamental para essa política.

Entendemos,  assim,  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  -

Sedese - deve orientar os municípios sobre a utilização desses recursos, inclusive

para a possibilidade de custear o deslocamento de conselheiros, independentemente

de  serem  representantes  da  sociedade  civil  ou  do  governo,  para  participar  de

atividades relativas ao desempenho de suas funções.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento à Sedese.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.904/2013 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº … / ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.904/2013, de Adiel Elias de Souza, do Conselho Municipal de Assistência Social ,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado

de Desenvolvimento Social pedido de providências no sentido de informar e orientar

os  municípios  sobre  a  utilização  de  parte  dos  recursos  do  Índice  de  Gestão
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Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSuas - com gastos em

atividades  de  apoio  técnico  e  operacional  dos  conselhos,  conforme  previsto  na

legislação federal.

Sala das Reuniões, … de ... de 2013.

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.909/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.909/2013, de Ângela Maria de Almeida Zanini,

da  Secretaria  Municipal  de  Educação  de  Ubá,  sugere  alteração  na  finalidade  do

Programa 015 - Educação para Crescer -, da proposta de revisão do Plano Plurianual

de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para o exercício de 2014, com vistas a

incentivar  a  criação  e  o  desenvolvimento  dos  grêmios  estudantis  nas  escolas

estaduais e municipais.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada em 30/10/2013, em Ubá,

com a finalidade de colher  sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº

4.550/2013,  que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de

2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em apreço pretende alterar a finalidade do Programa

015 - Educação para Crescer - visando incentivar a criação e o desenvolvimento dos

grêmios estudantis nas escolas estaduais e municipais do Estado.

Grêmio estudantil é uma organização representativa dos interesses dos estudantes

que  desenvolve  atividades  de  fins  educacionais,  culturais,  esportivas,  sociais  e

políticas. O grêmio representa um espaço para o desenvolvimento da convivência, da

responsabilidade e da cidadania entre os estudantes.

Em  vista  da  relevância  pedagógica  dessa  organização,  o  poder  público  busca

valorizar e incentivar a criação dos grêmios estudantis. Em Minas Gerais, a Lei nº

12.084, de 12/1/1996, assegura a livre organização estudantil nos estabelecimentos
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de ensinos fundamental e médio. Outra iniciativa de apoio à criação dos grêmios foi a

edição,  em  2004,  pela  Secretaria  de  Estado  de  Educação  de  uma  cartilha  com

informações práticas sobre sua criação.

A sugestão do autor é meritória.  No entanto, entendemos inadequado tratar dos

grêmios  estudantis  no  Programa  Educação  para  Crescer,  já  que  os  objetivos

específicos de suas ações tratam da revisão dos currículos escolares, educação em

tempo  integral,  aproximação  das  escolas  às  famílias  e  o  ingresso  do  jovem  no

mercado de trabalho.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento à Secretaria de Estado de Educação solicitando que promova ampla

divulgação da referida cartilha e da Lei nº 12.084 nas Superintendências Regionais de

Ensino e escolas das redes públicas.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.909/2013 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Duarte Bechir - Maria Tereza Lara.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.909/2013, de Ângela Maria de Almeida Zanini, da Secretaria Municipal de Educação

de Ubá, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de

Estado  de  Educação,  pedido  de  providências  para  ampla  divulgação  da  cartilha

Grêmio Estudantil, editada por esse órgão, em 2004, bem como da Lei nº 12.084, de

12/1/1996, nas Superintendências Regionais de Ensino e escolas das redes públicas.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.910/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.910/2013, de Adriana Lucarelli Lavorato Souza,
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da Superintendência Regional de Ensino, e outros, sugere alteração na Ação 4187 -

Programa de Intervenção Pedagógica - Ensino Fundamental - PIP/EF -, da proposta

de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para o

exercício de 2014. A primeira sugestão refere-se à ampliação da equipe do PIP, com a

inclusão de psicólogo e assistente social; a segunda, à exclusão do PIP do PPAG

2012-2015.

As  propostas  foram  apresentadas  em  audiências  públicas  realizadas  em

30/10/2013, em Ubá, e de 4 a 6/11/2013, em Belo Horizonte, com a finalidade de

colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe

sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em análise resulta da aglutinação de duas sugestões

de  alteração  na  Ação  4187  -  Programa  de  Intervenção  Pedagógica  -  Ensino

Fundamental  -  PIP/EF  -,  coletadas  durante  as  audiências  públicas  de  revisão  do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para o exercício de

2014. A primeira delas propõe que sejam incluídos na equipe do PIP/EF psicólogo e

assistente social. A segunda, que o PIP/EF seja excluído do PPAG 2012-2015.

O PIP/EF tem como objetivo contribuir para a elevação dos índices de desempenho

dos alunos na alfabetização e nos diferentes componentes curriculares do 4º ao 9º

ano, com foco em língua portuguesa, matemática e ciências.

Para alcançar os objetivos do programa, a Secretaria de Estado de Educação criou

equipes compostas por educadores habilitados e com experiência em docência para

realizar  o  acompanhamento  pedagógico  nas  escolas.  Essas  equipes  orientam  a

execução do plano pedagógico,  apoiam pedagogicamente  professores e  alunos e

propõem estratégias de intervenção pedagógica, especialmente para aqueles alunos

que apresentem baixo desempenho escolar.  Nessa perspectiva, o objetivo do PIP é

auxiliar  professores e  alunos a  lidarem com os conteúdos  curriculares  e  não nos

parece imprescindível a presença de psicólogo e assistente social para esse fim.

Por  outro  lado,  é  inegável  a  importância  da  atuação  desses  profissionais  nas
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escolas  e eles  poderiam ser incluídos em ações que tratem mais diretamente da

assistência  psicológica  ou  social  dos  alunos,  como  a  Ação  4034  -  Rede  de

Acompanhamento Social nas Escolas -, do Programa 15 - Educação para Crescer. O

objetivo dessa ação é promover o acompanhamento social  nas escolas, de forma

integrada aos centros de referência de assistência social  -  Cras -  e ao Programa

Saúde da Família - PSF. Cabe ressaltar que essa ação foi excluída do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2014, mas será restaurada por meio de emenda popular

desta comissão. Além disso, será enviado ofício à Secretaria de Estado de Educação

com pedido de providências para que a ação seja executada em 2014.

No que se refere à exclusão do PIP do PPAG 2012-2015, é importante destacar que

o programa vem sofrendo alterações desde 2012 quando teve seu escopo ampliado.

O antedimento que era restrito aos alunos do 1º ao 4º ano do ensino fundamental

passou aos alunos do 4º ao 9º ano. Além disso, em 2013, o PIP foi implantado em

todos os municípios mineiros que contam com sistema de ensino próprio.

Segundo  informações  do  site Agência  Minas,  os  resultados  do  Programa  de

Avaliação da Alfabetização - Proalfa -, indicam que, de 2006 a 2012, o desempenho

dos alunos do 3º ano do ensino fundamental da rede estadual em língua portuguesa

melhorou consideravelmente. Esses bons resultados teriam sido assegurados pela

implementação do PIP.

Sendo  assim,  não  nos  parece  que  seja  adequado  eliminar  a  ação,  mas  talvez

ampliar o envolvimento dos profissionais em educação da rede pública de ensino na

metodologia que fundamenta esse programa.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em análise  na  forma  do

requerimento anexo.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.910/2013 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Duarte Bechir - Maria Tereza Lara.

REQUERIMENTO Nº...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.910/2013, de Adriana Lucarelli Lavorato Souza, da Superintendência Regional de

Ensino, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado pedido

de  providências  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  com  vistas  a  que  os

profissionais  de  educação  possam  participar  mais  ativamente  da  formulação

metodológica que fundamenta a Ação 4187 - Programa de Intervenção Pedagógica -

Ensino Fundamental - PIP/EF.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.912/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.912/2013,  da  Sra.  Mônica  Barletta,  da

Prefeitura Municipal de Guidoval, e outros, sugere, no âmbito da Rede de Identidade

Mineira, da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -

2012-2015 para o exercício de 2014, meios de estruturação da Secretaria de Cultura

do Município de Guidoval.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada 30/10/2013, em Ubá,

com a finalidade de colher  sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº

4.550/2013,  que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de

2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A sugestão de estruturação da Secretaria de Cultura do Município de Guidoval no

âmbito da Rede de Identidade Mineira foge ao escopo do planejamento e orçamento

do Estado, uma vez que se trata de estruturação de órgão municipal, pelo qual o ente

responsável é o município.

Entretanto, considerando que o Sistema Nacional de Cultura está se articulando em

todo o  País  e  a  organização desse sistema em Minas  Gerais  é  ainda incipiente,
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entendemos que a proposta deve ser acolhida na forma de requerimento com pedido

de providências à Secretaria de Estado de Cultura para que auxilie os municípios

mineiros a estruturar adequadamente os seus órgãos gestores de cultura no âmbito

municipal.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.912/2013 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.912/2013, da Sra. Mônica Barletta, da Prefeitura Municipal de Guidoval, e outros,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado

de Cultura pedido de providências com vistas a que apoie os municípios mineiros na

estruturação de órgãos gestores de cultura no âmbito municipal, bem como oriente o

processo de articulação do Sistema Nacional de Cultura em Minas Gerais.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.915/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.915/2013,  do  Sr.  Claudinei  Gonçalves

Camargo,  da  Câmara Municipal  de  Paraguaçu,  sugere  alteração da  Ação 4211  -

Atenção  a  Saúde  Bucal  -,  da  proposta  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental -  PPAG - 2012-2015,  para o exercício de 2014,  para assegurar a

implantação  de  consultórios  odontológicos  itinerantes,  destinados  a  atender  os

moradores da zona rural do Estado, em especial a região Sul.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  1º/11/2013,  em

Paraguaçu, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de
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Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em análise solicita a implantação de consultórios

odontológicos móveis para atendimento da população residente na zona rural,  em

especial a da região Sul do Estado. O autor da proposta justifica sua apresentação

pela necessidade de facilitar o acesso dessa população a tratamentos odontológicos,

já que as unidades de saúde se localizam distantes da zona rural.

O Ministério da Saúde lançou, em 17/3/2004, o Programa Brasil Sorridente, que já

prevê unidades  odontológicas móveis.  O programa integra  a  Política  Nacional  de

Saúde Bucal e tem por objetivo reorganizar o modelo de atenção à saúde e ampliar o

acesso às ações e aos serviços de promoção, prevenção e recuperação da saúde

bucal, garantindo a integralidade da atenção.

As unidades odontológicas  móveis  -  UOM -  foram instituídas  pelo  Ministério  da

Saúde na Portaria  GM nº 2.371, de 7/10/2009, no âmbito da Política Nacional de

Atenção  Básica.  Cada  unidade  funciona  como  um  consultório  odontológico

estruturado em veículo devidamente adaptado e equipado para o desenvolvimento de

ações  de  atenção  à  saúde  bucal.  Esse  veículo  circula  por  regiões  em  que  a

população tem dificuldade de acesso ao tratamentos e tem a capacidade para realizar

até 350 atendimentos por mês.

O veículo e os equipamentos são adquiridos pelo Ministério da Saúde e cedidos

aos  municípios  mediante  termo  de  doação.  Os  atendimentos  são  realizadas  por

Equipes de Saúde Bucal vinculadas às Equipes da Estratégia de Saúde da Família,

cuja contratação é de responsabilidade do gestor municipal de saúde.

O credenciamento para o recebimento da UOM é realizado diretamente entre o

município  e  o  governo  federal.  O  gestor  municipal  deverá  encaminhar  para

Coordenação-Geral  de  Saúde  Bucal,  do  Ministério  da  Saúde,  cópia  da  ata  de

aprovação da proposta pela CIB de implantação da Unidade Odontológica Móvel no

município e termo assinado pelo gestor municipal, no qual a Secretaria Municipal de
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Saúde  apresenta  algumas  características  da  cobertura  além  de  assumir  os

compromissos de prover a UOM com instrumentais e materiais odontológicos, com os

recursos humanos necessários para seu funcionamento, realizar a manutenção dos

equipamentos doados e dos instrumentais e materiais permanentes adquiridos. Após

o  recebimento  dessa  documentação,  a  Coordenação-Geral  de  Saúde  Bucal

encaminhará  para  publicação  a  portaria  de  credenciamento  dos  municípios  a

receberem os incentivos financeiros da UOM.

Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de três

requerimentos.  O primeiro deverá ser  enviado ao Ministério  da Saúde,  solicitando

estudo sobre a viabilidade de credenciamento de Paraguaçu para o recebimento de

incentivo com a finalidade de implantar unidade odontológica móvel no município. O

segundo,  dirigido  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  solicitando  aprovação  na

Comissão Intergestores Bipartite de implantação de unidade odontológica móvel no

Município  de  Paraguaçu.  O  terceiro,  dirigido  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde de

Paraguaçu,  solicitando  o  encaminhamento  da  documentação  necessária  à

Coordenação-Geral de Saúde Bucal, do Ministério da Saúde, para o credenciamento

do município para o recebimento de incentivo financeiro da UOM.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.915/2013 na forma dos requerimento anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Duarte Bechir - Maria Tereza Lara.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.915/2013,  do  Sr.  Claudinei  Gonçalves  Camargo,  da  Câmara  Municipal  de

Paraguaçu, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ao Ministério

da  Saúde  pedido  de  providências  com  vistas  à  realização  de  estudo  sobre  a

viabilidade de credenciamento de Paraguaçu para o recebimento de incentivo com a

finalidade de implantar unidade odontológica móvel no município.
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Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.915/2013,  do  Sr.  Claudinei  Gonçalves  Camargo,  da  Câmara  Municipal  de

Paraguaçu, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria

Municipal  de  Saúde  de  Paraguaçu  pedido  de  providências  com  vistas  a  enviar

documentação necessária à Coordenação-Geral  de Saúde Bucal,  do Ministério  da

Saúde,  para  o  credenciamento  do  município  para  o  recebimento  de  incentivo

financeiro da unidade odontológica móvel.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº.../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.915/2013,  do  Sr.  Claudinei  Gonçalves  Camargo,  da  Câmara  Municipal  de

Paraguaçu, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria

de Estado de Saúde  pedido de providências com vistas à  aprovação na Comissão

Intergestores Bipartite de implantação de unidade odontológica móvel no município

de Paraguaçu.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.917/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.917/2013, do Sr. Rogério Araújo Pereira, da

Cooperativa Mista Agropecuária de Paraguaçu Ltda., e outros, sugere alteração da

Ação 4112 - Garantia de Renda Mínima aos Agricultores Familiares - da proposta de
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revisão do Plano Plurianual  de  Ação Governamental  -  PPAG -  2012-2015 para o

exercício  de  2014,  com vistas  à implantação de melhorias  no  sistema de seguro

agrícola, com a garantia de renda mínima ao agricultor.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  1º/11/2013,  em

Paraguaçu, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício

de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Ação 4112 - Garantia de Renda Mínima aos Agricultores Familiares -,  que se

pretende alterar,  objetiva  garantir  renda mínima ao agricultor  familiar  no  Norte de

Minas e nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, na ocorrência de seca, estiagem ou

excesso  hídrico,  no  âmbito  do  Programa  161  -  Desenvolvimento  Sustentável  da

Agricultura Familiar.

A proposta em análise sugere a ampliação regional da referida ação, incluindo o Sul

de  Minas  e  demais  regiões  do  Estado.  Justifica-se  tal  demanda  em  face  do

crescimento da insegurança climática a que estão sujeitos os agricultores de todo o

território  mineiro,  no  atual  cenário  de  aquecimento  global.  Saliente-se  que,  na

proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014, são previstos

recursos  de  R$900.000,00  no  âmbito  da  Ação  4112,  direcionados  aos  Vales  do

Jequitinhonha e do Mucuri.

Há uma relação praticamente direta entre a vulnerabilidade aos eventos extremos

de  excesso  e  escassez  hídrica  e  a  distribuição  de  renda  rural,  sendo  que,

normalmente,  as  lavouras  alimentares  são  as  mais  atingidas.  Isto  se  reflete

diretamente na base de sustentação das famílias de pequenos agricultores. Além dos

efeitos adversos sobre uma de suas principais fontes de renda e de autoconsumo,

suas possibilidades de obter renda fora da atividade ficam severamente diminuídas.

Em face dessa fragilidade, em especial na agricultura familiar praticada nas áreas

do semiárido brasileiro, o governo federal lançou o Programa Garantia-Safra - GS -,

uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf -
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voltada para os agricultores familiares da Região Nordeste do País, das regiões Norte

de Minas, Vale do Mucuri e Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e da área norte

do Estado do Espírito  Santo,  ou seja,  a área de atuação da Superintendência do

Desenvolvimento  do  Nordeste  -  Sudene  -,  majoritariamente  caracterizada  como

semiárido, que sofre perda de safra por motivo de seca ou excesso de chuvas. Assim,

o  Garantia-Safra  é  executado  em  Minas,  por  meio  de  oferta  de  contrapartida  do

Estado a partir da execução da Ação 4112, que viabiliza a alocação de recursos do

Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA - em Minas Gerais.

O seguro é pago pelo governo federal, em parceria com estados e com municípios,

garantindo  renda  mínima  para  a  sobrevivência  de  agricultores  de  localidades

atingidas  por  situação  de emergência  ou  calamidade pública  por  causa de seca,

estiagem ou excesso de chuvas.

Reconhecemos,  porém,  que  os  contratempos  climáticos  cobertos  pelo  GS  vêm

atingindo  cada  vez  mais  agricultores  familiares  fora  da  demarcação  oficial  do

semiárido  mineiro,  razão  pela  qual  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em

análise na forma de encaminhamento de requerimentos para que seja solicitada à

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa - a realização

de gestão junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA - a fim de que amplie

para as demais regiões do Estado a participação no Programa Garantia-Safra; e para

que seja solicitada ao MDA a realização de estudos de viabilidade da expansão do

programa  Garantia-Safra  para  as  demais  regiões  do  Estado,  em  face  da

irregularidade climática atual.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.917/2013 por meio da apresentação dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
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1917/2013,  do  Sr.  Rogério  Araújo  Pereira,  da  Cooperativa  Mista  Agropecuária  de

Paraguaçu  Ltda.,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  -

Seapa  - pedido  de  providências  com  vistas  à  realização  de  gestões  junto  ao

Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA - no sentido de ampliar para as demais

regiões  do  Estado  a  participação  no  Programa  Garantia-Safra,  em  face  do

crescimento da insegurança climática a que estão sujeitos os agricultores de todo o

território mineiro, no atual cenário de aquecimento global.

Sala das Reuniões, ... de ... de ... .

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1917/2013,  do  Sr.  Rogério  Araújo  Pereira,  da  Cooperativa  Mista  Agropecuária  de

Paraguaçu  Ltda.,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja

encaminhado  pedido  de  providências  ao  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário  -

MDA -  com  vistas  à  realização  de  estudos  sobre  a  viabilidade  da  expansão  do

programa Garantia-Safra para as demais regiões do Estado de Minas Gerais, em face

do crescimento da insegurança climática a que estão sujeitos os agricultores de todo

o território mineiro, no atual cenário de aquecimento global.

Sala das Reuniões, ... de ... de … .

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.918/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.918/2013, do Sr. Luciano de Souza Silva, da

Prefeitura Municipal de Araçuaí, propõe a alteração do Programa 242 - Supervisão e

Expansão do Ensino Superior -, da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014, com vistas à criação

de  cursos  superiores  de  belas  artes,  artes  cênicas,  música  e  dança,  no  Vale  do
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Jequitinhonha.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  21/10/2013,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício

de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em comento objetiva a criação de curso superior de

belas artes no Vale do Jequitinhonha.

De acordo com a Constituição da República, as universidades são autônomas para

criarem seus câmpus e cursos superiores. O Vale do Jequitinhonha é atendido pela

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM -, nos Municípios

de  Diamantina  e  Couto  de  Magalhães,  e  pela  Universidade  Estadual  de  Montes

Claros - Unimontes -, nos Municípios de Almenara, Itamarandiba, Joaíma e Pedra

Azul. No entanto, nenhuma dessas instituições de ensino superior oferece o curso

pleiteado.  Essa oferta  poderia fomentar  as  expressões artísticas  regionais,  o que

ocasionaria um reconhecimento ainda maior da riqueza cultural da região.

Consideramos justo o pedido apresentado, mas, por não se tratar de matéria afeta

ao PPAG, iremos acatá-lo na forma de requerimentos dirigidos aos reitores da UFVJM

e  da  Unimontes,  para  que  envidem  os  esforços  necessários  ao  atendimento  da

proposição legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.918/2013 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO N° .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
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1918/2013, do Sr. Luciano de Souza Silva, da Prefeitura Municipal de Araçuaí, requer

a V. Exa., nos termos do art. 103, III, “a”, do Regimento Interno, seja encaminhado à

Reitoria da  Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM -

pedido de providências com vistas à implantação de curso de belas artes no Vale do

Jequitinhonha, preferencialmente no Município de Araçuaí.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO N° .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, com fulcro na Proposta de Ação Legislativa nº

1918/2013, do Sr. Luciano de Souza Silva, da Prefeitura Municipal de Araçuaí, requer

a V. Exa., nos termos do art. 103, III, “a”, do Regimento Interno, seja encaminhado à

Reitoria  da  Universidade  Estadual  de  Montes  Claros  -  Unimontes  - pedido  de

providências  com  vistas  à  implantação  de  curso  de  belas  artes  no  Vale  do

Jequitinhonha, preferencialmente no Município de Araçuaí.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.923/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.923/2013,  de  Juliano  Torres,  da  entidade

Estudantes  pela  Liberdade,  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em

4/11/2013,  em Belo  Horizonte,  sugere  a  exclusão ou a  redução máxima de suas

metas físicas e financeiras, com o devido cancelamento da despesa e da receita, da

Ação 4675 - Promoção da Defesa dos Direitos do Consumidor e da Educação para o

Consumo Eficiente - do Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do

Plano Plurianual  de  Ação Governamental  -  PPAG 2012-2015  para o  exercício  de

2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

Conforme o autor, no ano passado, os Estudantes pela Liberdade propuseram o

cancelamento da Ação 4675 - Apoio à Organização Social Civil de Interesse Público -

Oscip - Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais. A ação não

foi  cancelada,  tendo sido acolhida a proposta na forma de alteração no nome da

ação, tornando-a, segundo o autor, menos transparente. Ele questiona se em 2013 os

recursos previstos na ação continuaram a ser remetidos à referida Oscip e, em caso

positivo, com base em que justificativas. Questiona também se a mesma entidade

será contemplada nos próximos anos.

Cabe observar que o Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Governo -

Segov  -,  e  o  Movimento  das  Donas  de  Casa  e  Consumidores  de  Minas  Gerais

celebraram o Termo de Parceria nº 17/2007, que tem como objeto a promoção da

defesa  dos  direitos  do  consumidor,  por  meio  da  assistência  jurídica,  do  apoio  à

geração de trabalho e renda e da educação para o consumo consciente. O seu VI

Termo  Aditivo,  disponível  na  página  da  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e

Gestão  -  Seplag  -  na  internet  (acessível  em:http://www.seplag.mg.gov.br/images/

documentos/termos_de_parcerias_e_termos_aditivos_segov_mdc/6_ta_segov_mdc.

PDF),  tem  vigência  estabelecida  até  31  de  dezembro  de  2013,  podendo  ser

prorrogado por novo termo aditivo. O termo de parceria está fundamentado na Lei nº

14.870,  de 16 de dezembro de 2003,  que dispõe sobre a qualificação de pessoa

jurídica de direito  privado como Oscip  e  dá outras  providências,  e no  Decreto nº

46.020, de 9 de agosto de 2012, que regulamenta a referida lei. Para implementação

do programa de trabalho,  constante no Anexo II  do mencionado termo aditivo,  foi

estimado  o  valor  de  R$834.396,00  (oitocentos  e  trinta  e  quatro  mil  trezentos  e

noventa e seis reais), que coincide com o valor previsto para a meta financeira da

ação para 2014.

Consideramos pertinentes os questionamentos levantados pelo autor da proposta.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimentos à Segov e à Seplag, solicitando informações sobre a destinação dos

recursos  da  Ação 4675  em 2013,  os  critérios  de  seleção das  entidades  a  serem

beneficiadas, a abrangência territorial da atuação e as projeções de distribuição de
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recursos para os próximos anos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.923/2013 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº … / ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.923/2013, de autoria do Sr. Juliano Torres, da entidade Estudantes pela Liberdade,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado

de Governo - Segov -  pedido de informações sobre a destinação dos recursos da

Ação 4675 em 2013, os critérios de seleção das entidades a serem beneficiadas, a

abrangência territorial da atuação e as projeções de distribuição de recursos para os

próximos anos.

Sala das Reuniões, ... de ... de ... .

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº … / ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.923/2013, de autoria do Sr. Juliano Torres, da entidade Estudantes pela Liberdade,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão - Seplag - pedido de informações sobre a destinação dos

recursos  da  Ação 4675  em 2013,  os  critérios  de  seleção das  entidades  a  serem

beneficiadas, a abrangência territorial da atuação e as projeções de distribuição de

recursos para os próximos anos.

Sala das Reuniões, … de ... de ... .

André Quintão, presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.927/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.927/2013, de Paulo Henrique Santos Fonseca,

do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-UTE-MG

-, propõe a exclusão da Ação 1025 - Professor da Família -, da proposta de revisão

do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de

2014.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em tela visa a exclusão da Ação 1025 - Professor da

Família  -  do  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  -  2012-2015.  O

proponente considera que a referida ação, por não ter caráter educacional, não seria

de competência da Secretaria de Estado de Educação - SEE -, além de não condizer

com as determinações legais do art. 70 da Lei Federal nº 9.394, de 20/12/1996 (Lei

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB).

A Ação 1025 tem por finalidade ampliar a participação da família na vida escolar dos

alunos do ensino médio, melhorar o relacionamento dos alunos e familiares com a

escola, além de incentivar que os pais ou responsáveis pelos alunos possam iniciar

ou  retomar  os  estudos,  contribuindo,  com  isso,  para  a  diminuição  da  evasão  e

aumento do rendimento escolar dos alunos atendidos.

Desde o  seu  início,  cerca  de  4mil  estudantes  de  25  escolas  da  rede  estadual

participam do projeto. As escolas participantes fazem parte das Superintendências

Regionais  de  Ensino  de  Almenara,  Araçuaí,  Diamantina,  Patos  de  Minas,  Sete

Lagoas, Unaí, além das Metropolitanas B e C, localizadas na Região Metropolitana de

Belo Horizonte.
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A  SEE  designou  81  agentes  educacionais  para  atuarem  no  projeto  e  25

coordenadores, que orientaram esses agentes educacionais quanto à realização de

visitas domiciliares, à organização de métodos alternativos de estudos para os alunos

e ao estabelecimento de relação com os diretores e com a supervisão escolar.

Para o ano de 2014, estão previstas visitas domiciliares a 1.500 alunos e o aumento

de escolaridade de 750 pais de alunos. Para tanto, o projeto será executado em 87

escolas, de todas as regiões do Estado, a um custo de R$6.574.587,00.

A argumentação do proponente não procede, já que as metas físicas e financeiras

propostas até hoje foram executadas; o art. 70 da LDB apenas define a natureza das

despesas a serem realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das

instituições  educacionais  que  podem  ser  consideradas  como  de  manutenção  e

desenvolvimento do ensino;  e o programa encontra respaldo na própria LDB, que

define como atribuição do estabelecimento de ensino articular-se com as famílias e a

comunidade, promovendo a integração da sociedade com a escola.

Assim, somos pelo não acolhimento da proposição em análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.927/2013.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Duarte Bechir - Maria Tereza Lara.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.947/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.947/2013,  de  Rafael  Rondon  Flandoli  de

Carvalho, da entidade Estudantes pela Liberdade, sugere a exclusão do Programa

123 - Democratização do Acesso à Cultura e aos Seus Mecanismos de Produção -,

ou a redução máxima de suas metas físicas e financeiras da proposta de revisão do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de

2014.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
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Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise solicita a exclusão  do Programa 123 - Democratização do

Acesso à Cultura e aos Seus Mecanismos de Produção -, com base nos seguintes

pressupostos: não é de competência do Estado intervir na cultura, devendo esta ser

espontaneamente promovida pela sociedade civil; ao tentar estimular um segmento

cultural específico, o Estado estará concedendo privilégios a determinados grupos de

interesse  em  detrimento  das  demais  culturas  nacionais;  uma  cultura  deve  ser

promovida por meio dos próprios recursos e benefícios gerados de forma autônoma

pelos  seus  próprios  adeptos,  pois  uma cultura  que sobrevivesse artificialmente  à

custa  do  Estado  seria  uma  cultura  morta.  Esses  pressupostos  são  eivados  de

equívocos, pelas razões que passamos a expor.

Para  o  planejamento  e  a  ação  do  Estado  na  área  cultural,  a  Constituição  da

República estabeleceu como diretrizes a defesa e valorização do patrimônio cultural

brasileiro, a produção, promoção e difusão de bens culturais, a formação de pessoal

qualificado para a gestão da cultura, a democratização do acesso aos bens de cultura

e a valorização da diversidade étnica e regional.

A democratização do acesso à cultura é, por conseguinte, um pilar  das políticas

culturais,  conforme arts.  215  e  216A da  Constituição.  Da mesma forma,  em  seu

"Relatório Mundial sobre a Diversidade Cultural", a Unesco afirma que é necessário

convencer governos e gestores sobre a importância do investimento na diversidade

cultural "como dimensão essencial do diálogo intercultural, pois ela pode renovar a

nossa percepção sobre o desenvolvimento sustentável, garantir o exercício eficaz das

liberdades  e  dos  direitos  humanos  e  fortalecer  a  coesão  social  e  a  governança

democrática".

Também  a  Unesco,  na  “Recomendação  sobre  o  Status do  Artista”,  de  1980,

aconselha os estados membros a criar condições para o encorajamento da liberdade

de expressão artística, bem como a promoverem condições materiais que permitam o
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florescimento de talentos criativos.  Além disso, a “Declaração do México sobre as

Políticas Culturais”, de 1985, afirma que as obras artísticas - incluindo as criações de

músicos, escritores, arquitetos, sábios e as obras anônimas da cultura popular - são

patrimônio cultural de cada povo e, por isso, merecem estímulo e proteção do Estado.

Se as obras artísticas refletem, preservam e enriquecem as expressões identitárias

dos  grupos,  comunidades  e  povos,  constituindo-se  em  formas  universais  de

comunicação,  elas  devem  ser  incentivadas  pelos  órgãos  gestores  das  políticas

públicas  de  cultura,  de  maneira  a  promover  a  liberdade  de  expressão  artística,

quaisquer que sejam as linguagens ou meios utilizados.

Dessa forma, opinamos pelo não acolhimento da proposta em comento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.947/2013.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Duarte Bechir - Maria Tereza Lara.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.949/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.949/2013,  de  Rafael  Rondon  Flandoli  de

Carvalho, da entidade Estudantes pela Liberdade, sugere exclusão da Ação 4212 -

Proteção do Patrimônio Cultural -,  ou a redução máxima de suas metas físicas e

financeiras  da  proposta de revisão do Plano Plurianual  de  Ação Governamental  -

PPAG - 2012-2015, para o exercício de 2014.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise solicita a exclusão da Ação 4212 - Proteção do Patrimônio
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Cultural -,  sob o argumento de que a referida ação, que prevê gasto de R$1.000,00

para  a  proteção  de  um  bem  cultural  em  2014,  estipula,  para  2015,  valor  de

R$500.000,00, com aumento da meta física para três bens culturais protegidos, o que

colocaria em dúvida a seriedade e o planejamento da ação em questão. De acordo

com o proponente, o Estado não pode se dar ao luxo de destinar verbas para ações

malplanejadas e que não geram valor na sociedade e que seria preferível investir em

educação, saúde e segurança pública.

Em primeiro lugar, há que se fazer reparo no que tange à técnica do planejamento

público. Muitas vezes, não há recursos para financiar uma determinada ação, mesmo

quando  considerada  prioritária,  e  sua  execução  depende  de  empréstimos

internacionais  ou  de  convênios  com  a  União.  Por  isso,  o  planejamento  cria  as

chamadas “janelas orçamentárias”, com um mínimo de recursos e metas físicas.

Esse é provavelmente o caso da ação em comento, cujos recursos serão aportados

a partir de 2015, ano em que as metas físicas estão definidas em função dos valores

a serem dispendidos efetivamente.

Além disso, no caso em tela, trata-se de ação de inventário do patrimônio imaterial

de Minas Gerais, perfeitamente abrigada nos objetivos e determinações dos arts. 215

e 216 da Constituição da República no que se refere aos deveres do Estado quanto à

preservação das identidades culturais brasileiras.

Dessa forma, opinamos pelo não acolhimento da proposta em análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.949/2013.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Duarte Bechir - Maria Tereza Lara.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.950/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.950/2013,  de  Rafael  Rondon  Flandoli  de

Carvalho, da entidade Estudantes pela Liberdade, sugere a exclusão da Ação 4123 -

Bolsa-Atleta e Bolsa-Técnico - da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação
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Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014, ou a redução máxima

de suas metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise solicita  a exclusão da Ação 4123 -  Bolsa-Atleta e Bolsa-

Técnico  -  com base nos seguintes  argumentos:  incentivar  atletas  locais  seria  um

artifício  de  afirmação  de  países  autoritários,  não  compatível  com  um  regime

democrático;  os  recursos da  ação  seriam  oriundos  de  operações  de crédito  que,

portanto,  gerariam  mais  endividamento  para  o  Estado;  os  atletas  deveriam  ser

patrocinados  exclusivamente  com  recursos  privados.  Tais  argumentos  são

equivocados e, portanto, não justificam a exclusão dessa ação.

Primeiramente, os benefícios do esporte vão muito além da promoção nacionalista.

Há muitos países de regime democrático que investem no esporte, como Estados

Unidos,  França,  Alemanha,  Inglaterra,  para  citar  alguns.  Em  segundo  lugar,  os

recursos da ação previstos no PPAG para 2014 não são provenientes de operações

de crédito, e sim da fonte de recursos ordinários; portanto, não haverá aumento no

endividamento do Estado em função da execução da Ação 4312.

Destaca-se, por fim, que a política de concessão de auxílio financeiro aos atletas,

ao  contribuir  para  a democratização da prática  esportiva,  garante  condições  para

treinamento dos atletas que não conseguem arcar com as condições adequadas para

tal. Dessa forma, vai ao encontro do 217 da Constituição Federal, que determina ser

dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de

cada um.

Entretanto, a apresentação da proposta de ação legislativa em análise abre espaço

para  uma reflexão  em  relação  aos  critérios  de  concessão  de  auxílio  a  atletas  e

técnicos. Em nível estadual, esses critérios foram estabelecidos pela Lei nº 20.782,
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de 19/7/2013, entre os quais não está a previsão de impossibilidade de recebimento

da bolsa nos casos em que o atleta ou técnico já for beneficiado com outro tipo de

subvenção, remuneração ou patrocínio e, portanto, tenha condições de arcar com as

despesas da sua preparação.  Diante das dificuldades orçamentárias do Estado,  é

questionável o pagamento de bolsa sem levar em consideração se os beneficiados já

estão usufruindo de outras formas de apoio.

Portanto,  sugere-se  o  acolhimento  da  proposta  na  forma  de  requerimento  à

Comissão  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude  para  que  realize  audiência  pública

destinada a discutir os critérios de concessão do bolsa-atleta e do bolsa-técnico, nos

termos da citada lei.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.950/2013 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº.../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.950/2013, de Rafael Rondon Flandoli  de Carvalho, da entidade Estudantes pela

Liberdade,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  a  realização  de  audiência

pública pela Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, em conjunto com a Comissão

de Participação Popular, para discutir os critérios de concessão do bolsa-atleta e do

bolsa-técnico, nos termos da Lei nº 20.782 de 19/7/2013.

Sala das Comissões, … de ... de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.952/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.952/2013,  de  Rafael  Rondon  Flandoli  de

Carvalho, da entidade Estudantes pela Liberdade, sugere a exclusão da Ação 1185 -

Minas 2016: Promoção do Esporte de Rendimento em Minas Gerais - da proposta de
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revisão do Plano Plurianual  de  Ação Governamental  -  PPAG -  2012-2015 para o

exercício de 2014 ou a máxima redução de suas metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise solicita a exclusão da Ação 1185 - Minas 2016: Promoção do

Esporte  de  Rendimento  em  Minas  Gerais  -  com  base  nos  argumentos  de  que

incentivar  atletas locais seria um artifício  de afirmação de países autoritários, não

compatível com um regime democrático; de que os recursos da ação seriam oriundos

de operações de crédito que gerariam endividamento para o Estado; e ainda de que

os atletas deveriam ser patrocinados exclusivamente com recursos privados.

Tais  argumentos  são  equivocados.  Em  primeiro  lugar,  porque  os  benefícios  do

esporte não se limitam à propaganda nacionalista e o seu estímulo não se restringe a

países com regimes autoritários - muitos países de regime democrático investem no

esporte,  como  Estados  Unidos,  França,  Alemanha,  Inglaterra,  entre  outros.  Em

segundo lugar,  porque os  recursos da  ação previstos  no  PPAG para  2014  serão

originados  de  suplementação  por  saldo  financeiro  das  operações  de  crédito

realizadas em 2013. Portanto, não haverá aumento no endividamento do Estado. Por

fim, destaca-se que tal ação não prevê repasse de recursos públicos diretamente aos

atletas, mas tão somente a construção de equipamento público esportivo, de modo

que não há que se falar de patrocínio.

Não  se  justifica  a  exclusão  da  Ação  1185,  que  tem  a  importante  finalidade de

disponibilizar equipamento público de alto nível para treinamento dos atletas mineiros,

com  base  nos  argumentos  apresentados.  Desse  modo,  somos  contrários  ao

acolhimento da proposta.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.952/2013.
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Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.953/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.953/2013,  de  Rafael  Rondon  Flandoli  de

Carvalho, da entidade Estudantes pela Liberdade, sugere a exclusão da Ação 3009 -

Execução do Projeto de Restauro da Igreja Nossa Senhora das Graças no Barreiro

de Araxá -, ou a redução máxima de suas metas físicas e financeiras da proposta de

revisão do Plano Plurianual  de  Ação Governamental  -  PPAG -  2012-2015 para o

exercício de 2014.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise solicita a exclusão da Ação 3009 - Execução do Projeto de

Restauro  da  Igreja  Nossa  Senhora  das  Graças  no  Barreiro  de  Araxá  -, sob  o

argumento de que a referida ação fere o princípio da laicidade do Estado.

Ousamos discordar. O aporte de recursos públicos para obras de restauração de

bens culturais tombados alcança bens de propriedade privada, quaisquer que sejam

seus proprietários. Isso não fere a laicidade do Estado nos casos em que os bens de

igrejas são protegidos como bens culturais representativos da história e da memória

dos grupos formadores da sociedade brasileira, conforme determina a Constituição.

Se essa proteção, originalmente, preservou preponderantemente bens significativos

da chamada elite branca e católica, após a Constituição de 1988, especialmente, as

categorias de bens protegidos diversificaram-se muito.

Além disso, é preciso considerar que os bens da Igreja produzidos no Brasil durante

o período do Padroado - que, a despeito de alterações em sua forma, perdurou até a



1186
____________________________________________________________________________

Proclamação da República -, guardam a natureza jurídica originária de bens públicos.

Ainda que a Igreja em questão não seja do referido período, ela é tombada pelo

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, e o que está

sendo restaurado em Araxá é o bem cultural tombado constituído por uma igreja, não

a igreja em si. Da mesma forma, há outras igrejas sendo beneficiadas por recursos

públicos no programa "Minas Patrimônio Vivo", pela mesma razão, assim como bens

de outra natureza que são de propriedade privada.

Dessa forma, opinamos pelo não acolhimento da proposta em análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.953/2013.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.956/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.956/2013, de autoria da Sra. Luziete Rodrigues

Novais, da Comissão de Segurança Alimentar e Nutricional, e do Sr. Adauto Zanin, da

Prefeitura Municipal de Monsenhor Paulo, sugere a alteração da Ação 1128 - Minas

Comunica II -, da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG  - 2012-2015,  para  o  exercício  de  2014,  com  vistas  ao  aumento  da  meta

financeira  para  ampliação do  atendimento  em  telefonia  celular  para  comunidades

rurais  e  também para  atendimento  em  internet  rural  no  Município  de  Monsenhor

Paulo.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  21/10/2013,  em

Araçuaí, e em 1º/11/2013, em Paraguaçu, com a finalidade de colher sugestões para

o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do

PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas durante

audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014. Tem o

objetivo  de  requisitar  a  oferta  de  sinal  de  telefonia  celular  nas  regiões  rurais  do

Estado de Minas Gerais, tendo em vista que outras formas de acesso à telefonia e à

internet não estão disponíveis,  ou estão disponíveis apenas a preços elevados. É

importante ressaltar que, além da grande utilidade do acesso à telefonia celular, o

sinal  de  telefonia  serve  ainda  para  o  acesso  à  internet,  por  meio  da  chamada

convergência digital.

Nesse sentido, o governo do Estado criou o Programa Minas Comunica II, Ação

1128 do PPAG em vigência, que tem por finalidade atender à população dos distritos

e povoados mineiros. Entretanto, o programa encontra-se em compasso de espera,

devido, entre outros motivos, à demora na finalização dos leilões da banda 4G para

atendimento  às  populações  de  áreas  rurais,  sob  gestão  da  Agência  Nacional  de

Telecomunicações - Anatel.

Por esse motivo, é adequado enviar pedido de informações à Secretaria de Estado

de  Desenvolvimento  Econômico -  Sede  -  sobre  a  Ação  1128  e  também  sobre  a

implantação da banda 4G em Minas Gerais. O relator julga ainda pertinente o envio

de pedido de providências com vistas à publicação na internet do detalhamento do

plano de execução contratual das operadoras de banda 4G Rural  vencedoras, em

Minas Gerais, do certame licitatório nº 004/2012/PVCP/SPV, da Anatel.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.956/2013 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.956/2013, de autoria da Sra. Luziete Rodrigues Novais, da Comissão de Segurança
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Alimentar e Nutricional, e do Sr. Adauto Zanin, da Prefeitura Municipal de Monsenhor

Paulo, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja enviado ao secretário

de  Estado  de  Desenvolvimento  Econômico  pedido  de  informações  sobre  o

cronograma e o planejamento de oferta de sinal de telefonia rural em Minas Gerais,

com detalhamento das obrigações das operadoras, no âmbito da Ação 1128 - Minas

Comunica II - e do Edital de Licitação nº 004/2012/PVCP/SPV, da Agência Nacional

de Telecomunicações - Anatel -, para a chamada banda 4G Rural.

Sala das Reuniões, ... de ... de ... .

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.956/2013, de autoria da Sra. Luziete Rodrigues Novais, da Comissão de Segurança

Alimentar e Nutricional, e do Sr. Adauto Zanin, da Prefeitura Municipal de Monsenhor

Paulo, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado à Secretaria de Estado

de Desenvolvimento Econômico pedido de providências, com vistas à publicação, em

seu  site  na  internet,  do  detalhamento  do  plano  de  execução  contratual  das

operadoras  vencedoras,  em  Minas  Gerais,  do  certame  licitatório  nº

004/2012/PVCP/SPV, da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel -,  para a

chamada banda 4G Rural.

Sala das Reuniões, ... de ... de ... .

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.957/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.957/2013,  de  autoria  do  Sr.  Diogo  Mello

Brazioli, da entidade Estudantes pela Liberdade, sugere a exclusão ou redução das

metas físicas e financeiras da Ação 1269 - Receptividade na Copa -, da proposta de

revisão do Plano Plurianual  de Ação Governamental  -  PPAG - 2012-2015, para o

exercício de 2014.
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A  proposta  foi  apresentada  em  audiências  públicas  realizadas  entre  4/11  e

6/11/2013,  em  Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o

aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG

2012-2015 para o exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em estudo tem por  objetivo excluir  ou reduzir  as

metas  físicas  e  financeiras  da  ação  Ação  1269  -  Receptividade  na  Copa.  Para

justificar esse pleito, o autor afirma que o Estado está usando recursos fiscais para

custear um evento de curta duração e que não traria qualquer retorno real ao cidadão

mineiro.

É  sabido  que a  apresentação  da candidatura  do  Brasil  para  sediar  a  Copa  do

Mundo foi do governo federal, não tendo o Estado de Minas competência para tanto.

Por outro lado, após o anúncio de que o Brasil sediaria o evento, optou o governo do

Estado  por  pleitear  ser  Belo  Horizonte  sede  do  evento,  com  outros  municípios

concorrendo  para  serem  bases  de  treinamento,  as  chamadas  base  camps.  Essa

postura  foi  justificada de  forma a  possibilitar  a  Minas  Gerais  auferir  os  possíveis

ganhos decorrentes do evento.

Entretanto, para que a Copa do Mundo seja, de fato, benéfica ao cidadão mineiro, é

necessário que os seus efeitos sejam perenes, não se restringindo ao curto período

das competições. Dessa maneira, é pertinente a preocupação do proponente com a

possibilidade de que o retorno do investimento do Estado na Copa do Mundo seja

baixo.

Tendo  em  vista  o  fato  de  que  a  Copa  do  Mundo  possui  também  caráter

eminentemente turístico, mais que a exclusão da ação, é adequado solicitar à sua

gestora, a Secretaria de Estado Extraordinária da Copa do Mundo, informações sobre

o planejamento da Ação 1269 para o ano de 2014 e também para 2015, último ano de

vigência do atual PPAG, para o qual ainda estão previstas metas físicas e financeiras

da ação. Em especial, é pertinente enviar pedido de informação, considerando que as

ações  do  PPAG,  muitas  vezes,  têm  mais  produtos  do  que  aqueles  que  estão
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discriminados nos volumes que apresentam o plano.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento ao presidente desta Casa, com vistas ao encaminhamento de pedido de

informações ao citado órgão.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.957/2013 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.957/2013, de autoria do Sr. Diogo Mello Brazioli, da organização Estudantes pela

Liberdade, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ao secretário de

Estado  extraordinário  da  Copa  do  Mundo  pedido  de  informações  sobre  o

planejamento e os produtos da Ação 1269 - Receptividade na Copa - para os anos de

2014 e 2015, com o detalhamento de seus subprocessos e subprojetos.

Sala das Reuniões, ... de ... de ... .

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.958/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.958/2013, de autoria do Sr. Jadir Aparecido de

Carvalho,  da Prefeitura Municipal de Paraguaçu, sugere alteração da Ação 4114 -

Fomento à Atividade Produtiva e à Organização da Agricultura Familiar -, da proposta

de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para o

exercício de 2014, com vistas a viabilizar o incentivo à implantação de agroindústrias

por associações rurais, bem como de unidades de comercialização nas cidades.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  1º/11/2013,  em

Paraguaçu, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de
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Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício

de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O autor  da  proposta  em  tela  vislumbra  a  agregação  de  valor  aos  produtos  da

agricultura familiar, por meio da agroindustrialização, como a melhor solução para a

melhoria de renda desse segmento produtivo. Nesse sentido, demanda da ALMG a

apresentação de alterações no PPAG com a finalidade de incentivar a implantação de

agroindústrias pelas associações rurais, bem como de unidades de comercialização

nas cidades.

Vale  notar  que  a  preocupação  expressa  pelo  autor  está  contemplada  no

planejamento público do Estado em pelo menos três programas. Inicialmente pode-se

citar o Programa 177 - Minas sem Fome -,  que acolhe para 2014 diversas ações

relacionadas ao desenvolvimento da agricultura familiar. Em anos anteriores, porém,

o  mesmo  programa  continha  ações  que  interferiam  mais  diretamente  na

agroindústria,  oferecendo  instalação  de  equipamentos  e  fabriquetas  de  farinha,

rapadura, entre outras.

Também focado nessa meta, o programa Cultivar, Nutrir e Educar, na ação voltada

para  o  desenvolvimento  da  agricultura  familiar  como  fornecedora  do  mercado

institucional da merenda escolar, a Ação 1218 - Fortalecimento da agricultura familiar

para  o  abastecimento  alimentar  -,  contém  dois  subprojetos  relacionados  com  a

agregação  de  valor  aos  produtos:  o  de  fomento  à  produção  e  o  de  apoio  à

regularização  sanitária  de  agroindústrias  familiares.  Ressalte-se  que  o  próprio

incentivo à comercialização direta para as escolas já implica em ganho de renda.

Por  fim,  a  Ação  4114  -  Fomento  à  Atividade  Produtiva  e  à  Organização  da

Agricultura Familiar -, no âmbito do Programa 161 - Desenvolvimento Sustentável da

Agricultura Familiar -, tem como finalidade “incentivar e fomentar projetos produtivos

da agricultura familiar e suas organizações, priorizando a adoção da agroecologia,

ampliando a produção alimentar e agregação de valor de seus produtos”, o que a

caracteriza como a mais próxima da intenção do autor.
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Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento em que se solicite seja encaminhado  à Subsecretaria  de Agricultura

Familiar, da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -,

gestora da ação 4114,  pedido de providências  com vistas a que seja dada especial

atenção para o Município de Paraguaçu na execução da ação, especialmente no que

diz  respeito  ao  beneficiamento  e  à  comercialização  de  produtos  da  agricultura

familiar, e de requerimento em que se solicite seja encaminhado à Seapa pedido de

providências com vistas a que envide esforços para a articulação dos municípios, a

fim de promover sua capacitação para a gestão da política de fomento e apoio à

agricultura familiar em nível local, incluindo capacitação para elaboração de projetos

destinados a captação e gestão de recursos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.958/2013 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.958/2013,  do  Sr.  Jadir  Aparecido  de  Carvalho,  da  Prefeitura  Municipal  de

Paraguaçu,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  encaminhado  à

Subsecretaria  de  Agricultura  Familiar,  da  Secretaria  de  Estado  da  Agricultura,

Pecuária e Abastecimento - Seapa -, gestora da Ação 4114, pedido de providências

com vistas a que dedique especial atenção ao Município de Paraguaçu na execução

da ação, especialmente no que diz respeito ao beneficiamento e à comercialização de

produtos da agricultura familiar.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.958/2013,  do  Sr. Jadir  Aparecido  de  Carvalho,  da  Prefeitura  Municipal  de

Paraguaçu, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria

de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa - pedido de providências

com  vistas  a  envidar  esforços  para  a  articulação  dos  municípios,  visando  a  sua

capacitação para a gestão da política de fomento e apoio à agricultura familiar em

nível local, incluindo capacitação para elaboração de projetos destinados a captação

e gestão de recursos.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.960/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.960/2013,  de  autoria  do  Sr.  Diogo  Mello

Brazioli, da entidade Estudantes pela Liberdade, sugere a exclusão do Programa 197

−  Ordenamento  Territorial  de  Minas  Gerais  −  da  proposta  de  revisão  do  Plano

Plurianual de Ação Governamental − PPAG − 2012-2015 para o exercício de 2014, ou

a redução máxima das metas físicas e financeiras de suas ações.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada em 5/11/2013, em Belo

Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício

de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O proponente  fundamenta  sua sugestão com  o  argumento  de  que  “a  cidade é

[produto da] criação de várias pessoas, que têm concepções e propósitos bastante

diversos e planejam e criam fora do âmbito formal da ação estatal”. Pondera que não

há conhecimento estatal que substitua o conhecimento local das pessoas em livre

interação, não importando se ele é criativo, coordenado ou antecipatório. Explicita a
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tese  de que o  “planejamento  urbano previsto  nesta  e  em outras  ações  é  aquele

centralizado, em oposição ao planejamento descentralizado, que surge da interação

espontânea de vários planos individuais. Assim, tal planejamento central padece do

chamado 'problema do conhecimento' que leva a diversas ineficiências alocativas e a

consequências inintencionais”. Finaliza sua justificativa afirmando que “o Estado deve

se abster da tentativa de planejar cidades, deixando tal tarefa aos cidadãos”, e que,

em síntese, “os recursos destinados à ação podem ser melhor alocados pelo próprio

cidadão mineiro”.

O Programa 197  −  Ordenamento Territorial de Minas Gerais  −  tem como objetivo

determinar linhas de limites dos municípios de Minas Gerais,  efetuar estudos para

criação de distritos; determinar a localização de elementos geográficos e construtos

em  relação  aos  limites  municipais  visando  à  atualização  do  mapa  geopolítico

estadual; exercer a secretaria executiva do Conselho de Coordenação Cartográfica

de Minas Gerais e gerir a infraestrutura estadual de dados espaciais. Portanto, provê

bem público de importância estratégica, o qual, sem atuação do Estado, não seria

provido. É importante lembrar que um bem público é aquele cuja provisão, por parte

do  agente  privado,  é  improvável,  dadas  suas  características  de  não  exclusão  (o

consumo do bem é universal, em função de sua indivisibilidade, de forma que não há

capacidade de cobrança pelo consumo do referido bem) e não rivalidade (o consumo

do bem por um indivíduo não impede a sua fruição por outro indivíduo).

Dessa forma, opinamos pela rejeição da proposta em análise.

Conclusão

Diante  do  exposto,  somos  pela  rejeição  da  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº

1.960/2013.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.961/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.961/2013, de autoria do Sr.  Tullio  Marques

Lopes Filho, da Associação Ambientalista e Social do Alto da Serra do Cipó, sugere o
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envio de pedido de informação, no âmbito do Programa 103  -  Apoio Financeiro ao

Turismo  Mineiro  -,  da  proposta  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015, para o exercício de 2014, acerca da titularidade

da logomarca da Estrada Real.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4/11 a 6/11/2013,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em comento solicita seja encaminhado pedido de

informação ao secretário de Estado de Turismo sobre a titularidade da logomarca da

Estrada Real. Argumenta o proponente que a matriz da atual logomarca da Estrada

Real foi elaborada por Yara Tupinambá, quando era funcionária da extinta Empresa

Mineira de Turismo - Turminas. Por esse motivo, essa logomarca seria patrimônio do

Estado, do qual  aquela empresa era integrante antes  de ser  absorvida pela atual

Companhia  de  Desenvolvimento  Econômico  de  Minas  Gerais  -  Codemig.  Ainda

segundo  o  proponente,  a  logomarca  teria  sido  registrada  em  favor  de  entidade

privada do setor industrial do Estado.

Ora,  se  o  relatado  pelo  proponente  estiver  correto,  a  citada  logomarca  deveria

integrar o patrimônio do Estado, devendo ainda ser observada a legislação autoral e

de patentes  pertinentes ao caso.  Considerando que o  papel  de  fiscalizar  é típico

deste Poder Legislativo, é razoável o envio de pedido de informações sobre a marca

tanto  à  Codemig,  que  incorporou a  Turminas,  quanto  à  Secretaria  de  Estado  de

Turismo, visto que a Estrada Real é importante produto turístico do Estado.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento ao presidente desta Casa em que se solicite seja encaminhado à citada

secretaria e à Codemig pedido de informações sobre a titularidade da marca.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.961/2013 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.961/2013,  de  autoria  do  Sr.  Tullio  Marques  Lopes  Filho,  da  Associação

Ambientalista e Social do Alto da Serra do Cipó,  requer  a Vossa Excelência,  nos

termos  regimentais,  seja  encaminhado  ao  diretor-presidente  da  Companhia  de

Desenvolvimento  Econômico  de  Minas  Gerais pedido  de  informações  sobre  a

titularidade da logomarca da Estrada Real, que teria sido elaborada pela artista Yara

Tupinambá, quando funcionária da então Empresa Mineira de Turismo - Turminas -, e

posteriormente registrada em favor de entidade privada do setor industrial mineiro.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.961/2013,  de  autoria  do  Sr.  Tullio  Marques  Lopes  Filho,  da  Associação

Ambientalista e Social do Alto da Serra do Cipó,  requer  a Vossa Excelência,  nos

termos regimentais, seja encaminhado ao secretário de Estado de Turismo pedido de

informações  sobre  a  titularidade  da  logomarca  da  Estrada  Real,  que  teria  sido

elaborada pela artista Yara Tupinambá, quando funcionária da então Empresa Mineira

de Turismo - Turminas -, e posteriormente registrada em favor de entidade privada do

setor industrial mineiro.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, Presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.971/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.971/2013,  de Carlos Alberto Caetano Ribeiro,

da Associação Ambientalista e Social do Alto da Serra do Cipó, sugere alteração do

Programa  109  - Proteção  da  Biodiversidade  e  Unidades  de  Conservação  -,  da

proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015

para o exercício de 2014, para promover o redimensionamento do Parque Estadual

do  Intendente,  de  forma a garantir  o  direito  de  permanência  e  a  legitimação das

glebas  da  comunidade  ali  fixada  desde  antes  da  implantação  da  unidade  de

conservação.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4/11 a 6/11/2013,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela objetiva regularizar a presença de 32 famílias que residem

dentro dos limites do Parque Estadual Serra do Intendente, na Serra do Cipó.

Criado em 2007, o Parque Estadual da Serra do Intendente abrange os Distritos de

Tabuleiro e Itacolomi, no Município de Conceição do Mato Dentro. Entre os fatores

que levaram à sua implantação constam a demanda da população local e estudos

com indicativos de qualidade ambiental que justificavam a transformação da área em

unidade de conservação.

Juntamente  com  o  Parque  Nacional  da  Serra  do  Cipó  e  a  Área  de  Proteção

Ambiental - APA - do Morro da Pedreira, ele forma um corredor contínuo de unidades

de conservação nas altas terras da Serra do Espinhaço. Com sua criação, reforçou-

se a proteção ao complexo do Espinhaço, reconhecido como Reserva da Biosfera

desde 2005 pela Unesco.

A Lei nº 14.309, de 2002, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à
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biodiversidade  no  Estado,  prevê  que  parques  são  unidades  de  conservação  de

proteção integral e,  ainda, que tal categoria é considerada, em sua totalidade, de

posse e domínio públicos.

Dessa forma,  a  efetivação da proteção almejada com a  criação da unidade de

conservação  demanda  do  poder  público  regularização  fundiária  por  meio  da

desapropriação das áreas particulares incluídas em seus limites, acompanhada da

devida indenização das famílias ali residentes.

Como se trata de matéria executiva e, portanto, não pertinente ao PPAG, opinamos

pelo encaminhamento de pedido de providências ao Instituto Estadual de Florestas -

IEF  -, para o redimensionamento do Parque Estadual do Intendente, com vistas a

solucionar o problema das 32 famílias residentes dentro dos limites do parque.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.971/2013 por meio do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº ... / ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.971/2013,  de  autoria  de  Carlos  Alberto  Caetano  Ribeiro,  da  Associação

Ambientalista  e  Social  do  Alto  da  Serra  do  Cipó,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos

regimentais,  seja  encaminhado  pedido  de  providências  ao  Instituto  Estadual  de

Florestas  -  IEF  -  para  redimensionamento  do  Parque Estadual  do  Intendente,  de

modo a garantir o direito de permanência e a legitimação das glebas das 32 famílias

ali residentes.

Sala das Reuniões, … de ... de 2013.

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.974/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de Ação Legislativa  nº  1.974/2013,  de  autoria  de Geraldo Lourenço
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Fernandes, da Câmara Municipal de Belo Horizonte, e outros sugere alteração do

Programa 162 - Desenvolvimento das Politicas de Direitos Humanos -, da proposta de

revisão do Plano Plurianual  de  Ação Governamental  -  PPAG -  2012-2015 para o

exercício de 2014, para restaurar a Ação 4035 - Apoio à Estruturação dos Conselhos

Tutelares  e Municipais  dos  Direitos  da Criança e  do Adolescente -,  com vistas  a

ampliar a estruturação dos conselhos tutelares no Estado.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas durante

as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014,

relativas ao apoio à estruturação dos conselhos tutelares e municipais dos direitos da

criança e do adolescente. Sugere, mais especificamente, a restauração da Ação 4035

- Apoio à Estruturação dos Conselhos Tutelares e Municipais dos Direitos da Criança

e do Adolescente -,  do Programa 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos

Humanos -, que foi retirada do PPAG nesta revisão. A proposta aglutinada solicitava

auxílio para a ampliação da estruturação dos conselhos tutelares do Estado.

Nos termos da justificativa dos autores da proposta, a restauração da ação visa a

possibilitar melhores condições de trabalho para os conselhos tutelares no Estado e a

fortalecer os conselhos de direitos. A proposta se justifica, ainda, pela precariedade

da infraestrutura de funcionamento dos conselhos e por problemas, como a falta de

automóvel, de computador e de insumos de informática para atuação dos conselhos

em algumas cidades, o que dificulta a documentação dos fatos aferidos e prejudica a

comunicação com o sistema de justiça.

A Ação 4035 foi excluída da atual proposta de revisão do PPAG 2012-2015 sob o

argumento de que ela foi criada em 2013 em decorrência de emenda parlamentar e

que o recurso alocado não era suficiente para executar o escopo proposto na ação;
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alegou-se também que não há previsão de alocação orçamentária com recursos para

2014.

Importa lembrar que, em todas as audiências públicas realizadas para a discussão

do  PPAG,  desde  2003,  conselheiros  e  ativistas  pelos  direitos  da  criança  e  do

adolescente  apresentaram demandas  que não  foram devidamente  atendidas  pelo

poder público, como a disponibilização de veículo para o atendimento de denúncias

em áreas  urbanas  e  rurais  de  difícil  acesso,  o fornecimento  de  equipamentos  de

informática  que  permitam o  acesso  ao  Sistema de  Informação  para  a  Infância  e

Adolescência - Sipia -, a manutenção de equipe técnica de suporte aos conselheiros,

entre outras. Essas carências, em nosso entendimento, comprometem a gestão da

política dos direitos da criança e do adolescente e, por essa razão, é imprescindível a

cooperação do Estado com os conselhos tutelares e os conselhos municipais.

Em razão da importância das atividades desses conselhos para a promoção e a

defesa dos direitos da criança e do adolescente, entendemos que a restauração da

Ação 4035 é oportuna.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2014.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.974/2013 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013 anexa.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Duarte Bechir.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  ....  -  APOIO  À  ESTRUTURAÇÃO  DOS  CONSELHOS  TUTELARES  E

MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  APOIAR  A  ESTRUTURAÇÃO  DOS  CONSELHOS  TUTELARES  E

MUNICIPAIS,  POSSIBILITANDO  MELHOR  DESEMPENHO  DE  SUAS
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ATRIBUIÇÕES.

Produto: CONSELHO APOIADO

Unidade de medida: CONSELHO

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 7.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 700.000,00

------------------------------

PLE nº 1974/2013

Emenda ao PPAG nº 16

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.975/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.975/2013, de Andrea Mismotto Carelli, sugere

alteração do Programa 162 - Desenvolvimento das Politicas de Direitos Humanos -,

da proposta de revisão do Plano Plurianual de ação Governamental - PPAG - 2012-

2015 -, para o exercício de 2014, com vistas a restaurar a Ação 4054 - Capacitação

Continuada de Conselheiros - Escola de Conselheiros.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4/11 a 6/11/2013,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em análise visa restaurar a Ação 4054 - Capacitação

Continuada de Conselheiros - Escola de Conselheiros - no Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015 - para o exercício de 2014. Segundo a autora do
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pleito, essa ação fazia parte do PPAG, mas foi retirada nesta revisão. Ela afirma que,

diante da necessidade de qualificação dos agentes que fazem o contato direto com

crianças e adolescentes em situação de risco, seria fundamental restaurar essa ação.

A autora acrescentou ainda que, no ano vindouro será realizada no País a Copa do

Mundo, que redundará na possibilidade de ampliação das hipóteses de situações de

risco, o que demandará uma atuação específica e consistente dos conselhos.

Cabe  destacar  que,  para  o  ano  de  2014,  a  referida  ação  foi  excluída  do

planejamento  do  Estado com a justificativa  de que “não há previsão de alocação

orçamentária  com  recursos  para  2014”  e  que,  além  disso,  “há  um  convênio  de

entrada  nesta  ação  com  vigência  até  dezembro  de  2013  sem  previsão  de

prorrogação”.

O art. 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que o conselho tutelar é

“órgão permanente e autônomo, não jurisdicional,  encarregado pela sociedade de

zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente”. De modo a garantir

um padrão democrático de acesso ao cargo de conselheiro tutelar, a lei não exige

qualificação técnica do interessado,  daí  a relevância da proposta em análise,  que

sugere a capacitação permanente dos  conselheiros,  além de outras  pessoas que

exercem  e  promovem  políticas  sociais,  em  especial  as  relacionadas  aos  direitos

humanos.

Entendemos que é necessário manter a referida ação no planejamento do Estado,

uma  vez  que  seu  objeto  é  fundamental  para  o  adequado  funcionamento  dos

conselhos tutelares e dos conselhos de direitos. A proposta de ação legislativa em

tela  deve,  portanto,  ser  acolhida  para  restaurar,  no  âmbito  do  Programa  162  -

Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos -, a antiga Ação 4054 -, com os

mesmos atributos de 2013.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2014.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.975/2013 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013 anexa.
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Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara , relatora - Duarte Bechir.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  ....  -  CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS -  ESCOLA DE

CONSELHOS

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  CAPACITAR  CONTINUAMENTE  OS  CONSELHEIROS  DOS

CONSELHOS MUNICIPAIS E DOS ESTADUAIS VINCULADOS À SUBSECRETARIA

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E À SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, POR

MEIO DE ESCOLAS DE CONSELHOS.

Produto: CONSELHEIRO CAPACITADO

Unidade de medida: CONSELHEIRO

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 7.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 100.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.980/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.980/2013, de Maria de Lurdes Rodrigues Santa

Gema,  da  23ª  Promotoria  de  Justiça  da  Infância  e  da  Juventude  Cível  de  Belo

Horizonte, do Ministério Público de Minas Gerais, sugere alteração do Programa 162 -

Desenvolvimento  das  Políticas  de  Direitos  Humanos  -  da  proposta  de  revisão do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de

2014, para incluir ação com vistas a implantar o Plano Estadual de Enfrentamento da

Violência  Sexual  Infantojuvenil,  revisar  o  plano  estadual,  realizar  campanhas
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educativas e desenvolver o protagonismo juvenil.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  em análise  busca  implantar  o  Plano  Estadual  de  Enfrentamento  da

Violência Sexual Infantojuvenil por meio da inclusão de uma nova ação no Programa

162.  De  acordo  com  a  justificativa  da  sugestão  que  deu  origem  à  proposição,

pretende-se “expandir e monitorar a execução do Programa de Ações Integradas e

Referenciais no Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes,

revisar  o  plano  estadual,  realizar  campanhas  educativas  e  desenvolver  o

protagonismo  juvenil”.  Para  a  implementação  da  ação,  foi  sugerida  destinação

específica de recursos no valor de R$250.000,00.

A violência sexual contra crianças e adolescentes é um fenômeno complexo e de

difícil enfrentamento, inserido num contexto histórico-social de violência endêmica e

com  profundas  raízes  culturais.  Essa  a  definição  trazida  pelo  Plano  Nacional  de

Enfrentamento da Violência Sexual Infantojuvenil para o grave problema da violência

sexual praticada contra crianças e adolescentes. O Plano Nacional de Enfrentamento

da Violência Sexual Infantojuvenil, aprovado em 2000 pelo Conselho Nacional dos

Direitos da Criança e do Adolescente, estabelece diretrizes para as políticas públicas

voltadas  para  o  tema,  de  modo  a  referenciar  a  atuação  dos  governos  federal,

estaduais e municipais, tendo como eixo estruturante os direitos humanos sexuais da

criança e do adolescente. Sua implementação se dá por meio do conceito de “Redes

de  Proteção”  e  tem  por  princípio,  entre  outros,  a  descentralização,  a  partir  de

transferência de poderes, recursos e responsabilidades de forma pactuada entre a

União, estados e municípios.

Com base nos eixos do plano nacional, foi implantado, em 2002, o Programa de

Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento da Violência Sexual Infantojuvenil
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no  Território  Brasileiro  -  Pair.  Trata-se  de  metodologia  orientada pela  doutrina  da

proteção integral da criança e do adolescente e baseada na articulação de ações e

serviços,  no  fortalecimento  dos  conselhos  de  direitos  e  na  capacitação  dos

profissionais dos serviços voltada para o atendimento a esse público. O Pair conta

com  a  participação  social  e  visa,  por  meio  de  ações  integradas  de  mobilização,

realizar  diagnóstico  e  capacitação,  bem  como  fortalecer  as  redes  locais,

possibilitando a integração de seus serviços e programas.

De fato, a violência sexual contra crianças e adolescentes é um tema preocupante,

cujas soluções devem ser privilegiadas na elaboração e implementação das políticas

públicas pertinentes.

Importante  ressaltar  o  resultado  do  5º  Mapeamento  de  Pontos  Vulneráveis  à

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias Federais Brasileiras,

realizado  pela  Polícia  Rodoviária  Federal  no  biênio  2011-2012.  Tal  levantamento

revelou que Minas Gerais concentrava a maior quantidade de pontos vulneráveis à

exploração sexual  infantojuvenil  -  total  de  252 pontos -,  indicando  o aumento  de

89,47%  quando  comparado  ao  período  de  2009-2010  (Disponível  em:

<http://www.namaocerta.org.br/pdf/Mapeamento2011_2012.pdf>. Consulta em: 2 dez.

2013).

Há ainda que se considerar, para além da ampla malha rodoviária de Minas Gerais,

outra condição que agrava esse tipo de violência: o fato de que o Plano Estadual de

Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes de Minas Gerais, lançado

em 2003, ainda não foi plenamente expandido para todo o Estado. Após 10 anos de

edição  do  plano  mineiro,  existem  municípios  e  regiões  que  apresentam  alta

vulnerabilidade com relação à exploração sexual contra crianças e adolescentes e

que ainda necessitam, de maneira efetiva, da articulação de todo sistema de garantia

de direitos para o enfrentamento do problema.

Nesse  sentido,  importante  registrar  a  finalidade  apresentada  na  sugestão  que

originou a proposta em comento:

“O Estado de Minas Gerais é bastante extenso, com realidades socioeconômicas

diversas. Assim sendo, faz-se necessário que o Pair consiga atingir o maior número

de  municípios/regiões  vulneráveis  à  exploração  sexual.  É  ainda  imprescindível  o
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constante  monitoramento  de  suas  ações  (…).  Para  o  devido  enfrentamento  da

violência sexual infantojuvenil, faz-se urgente a revisão do plano estadual, tendo em

vista  que  suas  ações  estão  ultrapassadas.  Campanhas  educativas  e  o

desenvolvimento  do  protagonismo  juvenil  também  são  importantes  para  o

enfrentamento da violência, em sua complexidade. Considere-se que se estima, para

o ano de 2014, um grande impacto com relação à exploração sexual de crianças e

adolescentes, haja vista a realização dos jogos da Copa do Mundo”.

Postas essas  considerações,  verificamos  que a  proposta em estudo almeja,  na

verdade,  recuperar,  no  Programa  162,  a  Ação  4079  -  Implantação  do  Plano  de

Enfrentamento  da  Violência  Sexual  Infantojuvenil,  excluída  no  Projeto  de  Lei  nº

4.550/2013.  Aliás,  note-se  que  a  Ação  4079  fora  restaurada  por  emenda  do

Legislativo quando da revisão ao PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2013, tendo

novamente  sido  suprimida  para  o  exercício  2014  pelo  órgão  responsável  pela

execução, a despeito da relevância da matéria.

Diante do exposto, entendemos necessária a restauração da Ação 4079, a fim de

manter  em funcionamento  as  ações  de enfrentamento  da  violência  sexual  contra

crianças e adolescentes no Estado, pelo que opinamos pelo acolhimento da proposta

em estudo na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a

revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.980/2013 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013 anexa.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Duarte Bechir.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  ....  -  IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA

SEXUAL INFANTOJUVENIL

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  Expandir  o  Programa  de  Ações  Integradas  e  Referenciais  no
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Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes - PAIR -, revisar o

Plano  Estadual  de  Enfrentamento  da  Violência  Sexual  Infantojuvenil,  realizar

campanhas educativas e desenvolver o protagonismo juvenil.

Produto: PLANO IMPLANTADO

Unidade de medida: PLANO

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 7.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 100.000,00

Justificativa:  Necessidade  de  revisão  do  Plano  Estadual  de  Enfrentamento  à

Violência  contra  Crianças  e  Adolescentes  de  Minas  Gerais  e  de  efetiva

implementação do Programa de Ações Integradas e Referenciais no Enfrentamento

da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes - PAIR - em todo o Estado, tendo

em vista a existência de vários municípios que apresentam alta vulnerabilidade com

relação à exploração sexual contra crianças e adolescentes e que ainda necessitam,

urgentemente, da articulação de todo o sistema de garantia de direitos.

PLE nº 1980/2013

Emenda ao PPAG nº 37

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.981/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº  1.981/2013, de autoria do Sr.  Rafael Rondon

Flandoli de Carvalho, da entidade Estudantes pela Liberdade, sugere a alteração do

Programa 114 - Estruturação, Desenvolvimento e Promoção do Turismo Mineiro -, da

proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015,

para o exercício de 2014, com o objetivo de excluir ou reduzir ao máximo as metas

físicas e financeiras das Ações 4438 -  Potencialização do Turismo de Negócios e

Eventos  em  Minas  Gerais;  4601  -  Apoio  ao  Turismo  nos  Municípios;  4499  -
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Desenvolvimento do Turismo - Prodetur Nacional Minas Gerais; 4441 - Estruturação

do turismo religioso em Minas Gerais; 4383 - Estruturação e Promoção de Destinos

Turísticos para Eventos de Visibilidade Internacional; e 4363 - Promoção do Turismo,

Desenvolvimento e Apoio à Comercialização de Produtos Turísticos.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas durante

as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014.

Nelas,  o  proponente  solicita  a  exclusão  ou máxima redução  das  metas  físicas  e

financeiras das ações: 4438 - Potencialização do Turismo de Negócios e Eventos em

Minas Gerais; 4499 - Desenvolvimento do Turismo - Prodetur Nacional Minas Gerais;

4601  -  Apoio  ao  Turismo  nos  Municípios;  4363  -  Promoção  do  Turismo,

Desenvolvimento  e  Apoio  à  Comercialização  de  Produtos  Turísticos;  4383  -

Estruturação  e  Promoção  de  Destinos  Turísticos  para  Eventos  de  Visibilidade

Internacional; e 4441 - Estruturação do Turismo Religioso em Minas Gerais.

Argumenta o proponente que não compete ao poder público desenvolver produtos

turísticos,  sendo  essa  uma  atribuição  dos  próprios  profissionais  da  área,  que,

analisando riscos e oportunidades, invistam em suas estratégias próprias. Argumenta

ainda que, ao buscar fomentar empresas ou setores turísticos específicos, acabam

por  prejudicar  os demais,  em especial  as  pequenas empresas não contempladas.

Ademais, especificamente para ação 4441 - Estruturação do Turismo Religioso em

Minas Gerais -,  o proponente questiona o papel do Estado, laico, em apoiar esse

setor do turismo, que deveria ser apoiado e explorado pelos próprios indivíduos que

professem determinada fé.

Ora, a Constituição do Estado determina, em seu art. 242, que o Estado apoiará e

incentivará  o  turismo como atividade  econômica,  reconhecendo-o  como forma de
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promoção e desenvolvimento social e cultural. Dessa forma, a mudança buscada pelo

proponente não se coaduna com as diretrizes constitucionais em vigor.

Entretanto,  considerando-se que os recursos públicos são finitos e com elevado

custo de oportunidade, é importante que sejam bem alocados, de forma equitativa e

com a maior repercussão positiva  do gasto. Assim, é pertinente enviar pedido de

informações à Secretaria de Estado de Turismo - Setur -, solicitando a apresentação

de  seus  procedimentos  e  critérios  para  escolha  dos  eventos,  produtos  e  setores

turísticos que são apoiados. Além disso, no que se refere à Ação 4441 - Estruturação

do Turismo Religioso  em  Minas  Gerais  -,  é  pertinente  ainda solicitar  informações

sobre o planejamento da ação, quais credos atualmente são fomentados por essa

ação e se outros podem ser, potencialmente, objeto dessa ação.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.981/2013 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº ... / ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.981/2013,  de  autoria  do  Sr.  Rafael  Rondon  Flandoli  de  Carvalho,  da  entidade

Estudantes pela Liberdade, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja

enviado  ao  secretário  de  Estado  de  Turismo  pedido  de  informações  sobre  os

procedimentos e critérios para escolha dos eventos, produtos e setores turísticos que

são beneficiados por meio de suas ações de apoio e fomento.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
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1.981/2013,  de  autoria  do  Sr.  Rafael  Rondon  Flandoli  de  Carvalho,  da  entidade

Estudantes pela Liberdade, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja

enviado  ao  secretário  de  Estado  de  Turismo  pedido  de  informações  sobre  o

planejamento da Ação 4441 - Estruturação do Turismo Religioso em Minas Gerais -,

da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-

2015, incluindo quais são seus produtos e subprodutos e quais credos atualmente

são fomentados por essa ação e se outros podem ser, potencialmente, objeto dessa

ação.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.986/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.986/2013, de Maria de Lurdes Rodrigues Santa

Gema,  da  Procuradoria-Geral  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais,  sugere

alteração da Ação 4592 - Qualificação de Recursos Humanos do Suas -, da proposta

de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o

exercício de 2014, para contemplar os trabalhadores das entidades de acolhimento

institucional/familiar no escopo da ação.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4/11 a 6/11/2013,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposta  em  epígrafe  solicita  a  inclusão  dos  trabalhadores  da  rede

socioassistencial,  especificamente  os  trabalhadores  da  rede  de  acolhimento

institucional/familiar,  nas ações de qualificação dos recursos humanos do Sistema

Único de Assistência Social - Suas.

A coordenação e o financiamento da política nacional de capacitação, previstas na
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NOB Recursos Humanos, são de competência dos governos federal e estadual. De

acordo  com as diretrizes  dessa política,  a  "capacitação no âmbito  do Suas  deve

destinar-se a todos os atores da área da Assistência Social - gestores, trabalhadores,

técnicos  e  administrativos,  dos  setores  governamentais  e  não  governamentais

integrantes da rede socioassistencial, e conselheiros".

O autor da proposta de ação legislativa em tela destaca, em sua justificativa, que o

Estatuto da Criança e do Adolescente também dispõe sobre as responsabilidades dos

Poderes Executivo e Judiciário na promoção, de forma conjunta e permanente, da

qualificação dos profissionais que atuam em programas de acolhimento institucional e

naqueles destinados à colocação familiar de crianças e adolescentes. Essa previsão

consta também do documento "Orientações técnicas: serviços de acolhimento para

crianças e adolescentes", aprovado em resolução conjunta do Conselho Nacional dos

Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Nacional de Assistência Social.

No documento, há um tópico sobre a gestão do trabalho e da educação permanente,

que destaca a importância da capacitação inicial e continuada dos profissionais dos

serviços de acolhimento, incluindo coordenador, equipe técnica e equipe de apoio.

Nota-se que,  de  acordo com as normativas,  a capacitação dos  profissionais  do

Suas,  que  é  também  de  responsabilidade  do  Estado,  deve  ser  estendida  aos

profissionais da rede socioassistencial.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  solicitando  a

inclusão dos trabalhadores  das  entidades  de acolhimento  institucional/familiar  nos

programas de capacitação de recursos humanos do Suas.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.986/2013 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara , relator - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.986/2013, de Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema, da Procuradoria-Geral de

Justiça do Estado de Minas Gerais, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

encaminhado à Secretaria de Estado Desenvolvimento Social pedido de providências

com  vistas  a incorporar  os profissionais das entidades que atuam no acolhimento

institucional  e  acolhimento  familiar  de  crianças  e  adolescentes  nas  ações  de

capacitação de recursos humanos do Sistema Único de Assistência Social - Suas.

Sala das Reuniões, ….de..... de 2013.

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.987/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.987/2013, de Karina Vieira Alves, do Centro

Nacional de Defesa dos Direitos Humanos - CNDDH -, sugere destinação específica

de recursos na proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - 2012-2015, para o exercício de 2014, com vistas a promover a realização de

cinco seminários regionais (Jequitinhonha/Mucuri, Norte de Minas, Triângulo, Mata e

Sul de Minas) para discutir a implementação da política estadual para a população

em situação de rua, instituída pela Lei nº 20.846, de 6/8/2013.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposta  busca  a  realização  de  cinco  seminários,  nas  regiões

Jequitinhonha/Mucuri,  Norte  de  Minas,  Triângulo,  Mata  e  Sul  de  Minas,  visando

discutir a implementação da política estadual para a população em situação de rua,

instituída pela Lei nº 20.846, de 2013. Ainda de acordo com a proposta, os seminários

teriam como público-alvo, além de pessoas em situação de rua, representantes do
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poder público, do Ministério Público estadual, de ONGs, de universidades e de outros

setores interessados no tema. Para a realização dos eventos foi sugerida destinação

específica de recursos, no valor de R$400.000,00.

A mencionada política estadual define como população em situação de rua o grupo

populacional  heterogêneo  que  tem  em  comum  a  pobreza  extrema,  os  vínculos

familiares  interrompidos  ou  fragilizados  e  a  inexistência  de  moradia  convencional

regular e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de

moradia  e  de  sustento,  de  forma  temporária  ou  permanente,  e  as  unidades  de

acolhimento  para  pernoite  temporário  ou  como moradia  provisória.  A lei  também

estabeleceu como princípios da política o respeito à dignidade da pessoa humana; o

direito  à convivência familiar  e comunitária;  a valorização e o respeito à vida e à

cidadania;  o  atendimento  humanizado  e  universalizado;  o  respeito  às  condições

sociais e diferenças de origem, raça, idade, nacionalidade, gênero, orientação sexual

e religiosa, com atenção especial às pessoas com deficiência; a erradicação de atos

violentos  e  ações  vexatórias  e  de  estigmas  negativos  e  preconceitos  sociais  que

produzam  ou  estimulem  a  discriminação  e  a  marginalização,  seja  pela  ação  ou

omissão; e a não discriminação de qualquer natureza no acesso a bens e serviços

públicos.

Acerca  da  matéria  em  estudo,  há  que  considerar  a  ampliação  do  número  de

pessoas em situação de rua em Minas Gerais e no País. Aliás, esse fato é salientado

na  justificativa  constante  da  sugestão  que  originou  a  proposta  em  comento:  “o

aumento da população em situação de rua em cidades de porte médio soma-se ao

pouco conhecimento e à ausência do debate acerca do tema, e à quase inexistência

de políticas voltadas para esse público, situações essas aliadas ao preconceito,  a

propostas higienistas e ao aumento da violência contra essas pessoas. Todas essas

são questões motivadoras da proposta”.

A existência de um número maior de pessoas em situação de rua nos municípios de

maior  porte  é  também  identificada  por  meio  do  relatório  final  da  Pesquisa  de

População  em  Situação  de  Rua,  disponível  no  site  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento  Social (Disponível  em:  <http://www.social.mg.gov.br/

images/stories/subas/  pesquisa_situao_rua.pdf  >. Consulta em: 27 nov. 2013):
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“De acordo com os dados colhidos na pesquisa de campo, 186 (ou 83,6%) dos

municípios da amostra possuem pessoas que puderam ser identificadas como da PR.

Esse número foi  maior  nos municípios  com população  total  maior  do  que 50 mil

habitantes (em 98,4% deles foram encontradas pessoas em situação de rua) e menos

nos municípios com população total igual e menor do que cinco mil habitantes (em

52,2% dos quais foram encontradas pessoas em situação de rua)”.

Levando-se em consideração a importância do tema, bem como a necessidade de

efetivarem-se as ações já estabelecidas pela política em todo o Estado, a proposta é

oportuna e de grande relevância. A divulgação da Lei nº 20.846, de 2013, bem como

a  discussão  acerca  das  premissas  por  ela  traçadas,  por  meio  da  realização dos

encontros regionais, adequam-se, inclusive, aos objetivos da política, dentre os quais

são previstos a articulação das políticas públicas federais, estaduais e municipais e a

integração dos esforços do poder público e da sociedade civil para sua execução.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 4.551/2013, que estima as receitas e fixa as despesas

do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2014,  acrescentando-se o

valor  de  R$100.000,00  na  Ação  4554  -  Apoio  à  Inclusão  Social  dos  Grupos  e

Indivíduos Vulneráveis e Historicamente Discriminados -, com especificação do objeto

do  gasto  para  a  realização  de  cinco  seminários  regionais  (Jequitinhonha/Mucuri,

Norte de Minas, Triângulo, Mata e Sul de Minas) para discutir a implementação da

política estadual da população em situação de rua.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.987/2013 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 4.551/2013 anexa.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Duarte Bechir, relator - Maria Tereza Lara.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Acréscimo:

UO beneficiada: 1481 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Ação:  Apoio  a  Inclusão  Social  dos  Grupos  e  Indivíduos  Vulneráveis  e
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Historicamente  Discriminados  -  Realização  de  Cinco  Seminários  Regionais

(Jequitinhonha/Mucuri, Norte de Minas, Triângulo, Mata e Sul de Minas) para Discutir

a Implementação da Política da População em Situação de Rua.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 100.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 100.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.991/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.991/2013, de Forlan Souza Freitas, da Câmara

Municipal de Águas Formosas, sugere alteração do Programa 23 - Jovens Mineiros

Protagonistas - da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG 2012-2015 - para o exercício de 2014, para possibilitar a implantação de um

núcleo  do Plug  Minas e  do  Centro  de  Referência  da  Juventude no Município  de

Águas Formosas.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  21/10/2013,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício

de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise é resultante da aglutinação de duas sugestões apresentadas

na audiência pública realizada em Araçuaí para aprimorar o projeto de revisão do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, as quais demandaram

a implantação de um núcleo do Plug Minas e do Centro de Referência da Juventude

no  Município  de  Águas  Formosas.  O  autor  justifica  as  sugestões  com  base  na

imperiosa necessidade de descentralização das ações de políticas públicas para a
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juventude, que, segundo ele, estão concentradas na capital.

O  Plug  Minas  é  um  centro  de  formação  e  experimentação  digital  para  jovens

estudantes  das  redes  públicas  de  educação  da  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte e está instalado, desde 2009, no Bairro Horto.

Sua localização de fato impede que as atividades realizadas beneficiem também

jovens do interior do Estado; por isso, recorrentemente são apresentadas sugestões

de emenda popular ao PPAG que demandam a implantação de núcleos desse centro

de formação em outros municípios. Em resposta a tais reivindicações, os gestores do

Programa Plug Minas sempre argumentaram que seu formato não é passível de ser

regionalizado, por tratar-se de um espaço com características próprias e de gestão

compartilhada entre o poder público e a iniciativa privada.

Quanto ao Centro de Referência da Juventude - CRJ -, é necessário informar que

esse é um projeto planejado e a ser executado em parceria com a Prefeitura de Belo

Horizonte.  Trata-se  da  construção  de  um  espaço  multiúso,  na  região  central  da

cidade,  onde  deverão  ser  realizadas  atividades  de  formação  cidadã,  cultural  e

profissional para o público de 15 a 29 anos.

A construção do CRJ está consignada no planejamento estadual para 2014 na Ação

1192 - Minas Mais Jovem: Juventude Mineira em Rede -, para a qual está prevista a

destinação de recursos apenas em 2014, para a construção de somente um centro.

Ou seja, da leitura do projeto do PPAG para 2014, depreende-se que não há intenção

de ampliar o escopo da ação por meio da implantação de CRJs em outros municípios

do Estado.

Ademais,  quando solicitada a se manifestar  sobre  a possibilidade de instalação

desses centros em cada macrorregião do Estado, em resposta ao Requerimento nº

4.047/2012, oriundo do processo de revisão do PPAG para o exercício de 2013, a

Subsecretaria de Juventude informou que a construção do Centro de Referência da

Juventude de Belo Horizonte é cofinanciada pelo governo do Estado de Minas Gerais,

que investiu R$10.000.000,00 na obra, e pela Prefeitura de Belo Horizonte, que deu

como contrapartida o valor de R$2.355.422,44, além de ter cedido o terreno para a

construção do centro. Segundo a informação prestada pelo órgão do Executivo, as

despesas para se implantar um CRJ em cada região de planejamento são estimadas
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em mais de R$12 milhões, e a Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude -

Seej  - não dispõe da verba necessária. Assim, essa implantação só seria possível

mediante parcerias entre as esferas municipais e estadual para viabilizar a realização

das despesas.

Diante das respostas da Seej aos requerimentos de anos anteriores com o mesmo

teor das sugestões ora analisadas, não caberia simplesmente solicitar a implantação

desses  equipamentos  públicos  em  Águas  Formosas.  No  entanto,  é  bastante

pertinente o questionamento do autor a respeito da centralização das ações para a

juventude  na  capital  do  Estado,  uma  vez  que  as  duas  principais  ações  para  a

juventude do governo estadual estão localizadas em Belo Horizonte.

Portanto, entendemos ser oportuno requerer formalmente à Seej a realização de

estudos para a modelagem de uma política de juventude que promova a articulação

entre  o  Estado  e  os  municípios  para  a  implantação  de  centros  de  referência  da

juventude e núcleos de formação no interior de Minas.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.991/2013 por meio da apresentação do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.991/2013,  de  Forlan  Souza  Freitas,  da  Câmara Municipal  de  Águas  Formosas,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado

de  Esportes  e  da  Juventude  pedido  de  providências  com  vistas  à  realização  de

estudos para a modelagem de uma política de juventude que promova a articulação

do Estado com municípios para a implantação de centros de referência da juventude

e núcleos de formação em municípios do interior.

Sala das Reuniões, ... de ... de ... .

André Quintão, presidente. 
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.995/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.995/2013, de Celso Penna Fernandes Júnior,

da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, propõe a alteração da finalidade da Ação

2121 - Alimentação Escolar -, da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014, de modo que a palavra

“parcialmente” seja substituída pela palavra “totalmente”.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4/11 a 6/11/2013,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição de lei  em tela visa a alterar  o texto da finalidade da Ação 2121 -

Alimentação  Escolar  -,  da  proposta  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  -  PPAG  -  2012-2015  para  o  exercício  de  2014.  Segundo  o

proponente,  a  alteração  na  finalidade  da  ação  se  justifica  pela  necessidade  de

atender a demanda nutricional dos alunos da educação básica que permanecem em

horário integral nas escolas públicas estaduais. O objetivo seria possibilitar-lhes uma

alimentação adequada e o desenvolvimento de hábitos saudáveis de alimentação,

considerando a adequação do cardápio a necessidades especiais, ocasionadas por

doenças específicas, como o diabetes.

O autor da proposta fundamenta sua sugestão de alteração mencionando o art. 14

da Resolução MEC/FNDE/CD nº 26, de 17/6/2013, que ressalta a elaboração dos

cardápios de alimentação escolar com a utilização de gêneros alimentícios básicos,

de  modo a  respeitar  as  referências  nutricionais,  os  hábitos  alimentares,  a  cultura

alimentar  da  localidade  e  a  pautar-se  na  sustentabilidade,  sazonalidade  e

diversificação agrícola da região e na alimentação saudável e adequada.

O  proponente  alega,  ainda,  que  os  incisos  I  a  VI  desse  artigo  ressaltam  as
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necessidades nutricionais e o tempo de permanência na escola, e o §5º, inciso VI,

desse  mesmo artigo,  dispõe  que  os  cardápios  deverão  atender  aos  alunos  com

necessidades  nutricionais  específicas,  tais  como  doença  cardíaca,  diabetes,

hipertensão, anemias, alergias e intolerâncias alimentares, entre outras.

Apesar  da  pertinente  preocupação  do  autor  com  a  nutrição  adequada  dos

estudantes  e  também  da  fundamentação  legal  que  apresenta  para  justificar  sua

proposta, julgamos que as necessidades nutricionais dos alunos devem ser atendidas

de acordo com o tempo de permanência na escola, uma vez não seria possível num

período de 4 horas ou mesmo na jornada integral atender totalmente às necessidades

nutricionais dos alunos.

É esse o entendimento que deriva da análise da Lei Federal nº 11.947, de 2009,

que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar  aos alunos da educação

básica  e tem  por  objetivo  contribuir  para  o  crescimento  e  o  desenvolvimento

biopsicossocial,  a  aprendizagem,  o  rendimento  escolar  e  a  formação  de  hábitos

alimentares  saudáveis  dos  alunos,  por  meio  de  ações  de  educação  alimentar  e

nutricional  e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais

durante o período letivo (grifo nosso).

A finalidade da Ação 2121 está, portanto, congruente com a determinação da lei

federal. No entanto, entendemos que a supressão do termo “parcialmente” conferiria

maior  clareza  ao  objetivo  pretendido  pela  ação,  que  é  suprir  as  necessidades

nutricionais  dos  alunos  no  período  de  permanência  na  escola.  Dessa  forma,

opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de  alteração  da

finalidade da Ação 2121 - Alimentação Escolar.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.995/2013, na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013 anexa.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 025 - Cultivar, Nutrir e Educar

Ação: 2121 - Alimentação Escolar
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Mudança de finalidade:

Para:  SUPRIR  AS  NECESSIDADES  NUTRICIONAIS  DOS  ALUNOS  DAS

ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM O

TEMPO DE PERMANÊNCIA NA ESCOLA,  A FIM DE GARANTIR  O ACESSO À

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ADEQUADA E CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DE

BONS HÁBITOS ALIMENTARES.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.003/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 2.003/2013, de autoria de Diogo Mello Brazioli,

da entidade Estudantes pela Liberdade, sugere a exclusão da Ação 4129 - Melhoria

da Qualidade e Competitividade do Café - da proposta de revisão do Plano Plurianual

de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para o exercício de 2014, ou a máxima

redução de suas metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Minas Gerais é o maior produtor de café no Brasil  - o Estado foi responsável por

50% da produção em 2011, segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias

do  Café  - Abic.  O  café  representou  14%  das  exportações  mineiras  e  58%  das

exportações do agronegócio mineiro em 2011, de acordo com dados do Ministério do

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC. Os maiores desafios para a

cadeia produtiva do café, em Minas Gerais, são a melhoria da qualidade dos grãos e

a agregação de valor por meio do processo agroindustrial de torrefação e blend. Tais

objetivos  têm  um  potencial  de  retorno  bastante  lucrativo,  mas  dependem  de

disponibilidade de capital de investimento e de capacitação técnico-científica.

A Ação 4129 - Melhoria da Qualidade e Competitividade do Café - busca ampliar a



1221
____________________________________________________________________________

qualidade do café e a sustentabilidade e competitividade da atividade cafeeira em

Minas. O Estado reconhece sua função de fomentar e de apoiar o desenvolvimento

dessa cadeia produtiva, apesar de alocar, ainda, parcos recursos orçamentários nos

programas e ações voltados para o setor. A exclusão da Ação 4129 vai na contramão

dessa linha de política pública.

Assim sendo, opinamos pelo não acolhimento da proposta.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.003/2013.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.004/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 2.004/2013, de Diogo Mello Brazioli, da entidade

Estudantes pela  Liberdade,  sugere a exclusão da Ação 4086  - Feira Estadual  de

Agricultura Familiar - Agriminas -, da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015, para o exercício de 2014, ou a máxima redução

de suas metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4/11 a 6/11/2013,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Ação 4086 - Feira Estadual de Agricultura Familiar - Agriminas - foi criada a partir

de emenda popular apresentada ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o

PPAG  2012-2015,  aprovado  por  esta  Casa  em  dezembro  de  2011.  Na  ocasião,

prevaleceu o entendimento de que a inclusão dessa ação no PPAG era pertinente

porque, além de divulgar e valorizar os produtos da agricultura familiar, atendia aos
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objetivos  do  programa  em  que  foi  inserida,  qual  seja,  Programa  161  -

Desenvolvimento da Agricultura Familiar e do Agronegócio. Argumentou-se ainda que,

como o PPAG já previa a realização da Feira Agropecuária Superagro para atender

ao setor do agronegócio, seria coerente também haver apoio do Estado a evento pré-

existente e exclusivo da agricultura familiar,  segmento altamente  relevante para  a

agropecuária de Minas.

De  fato,  a  Agriminas  é  uma  feira  promovida  anualmente  sob  coordenação  da

Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg -,

em  parceria  com  o  governo  estadual  e  outras  entidades  da  sociedade  civil

organizada, com o objetivo de divulgar e fomentar a comercialização dos produtos da

agricultura familiar. Este ano foi realizada em Belo Horizonte a 8ª Feira Agriminas, no

período  de  3  a  7  de  julho,  que  recebeu  milhares  de  visitantes  interessados  em

conhecer  e  adquirir  produtos  da  agricultura  familiar.  Além  da  oportunidade  de

divulgação e comercialização de seus produtos, os agricultores também participaram

de palestras focadas na melhoria da produção e expansão dos negócios.

Em nossa análise da matéria, não encontramos justificativa que sustente a exclusão

da  Agriminas  do  PPAG.  Ao  contrário,  em  face  da  dimensão  e  importância  da

agricultura  familiar  em  Minas  Gerais,  entendemos  que  esse  evento  deve  ser

fortemente apoiado e prestigiado não só pelo governo estadual,  mas também por

órgãos afins do governo federal.

Dessa forma, consideramos que a proposta em análise não deve ser acolhida por

esta Casa.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.004/2013.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.007/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº  2.007/2013,  de autoria  de Juliano Torres, da
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entidade  Estudantes  pela  Liberdade,  sugere  a  exclusão  da  Ação  4132  - Feira

Agropecuária  Superagro  -,  da  proposta  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015, para o exercício de 2014, ou a máxima redução

de suas metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4/11 a 6/11/2013,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Ação 4132 - Feira Agropecuária Superagro - objetiva contribuir para a ampliação

de mercado do agronegócio mineiro, a partir de um evento de grandes proporções

que  divulgue  os  seus  produtos  e  possibilite  a  realização  de  negócios  para  o

incremento da atividade.

Esse ano, no período de 29 de maio a 9 de junho, foi realizada em Belo Horizonte a

9ª  Edição  da  Superagro,  que  recebeu  cerca  de  70  mil  visitantes,  numa extensa

programação,  tendo  movimentado  cerca  de  R$  6,2  milhões,  com  os  sete  leilões

realizados e vários negócios prospectados pelos expositores.

As feiras setoriais da agropecuária, tanto a Agriminas, focada na agricultura familiar,

quanto a Superagro, de âmbito geral, são instrumentos da política pública que visam

promover  a  produção  mineira,  gerar  oportunidades  de  comercialização,  difundir

tecnologia e valorizar a atividade rural por meio da informação à sociedade. A retirada

de apoio público à realização dessa feira não é, portanto, recomendável, pois levaria

a grandes dificuldades na sua implementação, com tendência a inviabilizá-la.

Em nossa análise da matéria, não encontramos justificativa que sustente a exclusão

da Superagro do PPAG. Ao contrário, em face de sua dimensão e importância para

fomento do agronegócio em Minas Gerais,  entendemos que esse evento deve ser

fortemente apoiado e prestigiado não só pelo governo estadual,  mas também por

órgãos afins do governo federal.

Opinamos, portanto, pelo não acolhimento da proposta em análise.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.007/2013.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.009/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 2.009/2013, de Ana Carolina Gusmão da Costa,

do Escritório de Direitos Humanos em Minas Gerais, sugere alteração da Ação 4554 -

Apoio  à  Inclusão  Social  dos  Grupos  e  Indivíduos  Vulneráveis  e  Historicamente

Discriminados - da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG  -  2012-2015,  para  o  exercício  de  2014,  visando  à  interiorização  dos

atendimentos prestados nos casos de violações de direitos humanos de indivíduos ou

grupos  socialmente  vulneráveis,  em  especial  de  comunidades  tradicionais,  pelo

Escritório de Direitos Humanos.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe busca interiorizar as ações e os atendimentos realizados

pelo Escritório de Direitos Humanos. De acordo com a sugestão que deu origem à

proposta, dentre as atividades desenvolvidas pelo Escritório, destacam-se a formação

de estudantes, profissionais e defensores de direitos humanos; orientação jurídica;

auxílio na organização e estruturação de entidades da sociedade civil; formulação de

pareceres  jurídicos  e  articulação  da  rede  de  defesa  dos  direitos  humanos.  Foi

sugerido, então, o acréscimo de R$200.000,00 na Ação 4554 para essa finalidade.

De acordo com a Lei Delegada nº 180, de 2011, o Escritório de Direitos Humanos,
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cujas  ações a  proposta ora analisada pretende fomentar,  encontra-se vinculado à

Subsecretaria  de  Direitos  Humanos  da Secretaria  de  Estado de Desenvolvimento

Social - Sedese. Inspirado em experiências internacionais, destina-se a prover meios

para efetivar os direitos fundamentais, atuando em três frentes: formação em direitos

humanos,  pesquisa  e  atendimento  jurídico.  Para  tanto,  possui  técnicos  sociais

especializados  nas  áreas  do  direito,  da  pedagogia  e  da  psicologia,  bem  como

estagiários e auxiliares administrativos.

A atuação  do  Escritório  de  Direitos  Humanos  prima,  portanto,  pela  defesa  dos

direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição da República, bem como

pelo cumprimento das normas expressas ou implícitas, seja na legislação pátria, seja

em  tratados  internacionais  dos quais  o  Brasil  é  signatário,  sendo certo  que suas

ações ecoam o interesse social.

De outro lado, há que se considerar a necessidade de garantir-se o atendimento

proposto  pelo  Escritório  também  no  interior  de  Minas  Gerais.  Verifica-se  na

justificativa apresentada na sugestão objeto da proposta em comento: “o Escritório de

Direitos  Humanos  é  um  programa que  se  destina  a  atender  todo  o  Estado  e  é

comumente demandado para atuar em casos de violações de direitos humanos no

interior. Porém, este programa não possui orçamento próprio, fato que impossibilita a

capilaridade do serviço”.

Não obstante, conforme o art. 168, XVIII, da citada lei delegada, a Sedese tem por

finalidade “planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do

Estado que visem ao fomento e ao desenvolvimento social da população, por meio de

ações relativas à garantia e à promoção dos direitos humanos, à assistência social

para o enfrentamento da pobreza e o provimento de condições para a superação da

vulnerabilidade social”, competindo-lhe, entre outras atribuições, manter o Escritório

de Direitos Humanos.

Verifica-se, outrossim, que a Ação 4554 apresenta metas físicas e financeiras para

o  Estado  de  maneira  geral,  para  o  ano de 2014.  Entendemos,  dessa  forma,  ser

responsabilidade  da  Sedese,  unidade  responsável  pela  execução  da  mencionada

ação, o direcionamento dos serviços a serem prestados pelo Escritório de Direitos

Humanos,  privilegiando-se,  inclusive,  os  municípios  que  mais  demandam  o
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atendimento em questão.

Dessa  forma,  considerando  sua  oportunidade  e  importância,  opinamos  pelo

acolhimento  da  proposta  em  comento  na  forma  de  requerimento  com  pedido  de

providências à Sedese, solicitando seja analisada a viabilidade de interiorizarem-se

as ações e os serviços prestados pelo Escritório de Direitos Humanos, de modo a

intensificar os atendimentos nos casos de violações de direitos humanos em todas as

regiões do Estado.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.009/2013 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.009/2013,  apresentada  por  Ana  Carolina  Gusmão  da  Costa,  do  Escritório  de

Direitos Humanos em Minas Gerais,  requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado pedido de providências à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social,

solicitando seja analisada a viabilidade de interiorizarem-se as ações e os serviços

prestados  pelo  Escritório  de  Direitos  Humanos,  de  modo  a  intensificar  os

atendimentos nos casos de violações de direitos humanos de indivíduos ou grupos

socialmente vulneráveis,  especialmente de comunidades tradicionais,  em todas as

regiões do Estado.

Requer ainda seja solicitado ao mencionado órgão, na mesma oportunidade, que

esta comissão seja cientificada sobre as providências efetivadas a respeito.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.012/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 2.012/2013, de Bruno Martins Soares, do Instituto
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Jurídico para Efetivação da Cidadania - Ijuci -, sugere alteração do Programa 11 -

Assistência Social e Direitos Humanos -, da proposta de revisão, para o exercício de

2014, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, aumentando-

se os recursos do programa em R$150.000,00 para o ano de 2014, com vistas ao

pagamento de custas de translado de corpos e restos mortais de mineiros, vítimas

diretas ou indiretas de violações de direitos humanos, que tenham falecido em outros

municípios, estados e países.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  epígrafe  objetiva  aumentar,  em R$150.000,00,  para  o  ano de

2014,  os  recursos  destinados  ao  Programa  11  -  Assistência  Social  e  Direitos

Humanos - do PPAG 2012-2015, com vistas ao pagamento de custas de translado de

corpos  e  restos  mortais  de  mineiros  que  tenham  falecido  em  outros  municípios,

estados ou países, vítimas diretas ou indiretas de violações de direitos humanos.

A Lei nº 15.758, de 2005, regulamenta o transporte intermunicipal de cadáveres e

ossadas humanas no Estado. Mas não há de fato uma política específica de apoio

aos familiares na hora da morte, garantindo translado para vítimas de violação de

direitos humanos, o que aumenta ainda mais o sofrimento de familiares e amigos.

O conteúdo da proposta demonstra preocupação relevante com um assunto que

por si já é delicado para os familiares. Mas como a proposta envolve translado de

corpos,  inclusive  de  outros  países,  deve  ser  precedida  de  estudos  sobre  sua

viabilidade. Entendemos ainda que ela pode ser atendida no âmbito dos Núcleos de

Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos - NAVCVs.

Esses núcleos integram o sistema de proteção aos direitos humanos da Secretaria

de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese - e visam a oferecer gratuitamente

orientação jurídica e atendimento psicossocial a vítimas e familiares de vítimas de
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homicídio (tentado ou consumado), latrocínio, estupro, estupro de vulnerável e outros

crimes sexuais contra crianças e adolescentes, tráfico de pessoas e outras formas de

violência.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

encaminhamento de requerimento com pedido de providências à Sedese.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.012/2013 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.012/2013,  de  Bruno  Martins  Soares,  do  Instituto  Jurídico  para  Efetivação  da

Cidadania - Ijuci -, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado pedido de

providências  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  -  Sedese  -,

solicitando que se estude a viabilidade de realizar gratuitamente translado de corpos

e restos mortais para o Estado de vítimas de crimes em outros municípios, estados

ou países, por meio dos Núcleos de Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos -

NAVCVs.

Sala das Reuniões, ... de ... de … .

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.013/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 2.013/2013, de autoria de Maria Neide Barbosa

dos Santos, da Pastoral dos Migrantes, sugere alteração da Ação 4085  - Apoio à

Regularização  Fundiária  de  Áreas  Ocupadas  por  Comunidades  Quilombolas  e

Indígenas  e  Tradicionais  -,  da  proposta  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,  para  o  exercício  de  2014,  com  vistas  a
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assegurar a legitimação dos direitos dos povos tradicionais.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  21/10/2013,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício

de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise demanda a legitimação das terras da comunidade indígena

Aranã,  do Vale do Jequitinhonha,  no bojo da Ação 4085 -  Apoio à Regularização

Fundiária de Áreas Ocupadas por Comunidades Quilombolas e Indígenas. Essa ação

tem  por  finalidade  a  elaboração  de  relatórios  antropológicos  de  identificação  dos

processos  de  ocupação  e  organização  territorial  e  de  aspectos  etno-históricos,

socioculturais e econômicos; de identificação física e geoprocessamento do perímetro

territorial de comunidades remanescentes de quilombos, indígenas e tradicionais.

Na  revisão  do  PPAG  2012-2015  para  o  exercício  de  2014,  na  Ação  4085  são

previstos recursos de R$10.000,00 para o atendimento de duas comunidades, com

regionalização estadual. No exercício de 2013, a referida ação, que previa recursos

de  R$110.000,00  para  atendimento  de  quatro  comunidades,  teve  uma  execução

financeira de apenas 0,1%.

O povo Aranã, originário dos botocudos, reside nos Municípios de Virgem da Lapa,

Coronel  Murta e Araçuaí,  no Vale do Jequitinhonha,  e está dividido em dois  sub-

grupos,  os  índios  e  os  caboclos.  Embora  a  etnia  tenha  sido  reconhecida  pela

Fundação Nacional do Índio - Funai -  no ano de 2003,  desde então a Funai vem

adiando a realização dos estudos para identificação e delimitação de um território

aranã.

Pelo exposto, somos favoráveis à proposição em tela, pois entendemos ser legítima

a reivindicação do povo Aranã pela demarcação de seu território.

Opinamos,  portanto,  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  por  de

encaminhamento de pedido de providências à Funai com vistas a agilizar o processo

de legitimação das terras da comunidade indígena Aranã.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.013/2013 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.013/2013, de Maria Neide Barbosa dos Santos, da Pastoral dos Migrantes, requer a

V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à Fundação Nacional do Índio -

Funai - pedido de providências com vistas a agilizar o processo de demarcação das

terras indígenas dos povos Aranã, no Vale do Jequitinhonha.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.017/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.017/2013,  de  Diogo  Mello  Brazioli,  do

movimento Estudantes pela Liberdade, sugere a exclusão e cancelamento do total

dos recursos previstos na Ação 1115 - Projeto Implantação de Videomonitoramento

(Olho Vivo) -, da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - 2012-2015, para o exercício de 2014, ou a maior redução possível das metas

físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O ano de 2013 ficará marcado na história brasileira por vários motivos, dentre eles

as inesperadas Manifestações de Junho, durante a Copa das Confederações. Nesse

período,  observa  Carlos  Vainer,  “governantes,  políticos  de  todos  os  partidos,

imprensa, cronistas políticos e até mesmo cientistas sociais foram pegos de surpresa

pelas manifestações de massa que mudaram a face e o cotidiano de nossas cidades

em junho”. (Quando a cidade vai às ruas, In: Cidades Rebeldes, Ed. Boitempo/Carta

Maior, 2103, p. 35)

A proposta em epígrafe, apresentada por representante do movimento Estudantes

pela Liberdade, entidade articulada em todo o Brasil e nas redes sociais, conforme

pode  ser  observado  em  sua  página  na  internet  (http://epl.org.br),  sugere,

implicitamente, desconfiança em relação aos resultados efetivos do monitoramento

eletrônico das ruas pela polícia. Assim, os estudantes solicitam a exclusão do projeto

Olho Vivo do orçamento do Estado, ou então a redução dos investimentos.

A proposta é polêmica.  Por um lado,  vários especialistas  em segurança pública

apontam  o  uso  das  câmeras  como  uma  formidável  tática  de  prevenção  à

criminalidade.  Outros  especialistas  concordam  com  a  eficácia  da  medida,  mas

também a criticam, alegando que ela apenas faz migrar a ação dos criminosos. Outra

corrente aponta  os  prejuízos  do  monitoramento  eletrônico  para a  privacidade e  a

liberdade  das  pessoas  nos  espaços  públicos.  Na  proposta  em  análise,  o  autor

argumenta que “é preciso reavaliar a instalação de câmeras com muita cautela, sob

pena de se deixar iludir com a tecnologia e termos nossa privacidade tolhida pela

mão ineficiente do Estado”.

Tendo em  vista  obter  maiores esclarecimentos  sobre a  questão,  opinamos  pelo

acolhimento da proposta na forma de requerimento para envio de ofício à Secretaria

de  Defesa  Social  e  à  Polícia  Militar,  solicitando  informações  estatísticas

georreferenciadas sobre os resultados do projeto Olho Vivo na prevenção e combate

à criminalidade, bem como informações sobre o mapeamento da migração da ação

criminal para áreas não cobertas pelo Olho Vivo e sobre a eficiência financeira (custo-

benefício) do projeto.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.017/2013 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.017/2013,  apresentada  por  Diogo  Mello  Brazioli,  da  entidade  Estudantes  pela

Liberdade, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ao Secretário de

Estado de Defesa Social, pedido de informações estatísticas georreferenciadas sobre

os resultados do projeto Olho Vivo na prevenção e combate à criminalidade, bem

como informações sobre o mapeamento da migração da ação criminal para áreas não

cobertas pelo Olho Vivo e sobre a eficiência financeira (custo-benefício) do projeto.

Sala das Reuniões, ... de ... de ... .

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.017/2013,  apresentada  por  Diogo  Mello  Brazioli,  da  entidade  Estudantes  pela

Liberdade, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ao Comandante-

Geral da Polícia Militar, pedido de informações estatísticas georreferenciadas sobre

os resultados do projeto Olho Vivo na prevenção e combate à criminalidade, bem

como informações sobre o mapeamento da migração da ação criminal para áreas não

cobertas pelo Olho Vivo e sobre a eficiência financeira (custo-benefício) do projeto.

Sala das Reuniões, ... de ... de ... .

André Quintão, presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.020/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 2.020/2013, de Maria Ilidia Camargos Vaz, da

Associação  Francisco  de  Assis  Beti,  sugere  alteração  na  Ação  4082  -  Rede

Complementar de Suporte Social e Atenção ao Dependente Químico: Prevenção e

Tratamento do  Consumo de Álcool  e Outras  Drogas -  da proposta  de  revisão do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de

2014, para fomentar uma rede de pais e mães de família, pessoas religiosas e leigas,

e  movimentar  a  sociedade  para  encaminhar  pessoas,  jovens  e  adultos  que  hoje

demonstram desvio de comportamento, por abuso de substâncias tóxicas.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe sugere alteração no PPAG com o objetivo de fomentar o

engajamento da sociedade na luta contra as drogas, sob o pressuposto de que esse

problema  envolve  toda  a  comunidade.  De  fato,  a  questão  das  drogas  deve  ser

enfrentada enquanto política pública, mas não constitui um monopólio estatal, sendo

pertinente  que  a  sociedade civil  contribua para  a  prevenção  e  a  recuperação  de

pessoas envolvidas com o uso abusivo de drogas.

De certa forma, a Ação 4082 - Rede Complementar de Suporte Social e Atenção ao

Dependente  Químico:  Prevenção  e  Tratamento  do  Consumo  de  Álcool  e  Outras

Drogas - é uma política pública que, desenhada para funcionar em rede, possui como

componente  fundamental  a  participação  social,  nos  moldes  solicitados  pela

proposição em epígrafe. Sendo assim, opinamos pelo acolhimento da proposta na

forma  de  requerimento  para  que  se  reforce  junto  aos  órgãos  competentes  a

viabilização  do  envolvimento  de  famílias  de  usuários  nas  estratégias  de
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enfrentamento ao uso de drogas e de atenção ao usuário.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.020/2013 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

REQUERIMENTO Nº...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.020/2013, apresentada por Maria Ilidia Camargos Vaz, da Associação Francisco de

Assis  Beti,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  pedido  de

providências à Secretaria de Estado de Defesa Social, solicitando que se viabilize o

envolvimento de famílias de usuários nas estratégias de enfrentamento ao uso de

drogas e de atenção ao usuário.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.020/2013, apresentada por Maria Ilidia Camargos Vaz, da Associação Francisco de

Assis  Beti,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  pedido  de

providências  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  solicitando  que  se  viabilize  o

envolvimento de famílias de usuários nas estratégias de enfrentamento ao uso de

drogas e de atenção ao usuário.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.022/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 2.022/2013, de Bruno Martins Soares, do Instituto
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Jurídico  para  Efetivação  da  Cidadania  -  Ijuci  -,  e  outros,  sugere  alteração  do

Programa 162 - Desenvolvimento das Politicas de Direitos Humanos - da proposta de

revisão do Plano Plurianual  de Ação Governamental  -  PPAG - 2012-2015, para o

exercício de 2014, para inclusão da ação Monitoramento e Avaliação das Políticas de

Proteção e Restauração de Direitos Humanos no Estado e contratação de equipe

especializada para elaborar e executar projeto de desenvolvimento de um banco de

dados contendo o levantamento histórico dos atendimentos realizados pelo Programa

de Proteção, Auxílio e Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - Provita.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas durante

as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014,

relativas à inclusão da ação Monitoramento e Avaliação das Políticas de Proteção e

Restauração de Direitos Humanos no Estado e à contratação de equipe especializada

para elaborar e executar projeto de desenvolvimento de um banco de dados contendo

o levantamento histórico dos atendimentos realizados pelo Programa de Proteção,

Auxílio e Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas.

A  primeira  proposta  tem  como  finalidade  realizar  diagnóstico  de  atuação  e

abrangência de todos os programas de proteção e restauração dos direitos humanos

no Estado, tais como: Centro Risoleta Neves de Atendimento - Cerna -, Núcleo de

Atendimento a Vítimas de Crimes  Violentos  -  NAVCV -,  Programa de Proteção a

Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - Provita -, Programa de Proteção a Crianças e

Adolescentes  Ameaçados  de  Morte  -  PPCAAM  -,  Programa  de  Proteção  aos

Defensores de Direitos Humanos - PPDDH.

Para  tanto,  sugere  a  contratação  de  consultoria  especializada  para

desenvolvimento  de  pesquisas  e  produção  de  relatório  contendo  diagnóstico  dos
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programas,  para  apresentação  de  proposta  de  ação  estratégica  visando  ao

aprimoramento dos serviços ofertados, publicação física e eletrônica dos resultados

da ação e realização de seminário para divulgação dessas publicações.

A  proposta  sugere,  ainda,  os  valores  de  R$130.000,00  para  a  realização  do

relatório, de R$40.000,00 para a realização de seminário e de R$30.000,00 para a

publicação de 500 exemplares sobre os resultados da ação.

A segunda proposta visa à contratação de equipe especializada para elaborar e

executar  projeto  de  desenvolvimento  de  um  banco  de  dados  contendo  o

levantamento histórico dos atendimentos realizados pelo Provita. Para sua realização,

sugere o valor de R$180.000,00.

Por guardarem semelhança de objeto, as propostas foram aglutinadas. Entendemos

que  as  demandas  são  fundamentais  para  o  monitoramento  dos  programas  de

promoção e restauração de direitos humanos, bem como para a divulgação de seus

resultados e aprimoramento dos serviços ofertados.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento  em  que  se  solicita  seja  encaminhado  pedido  de  providências  à

Secretaria de Desenvolvimento Social -  Sedese -, para a realização de diagnóstico

dos atendimentos realizados pelos programas de proteção e restauração de direitos

humanos (Cerna, NAVCV, Provita, PPCAAM, PPDDH), bem como o desenvolvimento

do  banco  de  dados,  inclusive  com  histórico  dos  atendimentos  dos  mencionados

programas.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.022/2013 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir,

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.022/2013,  de  Bruno  Martins  Soares,  do  Instituto  Jurídico  para  Efetivação  da
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Cidadania - Ijuci -, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado

pedido  de  providências  à  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  -  Sedese  -,

solicitando a realização de diagnóstico e o desenvolvimento de banco de dados sobre

os  programas  de  proteção  e  restauração  de  direitos  humanos  (Cerna,  NAVCV,

Provita, PPCAAM, PPDDH), inclusive com histórico dos atendimentos já realizados.

Sala das Reuniões, ... de ... de ... .

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.033/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 2.033/2013, do Sr. Walter Sidney da Silva Junior,

do Sindicato dos Servidores da Justiça de 2ª Instância do Estado de Minas Gerais,

sugere  alteração  do  Programa  175  -  Qualidade  e  Produtividade  do  Gasto  -,  da

proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015,

para o exercício de 2014, com vistas à vinculação a todos os Poderes e órgãos do

Estado de eventual excesso de arrecadação da receita corrente líquida estimada para

o exercício de 2014.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4/11 a 6/11/2013,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em tela pretende vincular aos Poderes e órgãos do Estado eventual

excesso de arrecadação da receita  corrente  líquida  estimada para  o exercício  de

2014. Para tal, propõe uma emenda de texto ao projeto da Lei Orçamentária Anual

determinando a vinculação da Receita Corrente Líquida - RCL - e estabelecendo uma

metodologia de cálculo. Como justificativa, o proponente apresenta dados sobre a

receita arrecadada do Estado, que vem registrando superávits em relação à receita

prevista ao longo dos anos. Conforme o proponente, tal situação torna necessária a
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vinculação dos excessos, pois “o espírito do legislador,  ao fixar no Art. 20, item II,

alíneas a), b) e d), os percentuais da receita corrente líquida a serem utilizados como

limite  de  gastos  pelos  Outros  Poderes  e  Órgãos  com  suas  folhas  de  pessoal  e

encargos  sociais,  certamente  referia-se  à  receita  efetivamente  arrecadada  e  não

àquela inicialmente estimada”.

Ocorre que a RCL é um parâmetro para o cálculo de indicadores estabelecidos na

Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, não correspondendo à receita orçamentária

ou à receita arrecadada pelo Estado. A RCL é apurada ao longo do exercício fiscal

considerando-se a soma das receitas correntes arrecadadas e suas deduções, no

mês de referência e nos onze meses anteriores e publicada bimestralmente no diário

oficial Minas Gerais, em portaria da Superintendência Central de Contadoria-Geral da

Secretaria de Estado de Fazenda.

Quando  os  Poderes  e  o  Ministério  Público  elaboram  seus  demonstrativos  de

despesa com pessoal no relatório de gestão fiscal previsto pelo art. 55, inciso I, alínea

"a", da LRF, é utilizada a RCL publicada na portaria do bimestre de referência, que é

igual para todos os Poderes. Assim, eventuais excessos de arrecadação na receita

orçamentária que se refletem no cômputo da RCL são aproveitados por  todos os

Poderes para efeito do cálculo de limites de despesas com pessoal, não havendo que

se falar em repasse de "excesso de arrecadação da RCL" para esse fim.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.033/2013.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Bosco - Maria Tereza Lara.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.303/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado João Leite, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade

pública o Instituto Servir - Inser -, com sede no Município de Nanuque.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  5/7/2012  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
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Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.303/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Servir - Inser -, com sede no Município de Nanuque.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição (com alterações registradas

em 29/10/2013), o parágrafo único do art. 26 e o art. 37 vedam a remuneração de

seus dirigentes, inclusive dos membros da Secretaria Executiva; e o parágrafo único

do art. 34 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

reverterá  a  pessoa  jurídica  qualificada  como Organização  da  Sociedade  Civil  de

Interesse Público - Oscip -, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, que tenha,

preferencialmente, o mesmo objetivo da instituição dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.303/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Bosco - Pompílio Canavez - André Quintão -

Adalclever Lopes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.672/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a entidade Expressão Livre, com sede no Município de Monte Sião.
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A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  21/12/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.672/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Expressão Livre, com sede no Município de Monte Sião.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição (com alterações registradas

em 5/11/2013),  o  art.  11,  no § 1º  da letra “b”  e  no § 1º,  III,  da  letra “d”,  veda a

remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva.

No caso  de  dissolução  da  entidade,  cabe  aplicar  o  art.  61  do  Código  Civil,  que

determina a reversão do patrimônio remanescente a entidade de fins idênticos ou

semelhantes.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.672/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Bosco - André Quintão -

Adalclever Lopes.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.992/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  deputado  Neider  Moreira,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por
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objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  Lar  Fraterno  de

Itaúna, com sede no Município de Itaúna.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.992/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente Lar Fraterno de Itaúna, com sede no Município de Itaúna, pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo a

promoção da assistência social.

Com esse propósito, a instituição orienta e acolhe adolescentes e crianças que se

encontrem em situação de risco; oferece-lhes assistência pedagógica e atividades de

reforço escolar;  cria  e  executa projetos  em parceria com órgãos  e empresas que

propiciem a formação profissional e a inserção do menor aprendiz no mercado de

trabalho.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação com os

menores do Município de Itaúna, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.992/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.133/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de utilidade pública  a  Associação  de Moradores  do  Bairro  Novo

Cruzeiro e Adjacências, com sede no Município de Virgolândia.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.133/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Moradores do Bairro Novo Cruzeiro e Adjacências,  com sede no Município de

Virgolândia,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

beneficente, que tem como escopo estimular e apoiar  a defesa dos interesses da

comunidade em que atua.

Com esse propósito, a instituição congrega os moradores que se comprometam a

propugnar,  prioritariamente,  pela  melhoria  da  qualidade  de  vida  em  sua  área  de

atuação e proporciona a ampliação da organização comunitária.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação com a

comunidade do Bairro  Novo Cruzeiro  e  Adjacências,  no  Município  de Virgolândia,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.133/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.637/2013

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação a escola estadual de ensino fundamental e médio situada no Município

de Janaúba.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

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

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

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



1243
____________________________________________________________________________

Fundamentação

O projeto de lei em questão pretende dar a denominação de Escola Estadual Julião

Mendes Ferreira à escola estadual de ensino fundamental e médio situada na Rua

João Martins, s/nº, Bairro Vila Nova dos Poções, no Município de Janaúba.

A  denominação  proposta  resulta  de  pedido  formulado  pelo  Colegiado  dessa

unidade  de ensino,  que  homologou,  pela  unanimidade  dos  votos,  a  indicação do

nome do homenageado para denominar a referida escola.

Com  relação  ao  mérito  da  matéria,  Julião  Mendes  Ferreira  prestou  relevantes

serviços a Janaúba nos setores social e educacional,  tendo se tornado referência

expressiva  na  comunidade.  Como  reconhecimento  à  sua  dedicação  e  esforço,

entendemos justa  e  meritória  a  atribuição de seu nome para  designar  a unidade

escolar objeto do projeto de lei em análise.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.637/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

Maria Tereza Lara, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.712/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação Desportiva  Minas  Gerais  -  ADMG -,  com sede  no

Município de Ouro Fino.

A matéria  foi  publicada no  Diário  do  Legislativo de  22/11/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.712/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Desportiva Minas Gerais - ADMG -, com sede no Município de Ouro Fino.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  31,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  35,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente  será  destinado  a  entidade  de  fins  não  econômicos,  que  tenha,

preferencialmente,  o  mesmo  objetivo  social  da  entidade  dissolvida,  com

personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.712/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Bosco - André Quintão -

Adalclever Lopes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.390/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da

Mensagem nº 502/2013, o projeto de lei em análise “autoriza o Poder Executivo a

doar os imóveis que especifica e dá outras providências”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  23/8/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do

Regimento Interno, analisar a proposição quanto aos seus aspectos de juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O  projeto  sob  análise  pretende  autorizar  o  Executivo  a  “doar  aos  respectivos

ocupantes,  detentores  da  posse  precária,  os  imóveis  que  integram  os  ativos

patrimoniais de propriedade do Estado de Minas Gerais, advindos da extinta Caixa

Econômica do Estado de Minas Gerais - Minascaixa” (art. 1º).

Estabelece, no art. 2º, que terá direito de receber os imóveis em doação o ocupante

do imóvel ex-mutuário ou a ele vinculado, o ocupante do imóvel sem vínculo com o

mutuário ou o ocupante sem vínculo contratual que comprovar a posse do imóvel há

pelo menos cinco anos.

Segundo a justificação que acompanha a proposta, o projeto de lei em estudo tem o

objetivo  de  promover  a  regularização patrimonial  e  cartorial  de  bens imóveis  que

pertenciam à extinta Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais e orienta-se pelos

propósitos  da  política  pública  habitacional  sustentável,  visando  à  promoção  da

assistência social pelo Governo do Estado, na linha de efetivação de direitos.

Saliente-se,  ademais,  que,  anexa  à  proposição,  consta  exposição  de  motivos

elaborada pelo  secretário  de  Estado de Fazenda na qual  está  consignado que a

proposição em estudo tem o fim de garantir àqueles que têm a posse precária dos

imóveis em questão a regularização patrimonial e cartorial desses imóveis e, assim,

evitar que diversas famílias em situação de vulnerabilidade sejam desalojadas. Nesse

sentido, o projeto está em consonância com a Política Nacional de Assistência Social.

Ao analisar o Projeto de Lei nº 3.100/2013, esta comissão assim se manifestou: “O

art. 99 da Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil Brasileiro -, classifica os bens públicos

em três categorias, segundo a sua destinação: bens de uso comum do povo, bens de

uso especial e bens dominicais. Os primeiros, como o próprio nome está a indicar,

destinam-se ao uso de toda a coletividade, independentemente de autorização do

poder público, tais como as ruas, praças, avenidas, estradas e praias. Os bens de

uso  especial  são  os  que  possuem  destinação  pública  específica  e  abrangem  o

conjunto  de  bens  utilizados  na  execução  do  serviço  público  ou  de  atividade

burocrática, bem como os imóveis que abrigam as repartições públicas. Tanto os bens

de  uso  comum  do  povo  quanto  os  bens  de  uso  especial  integram  o  patrimônio
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indisponível  do Estado,  pois,  enquanto tiverem afetação pública,  não poderão ser

objeto de alienação (venda, permuta, doação, etc.). Os bens dominicais são os que,

mesmo pertencentes ao Estado, não tem afetação, razão pela qual podem ser objeto

do  comércio  jurídico  de  direito  privado,  tais  como  os  terrenos  baldios  da

administração. Esses bens constituem o patrimônio disponível do poder público, em

relação aos quais o Estado exerce um direito de propriedade, de forma análoga ao

que ocorre no âmbito do direito privado. (...)  As regras básicas que condicionam a

alienação de bens da administração constam no art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública e dá

outras providências. Se se tratar de bens imóveis, o inciso I do citado art. 17 exige

autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência,

dispensada  esta  no  caso  de  doação,  entre  outros  institutos  previstos  na  lei.

Igualmente, a Carta mineira, no “caput” do art. 18, exige avaliação prévia, autorização

legislativa  e  licitação  para  a  alienação  de  imóveis.  O  dispositivo  excepciona  a

exigência de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta, na forma da

lei. Para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação, que é uma

forma de alienação, é imprescindível a desafetação, ou seja, a perda da finalidade

pública” .

Neste ponto, cabe-nos uma consideração: a regra inscrita no art. 17, I, “b”, da Lei

Federal nº 8.666, de 1993, segundo a qual os imóveis públicos só podem ser doados

a outro órgão ou entidade da administração pública apenas se aplica à União. Essa

restrição mostra-se inconstitucional em relação a estados e municípios em vista da

autonomia  que  lhes  foi  deferida  pela  Carta  da  República.  A  propósito  disso,  o

Supremo Tribunal Federal, na Adin nº 927, deferiu medida cautelar para suspender a

eficácia  da expressão "permitida exclusivamente  para outro órgão ou entidade da

administração pública, de qualquer esfera de governo", contida na letra “b” do inciso I

do art. 17 da Lei Federal nº. 8.666, de 1993.

Assim, nada impede que os bens imóveis pertencentes ao Estado sejam doados a

particulares, desde que determinadas condições sejam satisfeitas. Deve-se realizar a

desafetação, se for o caso; a avaliação prévia do imóvel; a edição de lei autorizativa

e, sobretudo, a demonstração de interesse público devidamente justificado.
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Entretanto, José dos Santos Carvalho Filho ensina: "A administração pode fazer

doação de bens públicos, mas tal possibilidade deve ser tida como excepcional  e

atender a interesse público cumpridamente demonstrado. Qualquer violação a tais

pressupostos espelha conduta ilegal  e dilapidatória do patrimônio público.  Embora

não haja proibição constitucional para a doação de bens públicos, a administração

deve substituí-la  pela concessão de direito real  de uso, instituto pelo qual  não há

perda patrimonial no domínio estatal" (José dos Santos Carvalho Filho. Manual de

Direito Administrativo. 21. ed. rev. amp. atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, pág.

1.129.) (grifo nosso).

É  valido  mencionar  que  o  Tribunal  de  Contas  de  Minas  Gerais,  ao  responder

consulta formulada por parlamentar do Município de Divinolândia de Minas, enfrentou

a questão relativa à doação de imóveis públicos a particulares. Na ocasião, o Tribunal

ratificou  o  seu  entendimento  sobre  a  matéria:  "Constata-se,  em  princípio,  que,

preenchidos  os  requisitos  acima  [existência  de  interesse  público  justificado,

autorização legislativa e avaliação prévia] não haveria óbice à doação de imóvel por

Município, no exercício de sua autonomia e para a efetiva implementação de políticas

públicas de interesse local. (…) Entretanto, a hipótese questionada nesta consulta, na

forma como foi apresentada, parece não se amoldar a essa questão. A mera doação

de imóvel municipal ocupado por particulares, mesmo que carentes, há vários anos,

no  meu  entendimento,  não  possui  carga  de  interesse  público  suficiente  a  se

configurar justificativa para atos de alienação gratuita de domínio imobiliário.  Essa

simples  disposição  do  patrimônio  público  pelos  critérios  genéricos  de  carência

econômica e de tempo de ocupação, mesmo que autorizada por lei local, sem mais

requisitos, e dissociada de uma política pública consistente, que esteja vinculada às

atribuições  constitucionais  do  município,  a  toda  evidência,  viola  o  dever  de

conservação do patrimônio público, art. 23, I, da Constituição, além dos princípios da

supremacia  e  da  indisponibilidade  do  interesse  público,  além  do  da  moralidade,

merecendo ser reputada inconstitucional. Deve-se ter em mente, ainda, no trato da

matéria, promover cuidado com a boa gestão do patrimônio público imobiliário, coibir

a má-fé na invasão de terrenos públicos por quem nem sempre detém boa-fé e nem
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baixa condição socioeconômica e, por fim, inviabilizar a proliferação do fisiologismo e

do clientelismo” (Consulta nº 835.894,  Revista do Tribunal de Contas do Estado de

Minas Gerais,  outubro/ novembro/ dezembro - 2010 | v. 77 — nº 4 — ano XXVIII)

(grifo nosso).

Em  resumo,  os  bens  públicos  podem  ser  doados  a  particulares,  desde  que

determinadas condições sejam satisfeitas, sobretudo a existência de interesse público

devidamente justificado. Sob a nossa ótica, não há indicativo de que a medida contida

na proposição está inserta na política pública habitacional implementada pelo Estado,

mas, ao contrário, trata-se de uma medida pontual destinada a resolver uma questão

específica, um problema concreto. Por isso, pode-se questionar se essas doações

aconteceriam em detrimento do interesse público e dos princípios constitucionais que

regem a administração pública, como os da impessoalidade e da moralidade (art. 37,

caput,  CF/88).  Entretanto,  não  se  pode  olvidar  que  compete  a  esta  comissão  a

análise  preliminar  dos  aspectos  formais  da  proposição,  remanescendo  para  as

comissões  de mérito  a  verificação  de outros  aspectos  relativos  à  conveniência  e

oportunidade da medida. Nessa linha de pensamento, julgamos conveniente permitir

a  tramitação da proposta  e assim permitir  que a comissão pertinente avalie  se a

medida  contida  no  projeto  atende  o  interesse  público  de  modo  a  justificar  a

transferência  de  imóveis  do  ativo  patrimonial  do  Estado  para  particulares

determinados.

Por fim, cumpre-nos ressaltar que, nos termos da exposição de motivos anexa, a

desoneração a que se refere o art. 9º do projeto sob análise “foi compensada com a

atualização da legislação vigente no tocante ao regime de substituição tributária do

setor de lubrificante”.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade

do Projeto de Lei nº 4.390/2013.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Bosco, relator - Pompílio Canavez - Dalmo Ribeiro

Silva - Marques Abreu.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.575/2013

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De  autoria  do  deputado  Bosco,  a  proposição  em  epígrafe  dispõe  sobre  a

desafetação de bens públicos e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Araxá os trechos de rodovia que especifica.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada.  Vem  agora  a este  órgão colegiado para  receber  parecer  quanto  ao

mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso XII, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  epígrafe  dispõe  sobre  a  desafetação  dos  bens  públicos

constituídos pelos trechos da Rodovia MG-428 compreendidos entre os Km 4,95 a

6,50 e 9 a 11,40 e autoriza sua doação para o Município de Araxá, para que passem a

integrar o perímetro urbano como via pública. Estabelece também que a referida área

reverterá ao patrimônio do doador se, no prazo de cinco anos contados da lavratura

da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma apresentada.

O  autor  da  matéria,  em  sua  justificação,  esclarece  que  a municipalização  dos

mencionados  trechos  rodoviários  se  apresenta  como  importante  medida  para  o

desenvolvimento de Araxá. Isso porque a classe empresarial da região tem interesse

em construir às margens dos trechos, identificando o local como de interesse para os

seus investimentos, e também porque os trechos já integram o perímetro urbano da

cidade faticamente, com indústrias, casas de comércio e residências erguidos em seu

entorno. Além disso, devido à característica do trecho, a comunidade já o utiliza para

a  prática  de  atividade  física,  entre  elas  o  ciclismo,  havendo  até  solicitações  dos

cidadãos para que a prefeitura construa uma ciclovia no local. Além disso, destaca-se

o fato de haver um cemitério localizado em parte do trecho.

Cabe esclarecer  que,  para a  doação de determinado bem imóvel  do Estado,  é
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imprescindível  sua desafetação,  ou  seja,  a  perda de  sua finalidade  pública.  Esta

ocorre  normalmente  na  própria  lei  que  autoriza  a  transferência  do  bem,  seja  de

maneira explícita, conforme consta no art. 1º do projeto em análise, seja de forma

implícita, quando não há referência expressa à desafetação.

Cabe observar, ainda, que a doação do referido trecho da Rodovia MG-428 para o

Município de Araxá não implicará alteração na natureza jurídica do bem público, que

voltará a ser afetado com a utilização do percurso como via urbana.

A modificação básica incidirá sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar

o domínio público municipal e, consequentemente, será o município que assumirá a

responsabilidade pelas obras de manutenção e conservação da via.

Portanto, entendemos que a proposição em análise merece ser aprovada por esta

Casa, uma vez que vai ao encontro do interesse dos cidadãos do referido município.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.575/2013 na

forma apresentada.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2013.

Adalclever Lopes, presidente e relator - Cabo Júlio - Sebastião Costa.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Itajubá

pela  conquista  do  título  de  Melhor  Incubadora  de  Empresas  Orientadas  para  a

Geração  e  Uso  Intenso  de  Tecnologias,  concedido  pela  Associação  Nacional  de

Entidades  Promotoras  de  Empreendimentos  Inovadores  (Requerimento  nº

6.011/2013, do deputado Ulysses Gomes);

de aplauso ao Ten. PM Paulo Roberto de Oliveira pelo trabalho desenvolvido à

frente do Programa Jovens Construindo a Cidadania, em Patrocínio (Requerimento nº

6.104/2013, do deputado Deiró Marra);

de congratulações com a organização não governamental Zeladoria do Planeta -

Meio  Ambiente  e  Cultura  por  ter  realizado  em  22/10/2013  o  Fórum  Ambiental
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Mineração  Sustentável  2013  (Requerimento  nº  6.109/2013,  do  deputado  Anselmo

José Domingos);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados no 3º Pelotão da 23ª Cia.

Independente  de  Polícia  Militar,  pela  apreensão  de  um  menor  em  um  ônibus  da

empresa Pássaro Verde, linha Belo Horizonte-Itamarandiba, e de uma barra de crack,

dois tabletes de maconha, um pacote de cocaína, duas espingardas calibres 36 e 32

e um cartucho intacto calibre 32 (Requerimento nº 6.245/2013, do deputado Sargento

Rodrigues);

de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  171ª  Cia.  do  32º

Batalhão de Polícia  Militar,  pela prisão de Thiago Vieira Marques dos Santos por

tráfico  de  drogas  e  pela  apreensão  de  560  pedras  de  crack no  Município  de

Uberlândia (Requerimento nº 6.246/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 89ª Cia. Tático Móvel

do 26º Batalhão de Polícia Militar, pela apreensão de uma menor e de 575 pedras de

crack em Itabira (Requerimento nº 6.247/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 162ª Cia. de Polícia

Militar e na 244ª Cia. de Ensino e Treinamento, ambas do 29º Batalhão de Polícia

Militar, pela prisão de um homem em desfavor do qual havia quatro mandados de

prisão, em Poços de Caldas (Requerimento nº  6.248/2013, do deputado Sargento

Rodrigues);

de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  133ª  Cia.  do  18º

Batalhão de Polícia Militar, pela prisão de dois homens, um deles suspeito da autoria

de 24 roubos em Contagem (Requerimento nº  6.249/2013, do deputado Sargento

Rodrigues);

de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 4ª Delegacia de Polícia Civil

-  Noroeste,  pela  prisão de um homem e apreensão de 16kg de "crack"  em Belo

Horizonte (Requerimento nº 6.250/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de  aplauso aos  policiais  militares  que menciona,  lotados  na 25ª  Companhia  de

Polícia  Militar  Tático-Móvel  do  18º  Batalhão  de  Polícia  Militar,  pela  prisão,  após

denúncia anônima, de um indivíduo e pela apreensão de uma menor por tráfico de

drogas (Requerimento nº 6.252/2013, do deputado Sargento Rodrigues);
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de congratulações com o Sr. Flávio Henrique Unes Pereira pelo lançamento do livro

Regulação, fiscalização e sanção (Requerimento nº 6.279/2013, do deputado Dalmo

Ribeiro Silva);

de aplauso ao grupo Universidade Cultural da Universidade Federal de Itajubá pela

menção honrosa que recebeu no II Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e

Desenvolvimento,  da  Universidade  de  Taubaté  (Requerimento  nº  6.280/2013,  do

deputado Ulysses Gomes);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 123ª e na 125ª Cia.

PM/22º BPM, pela prisão de uma mulher com 30kg de maconha, em Belo Horizonte

(Requerimento nº 6.283/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 180ª Cia. PM/36º BPM,

pela prisão de quatro indivíduos por tráfico de drogas e pela apreensão de drogas,

revólveres  e  dinheiro  em  Vespasiano  (Requerimento  nº  6.284/2013,  do  deputado

Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 84ª Cia .PM TM/39º

BPM e na 26ª CIA. PM/39ª BPM, pela prisão de quatro indivíduos e pela apreensão

de  uma  menor  e  de  material  roubado  em  uma  joalheria  em  Belo  Horizonte

(Requerimento nº 6.285/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados no Batalhão

Rotam da PMMG, pela atuação em operação na Vila Cafezal, em Belo Horizonte, que

resultou na prisão de um homem e na apreensão de pinos para embalar cocaína, de

maconha, armas, munições, adesivos, joia, relógios, dinheiro,  notebook, balança de

precisão e  câmaras fotográficas (Requerimento  nº  6.286/2013,  do deputado Cabo

Júlio).

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão de

Radiopatrulhamento  Aéreo  da  PMMG,  pela  atuação  em  ocorrência  em  que

transportaram de Belo Horizonte a Governador Valadares tecido para salvar a visão

de um militar (Requerimento nº 6.287/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 21º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação em operação no Bairro Brasil Novo, em Visconde do

Rio Branco, que resultou na prisão de três homens e na apreensão de maconha,
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produtos para embalagem de droga, celulares, calculadora e dinheiro (Requerimento

nº 6.288/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 19º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação em operação no Bairro Taquara, em Teófilo Otôni, que

resultou na prisão de um homem e na apreensão de vasilhas, ácido bórico, álcool

absoluto, anestésico, balanças de precisão e maconha (Requerimento nº 6.289/2013,

do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 23º Batalhão

de  Polícia  Militar,  pela  atuação  em  operação  que  resultou  na  prisão  de  quatro

pessoas e na apreensão de cocaína em ônibus que trafegava entre Divinópolis  e

Formiga (Requerimento nº 6.290/2013, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  13ª

Companhia Independente da PMMG, pela atuação em ocorrência, em Formiga, que

resultou na prisão de um homem e na apreensão de drogas, arma de fogo, balança

de precisão e rádio de comunicação (Requerimento nº 6.291/2013, do deputado Cabo

Júlio);

de congratulações com os policiais civis que menciona, lotados na 3ª Delegacia

Regional de Vespasiano, pela atuação em ocorrência, nesse município, que resultou

na  prisão  de  um  homem  com  17  tabletes  de  cocaína  bruta  (Requerimento  nº

6.292/2013, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 27ª e na 62ª Cias. do

25º Batalhão de Polícia Militar, pela apreensão de um menor por envolvimento com

tráfico  de  drogas,  em  Sete  Lagoas  (Requerimento  nº  6.293/2013,  do  deputado

Sargento Rodrigues);

de  congratulações  com o  Sr.  João Ribas,  coordenador  do  programa Serasa de

Empregabilidade de Pessoas com Deficiência, que realizou a construção do primeiro

prédio do País com certificação de acessibilidade para todos os tipos de deficiência

(Requerimento nº 6.294/2013, da deputada Liza Prado);

de  congratulações  com  o  Jornal  Cidades pelos  15  anos  de  sua  fundação

(Requerimento nº 6.323/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  5ª
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Companhia  de  Missões  Especiais  da  PMMG,  pela  atuação  na  operação,  em

12/11/2013, em Governador Valadares, que culminou na apreensão de drogas e na

prisão de um homem (Requerimento nº 6.326/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 1º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação na operação, em 12/11/2013, que culminou na prisão

dos envolvidos no assassinato de um homem que havia acabado de depor no Fórum

Lafayette, em Belo Horizonte (Requerimento nº 6.327/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 23º Batalhão

de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  operação,  em  12/11/2013,  que  culminou  no

desbaratamento de esquema de roubos de carro em Divinópolis e na prisão de três

homens (Requerimento nº 6.328/2013, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  7ª

Companhia de Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na operação, em

10/11/2013, no Bairro Bom Destino, em Santa Luzia, que culminou na apreensão de

armas de fogo e munições, na prisão de um homem e na apreensão de dois menores

(Requerimento nº 6.329/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 58º Batalhão

de Polícia Militar,  pela atuação na operação, em 8/11/2012, no Bairro Nazaré, em

Coronel  Fabriciano,  desencadeada  por  denúncia  anônima,  que  culminou  na

apreensão  de  drogas,  munições,  arma,  balanças  de  precisão,  cápsulas  para

acondicionamento de cocaína, celular, cheques e quantia em dinheiro (Requerimento

nº 6.330/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 27º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação na operação, em 8/11/2013, no Bairro Alto Grajaú, em

Juiz de Fora, que culminou na apreensão de um menor, além de droga e quantia em

dinheiro (Requerimento nº 6.331/2013, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 4ª Delegacia Especializada

de  Investigação  de  Furto  e  Roubo  de  Veículo,  do  Detran-MG,  pela  prisão,  em

12/11/2013, de dois homens, um dos quais apontado pela Polícia Civil como um dos

maiores  adulteradores  de  chassis,  motores  e  vidros  em  Belo  Horizonte

(Requerimento nº 6.332/2013, do deputado Sargento Rodrigues).
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de aplauso aos  policiais  militares  que menciona,  lotados  na 44ª  Companhia  de

Polícia Militar do 6º Batalhão de Polícia Militar, pela prisão de um suspeito de tráfico

de drogas e pela apreensão de 76 buchas de maconha. em Governador Valadares,

em 12/11/2013 (Requerimento nº 6.333/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de  aplauso  aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  1ª  Companhia  do

Batalhão Rotam, pela prisão de três homens e pela apreensão de um menor por

tráfico de drogas em Belo Horizonte, em 4/11/2013 (Requerimento nº 6.334/2013, do

deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com o Sr. Wagner Pinheiro de Oliveira pelos excelentes serviços

prestados  na  Presidência  da  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos

(Requerimento  nº  6.338/2013,  da  deputada  Maria  Tereza  Lara  e  dos  deputados

Durval Ângelo e Carlos Pimenta);

de  congratulações  com  os  familiares  do  desembargador  Perboyre  Starling  pelo

centenário  de  seu  nascimento,  em  7/11/2013  (Requerimento  nº  6.342/2013,  do

deputado Sávio Souza Cruz);

de congratulações com os policiais militares do 22º Batalhão de Polícia Militar que

menciona,  pela  atuação  na  operação,  em  16/11/2013,  na  Vila  Leonina,  em  Belo

Horizonte,  que  resultou  na  prisão  de  um  homem  e  na  apreensão  de  100kg  de

maconha,  R$45.000,00,  três  veículos,  uma  moto  e  uma  balança  de  precisão

(Requerimento nº 6.343/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares do 26º Batalhão de Polícia Militar e da

25ª  Companhia  Independente  da  Polícia  Militar  que  menciona,  pela  atuação  na

operação, em 11/11/2013, no Município de Materlândia, que resultou na prisão de

cinco homens e  na  apreensão da quantia  de  R$60.000,00,  roubada de um caixa

eletrônico  explodido  na  cidade  (Requerimento  nº  6.344/2013,  do  deputado  Cabo

Júlio);

de aplauso aos policiais militares que menciona, pela prisão de 14 indivíduos e pela

apreensão de 3 menores por incitação ao crime no Município de Belo Horizonte, em

7/9/2013 (Requerimento nº 6.349/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, pela prisão de um indivíduo por

roubo e sequestro no Município de Belo Horizonte, em 14/10/2013 (Requerimento nº
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6.350/2013, do deputado Sargento Rodrigues).

de  aplauso  aos  policiais  federais  que  efetuaram  a  prisão  de  três  homens  e  a

apreensão  de  25kg  de  crack,  na  MG-265,  em  Rio  Pomba,  em  8/11/2013

(Requerimento nº 6.351/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de  aplauso  aos  policiais  federais  que  efetuaram  a  prisão  de  uma  mulher  e  a

apreensão de 40kg de maconha em Montes Claros, em 13/11/2013 (Requerimento nº

6.352/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de  aplauso  aos  policiais  federais  que  efetuaram  a  prisão  de  um  homem  e  a

apreensão de 203kg de pasta-base de cocaína em Belo Horizonte, em 16/11/2013

(Requerimento nº 6.353/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais federais que efetuaram a prisão de três suspeitos de tráfico

de drogas e a apreensão de 265kg de maconha em Mateus Leme, em 8/11/2013

(Requerimento nº 6.354/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares do 49º Batalhão de Polícia Militar que

menciona, pela atuação na operação, em 13/11/2013, no Aglomerado do Índio, no

Município de Belo Horizonte, desencadeada por denúncia anônima, que resultou na

apreensão de uma pistola calibre 9mm, 34 munições de 9mm, dois carregadores,

grande quantidade de maconha e  cocaína,  celulares  e  dinheiro  (Requerimento nº

6.397/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 41º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação na operação, em 18/11/2013, que resultou na prisão

de um homem e na recuperação de cerca de R$73.000,00 que ele teria roubado de

uma casa lotérica no Bairro Vale do Jatobá, na região do Barreiro, em Belo Horizonte

(Requerimento nº 6.398/2013, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  5ª

Companhia de Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na operação, em

13/11/2013,  no  Distrito  de  Baguari,  em  Governador  Valadares,  que  resultou  na

apreensão  de  aproximadamente  20kg  de  maconha  e  na  prisão  de  um  homem

(Requerimento nº 6.399/2013, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  o  presidente  do  Sistema  Fiemg  pela  realização  da

Olimpíada  do  Conhecimento  (Requerimento  nº  6.466/2013,  da  Comissão  de

Educação).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2013

ATA

ATA DA 69ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 5/12/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Bonifácio Mourão

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  Atas  (2)  -  Destinação  da  Reunião  -

Composição da Mesa - Execução do Hino Nacional - Exibição de Vídeo - Palavras do

Deputado Luiz Henrique - Palavras do Deputado Bonifácio Mourão - Entrega de Placa

- Palavras do Sr. Gilvan de Pinho Tavares - Palavras do Prefeito Délio Malheiros -

Palavras do Presidente - Apresentação Musical - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro - Ivair Nogueira - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Alencar da

Silveira Jr. - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Bonifácio Mourão - Bosco -

Carlos Henrique - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo

Corrêa - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz Henrique - Maria

Tereza  Lara  -  Pinduca  Ferreira  -  Sargento  Rodrigues  -  Sebastião  Costa  -  Tadeu

Martins Leite - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

Abertura

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 16h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

anteriores.

Atas

- O deputado Tiago Ulisses, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Cruzeiro Esporte Clube pela

conquista do tricampeonato brasileiro de futebol da série A em 2013.
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Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Délio Malheiros,

prefeito  municipal de Belo Horizonte em exercício;  Gilvan de Pinho Tavares,  José

Maria Queiroz Fialho, Márcio Rodrigues Silva, Marcelo Oliveira e Alexandre Mattos,

presidente,  1º-vice-presidente,  2º-vice-presidente,  técnico  de  futebol  e  diretor  de

futebol do Cruzeiro Esporte Clube, respectivamente; e deputados Bonifácio Mourão e

Luiz Henrique, coautores do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será interpretado

pela Banda Godoys.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Luiz Henrique

Sras. Deputadas; Srs. Deputados; nação azul aqui presente; imprensa; público que

nos acompanha pela TV Assembleia; Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais, deputado Dinis Pinheiro, na pessoa do qual cumprimento

todos os deputados e as deputadas presentes a esta solenidade; Ilmo. Sr. Gilvan de

Pinho  Tavares,  presidente  do  Cruzeiro,  tricampeão  brasileiro;  Exmo.  Sr.  Délio

Malheiros, vice-prefeito  de Belo Horizonte;  Exmo. Sr.  Deputado Bonifácio Mourão,

que divide  com este  deputado a  autoria  do  requerimento  que deu origem a  esta

reunião. Gostaria de cumprimentar ainda duas cruzeirenses ilustres: minha mãe Sara

e minha tia Ducarmo, que fizeram questão de estar aqui prestigiando o nosso querido

Cruzeiro.

Carlos Drummond de Andrade, mineiro de Itabira, o maior poeta brasileiro de todos

os tempos, dizia: “Futebol se joga no estádio, futebol se joga na praia, futebol se joga

na rua, futebol se joga na alma. Futebol, para mim, é a alma da nação brasileira”. E

nós, o que somos? Nós somos loucos, somos Cruzeiro. Ou melhor, somos loucos

pelo Cruzeiro.

Neste  ano,  o  Cruzeiro  pintou o Brasil  de  azul  e  branco:  melhor  ataque,  melhor
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visitante, melhor mandante, ganhou de todos os adversários e tornou-se o campeão

mais precoce da era dos pontos corridos. Mas não vamos falar aqui de números.

Vamos falar de história. Vamos voltar a 30/11/1966, data em que o Cruzeiro escreveu

a página mais heroica de sua história. O Santos do Rei Pelé e de tantos jogadores da

seleção brasileira foi goleado por 6 a 2. Um rei foi deposto pelos reis de Minas. A

velha ordem do futebol era demolida com passes e tabelas desconcertantes, ataques

vorazes, talento, magia e, sobretudo, arte.

Mais de 77 mil torcedores assistiram a um show orquestrado por Raul, Pedro Paulo,

William,  Procópio,  Neco,  Piazza,  Dirceu  Lopes,  Evaldo,  Natal,  Tostão  e  Hílton  de

Oliveira, ávidos por gols,  por história,  por imortalidade. Imortalidade que viria uma

semana  depois,  no  Pacaembu,  quando,  pela  primeira  vez,  um  clube  mineiro  se

sagrou campeão brasileiro. Ao apito final, o Cruzeiro conquistou, mais do que a taça,

o respeito de uma nação. Momentos inesquecíveis, conquistas inéditas e atuações

brilhantes preenchem a memória do torcedor celeste.

Até o ano de 2003, nenhum clube brasileiro havia vencido os principais torneios

nacionais  em  uma  única  temporada.  Nenhum  até  o  Cruzeiro...  Ao  vencer  o

Campeonato  Estadual,  a  Copa  do  Brasil  e  o  Campeonato  Brasileiro,  o  Cruzeiro

conquistou a Tríplice Coroa. Um feito inédito até hoje. Um técnico estrategista e um

maestro de talento azul regeram um time cheio de possibilidades e alegorias rumo à

consagração final. A conquista do Campeonato Brasileiro de 2003 foi marcada por

competência, raça e seriedade; um craque, um elenco de talento e uma coroa para a

eternidade. É tentador fazer comparações entre o Cruzeiro Campeão de 2003 e o de

2013. Mas, mais do que comparações, cabem aqui exaltações.

Passada uma década da última conquista do Campeonato Brasileiro,  o Cruzeiro

volta a ser o melhor do País, volta a conseguir façanhas históricas, a alcançar feitos

inéditos, a quebrar recordes, até os seus próprios. Dos gramados de Minas Gerais,

com novos heróis, o Cruzeiro escreveu novas páginas imortais.

O Cruzeiro é eficiente, equilibrado, estruturado, talentoso e arrasador. Verdade, mas

o grande segredo do Tricampeão Brasileiro de 2013 está na sinergia. O Cruzeiro não

é  um  time,  é  uma equipe.  A combinação  dos  seus  elementos  -  do  torcedor,  ao

jogador,  ao presidente -  trouxe um título que é resultado de uma soma. O nosso
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nobre presidente, Gilvan de Pinho Tavares, mineiro de Sabinópolis - onde tive a honra

de receber o título de cidadão honorário -, a quem posso chamar de conterrâneo,

bem como ao Mourão,  atraiu investidores e estabeleceu parcerias  importantes.  O

diretor  de futebol,  Alexandre Mattos,  primo de minha esposa,  Elbe, que muito me

orgulha pelo belo trabalho que vem realizando, fez contratações decisivas. O eficiente

técnico Marcelo Oliveira montou um elenco de muita qualidade técnica e, mais do que

isso, criou um ambiente harmonioso, coletivo, como ele mesmo define.

Queria e deveria discorrer aqui sobre cada jogador, cada jogada, cada gol, cada

marcação, reviver lance a lance partidas que jogaram com raça, com paixão e com

alegria. Verdadeiros guerreiros dos gramados, capitaneados pelo melhor goleiro do

Brasil, que coroou a sua brilhante trajetória no Cruzeiro, ao lado de Piazza e Alex, ao

erguer  a taça do Tricampeonato.  Em seu nome, Fábio,  parabenizo  toda a equipe

celeste - atletas experientes, em ascensão, promessas reveladas pelas categorias de

base,  todos  unidos  e  movidos  pelo  sonho  de  gritar:  “É  campeão!”.  Seremos

campeões, e não se esqueçam: milhares de torcedores empurraram vocês para este

destino. A torcida fechada com Cruzeiro transformou o Mineirão em sua casa, apoiou,

motivou e promoveu um verdadeiro  espetáculo.  Mais  de 8 milhões  de torcedores

soltaram o grito, as palmas, o canto: “Amamos o Cruzeiro, é o que interessa”.

E o amor  pelo Cruzeiro também nos trouxe hoje aqui  para homenageá-los  não

apenas pelos prêmios e pelos troféus, mas também pelo caminho percorrido. Temos

aqui, do meu lado esquerdo, esta flâmula celeste vinda de Turmalina, do meu querido

Vale  do  Jequitinhonha,  que,  junto  com o  Norte  de  Minas,  se  constitui  numa das

maiores  concentrações  de  cruzeirenses  do  Brasil,  uma  verdadeira  nação  azul  e

branca. Obrigado pela presença e pela homenagem.

Agradeço a presença de todos vocês e dos que contribuíram para a realização

desta solenidade. Agradeço ao nosso líder Mourão, cruzeirense de carteirinha, com

quem divido a autoria desta reunião especial; ao Exmo. Sr. Presidente Dinis Pinheiro

e, em seu nome, a toda a Assembleia Legislativa, pelo apoio; aos meus colegas desta

Casa;  aos  sócios-torcedores  e  aos  cruzeirenses  apaixonados  do  meu  gabinete:

Andressa, Beth e Paulo, em nome dos quais agradeço a toda a minha equipe.

A sabedoria popular diz que devemos ir à luta com determinação, abraçar a vida
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com paixão, perder com classe e vencer com ousadia. E vocês foram ousados. Deus

já os fez vencedores, mas sua luta e seu trabalho os fizeram campeões. No ano que

vem, minha gente, estaremos aqui novamente para comemorar o tricampeonato da

Libertadores! Parabéns, Cruzeiro, parabéns, Tricampeão!

Palavras do Deputado Bonifácio Mourão

Deputado Dinis Pinheiro, presidente; Dr. Gilvan de Pinho Tavares, caro presidente

do Cruzeiro, de quem tenho a honra de ser primo; técnico Marcelo; Alexandre Mattos,

diretor de futebol; toda a diretoria do Cruzeiro; todos os atletas; toda a equipe que nos

deu  a  grande  alegria  do  tricampeonato  nacional  do  Cruzeiro  -  não  é,  Godoy?  -;

deputados aqui presentes; prefeitos; vou dispensar as saudações.

Queremos, nesta oportunidade, dizer da nossa alegria em receber aqui a diretoria,

a comissão técnica e os atletas do glorioso Cruzeiro Esporte Clube. Estamos aqui

para falar em ligeiras palavras, porque a festa maior é da torcida, a quem dirijo minha

principal  saudação,  Gilvan.  Os  torcedores  do  Cruzeiro,  essa  maravilha,  foram

superiores a 30 mil no Mineirão, a nossa casa, onde o Cruzeiro é imbatível!

Nossa alegria se justifica, porque quatro rodadas antes o Cruzeiro já era tricampeão

nacional. Ele fez até agora 75 pontos, 74 gols, até o jogo com a Ponte Preta tinha 42

gols de saldo, o que grande parte dos times brasileiros que disputaram o campeonato

não marcou. Mais um domínio do Cruzeiro. Ele ganhou de todos os adversários com

os quais jogou. Nunca houve isso na história também, é inédito.

Queremos,  nesta  oportunidade,  ligeiramente,  porque,  se  formos  falar  tudo  do

Cruzeiro,  vamos  ficar  a  tarde  inteira...  Gilvan,  nós  dois  e  poucos  aqui  somos

testemunhas de toda a glória do Cruzeiro: Copa Libertadores da América, 1976 e

1997; Supercopa dos Campeões da Libertadores da América, 1991 e 1992; Recopa

Sul-Americana, 1998; Copa Ouro, 1995; Copa Master de Supercopa, 1995. Títulos

nacionais: Campeonato Brasileiro, 1996, 2003, 2013; Copa do Brasil, foram 4 títulos,

1993, 1996, 2000, 2003 - ano da Tríplice Coroa; Copa Sul-Minas, 2001, 2002; Copa

Centro-Oeste,  1999;  Campeonato  Estadual,  37  vezes  campeão de  Minas  Gerais.

Estamos falando de quem? Do Cruzeiro Esporte Clube, do nosso grande clube.

Mas, olhem, não estaria espelhando com fidelidade, Gilvan, tudo que está no meu

íntimo no momento, se não fizesse referência ao atual presidente do Cruzeiro Esporte
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Clube, Dr. Gilvan de Pinho Tavares. Conheço, Gilvan, sua história, como você sabe,

desde o tempo em que éramos crianças, em Sabinópolis. Criados juntos, parentes;

nossas mães e irmãs nos criaram seguindo aqueles hábitos antigos da grande família

mineira. Eu, há 50 anos, já via o Gilvan, na Rua Guajajaras, 1.580, praticamente ao

lado da sede campestre do Cruzeiro, jogando nas bases do Cruzeiro Esporte Clube, e

assim  foi,  até  que  chegou à  presidência do  Cruzeiro.  Pegou o  time em situação

realmente difícil.  Abro um parêntese aqui, Gilvan, para lembrar que ontem, parece-

me, fez dois anos que ganhamos de um time por aí de seis a um. Ontem, parece-me

que fez dois anos isso. Estamos comemorando agora também essa vitória. Mas você

pegou esse time numa situação difícil. Nenhum de nós, no fundo, tinha a convicção

de que poderíamos ganhar o campeonato neste ano. O Marcelo está aí ouvindo. Ele

estava preparando o time para o futuro e conseguiu o campeonato nacional neste

ano.

Termino as minhas palavras com orgulho muito grande do meu clube, o Cruzeiro.

Parabéns a todos vocês! Felicidades a todos! Obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dinis

Pinheiro, fará entrega ao Sr. Gilvan de Pinho Tavares, presidente do Cruzeiro Esporte

Clube,  de  placa  alusiva  a  esta  homenagem.  A placa  a  ser  entregue  contém  os

seguintes dizeres: “Há 92 anos nascia uma das maiores agremiações de futebol do

mundo: o Cruzeiro Esporte Clube. Orgulho para os mineiros, esse time coroa mais

uma vez, em 2013, sua trajetória de sucesso, ao alcançar mais um título nacional.

Com uma excelente estrutura física e técnica, não é de estranhar que a história do

clube  seja  permeada  por  tantos  momentos  gloriosos,  o  que  reforça  o  seu

compromisso de ser sempre uma referência para o esporte do País. A Assembleia

Legislativa de Minas Gerais, ao reconhecer a importância do Cruzeiro Esporte Clube

para  o  nosso  estado,  presta  a  ele  honrosa  homenagem  pela  conquista  do

Tricampeonato Brasileiro de Futebol”.

Palavras do Sr. Gilvan de Pinho Tavares

Exmo. Sr. Deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa de Minas

Gerais; Exmo. Sr. Délio Malheiros de Matos, prefeito de Belo Horizonte em exercício;
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Exmo. Sr. Deputado Luiz Henrique, coautor do requerimento que deu origem a esta

homenagem; Exmo. Sr.  Deputado Bonifácio Mourão,  coautor do requerimento que

deu origem a esta homenagem - na pessoa desses três ilustres representantes do

Poder Legislativo de Minas Gerais, cumprimento todos os outros ilustres deputados

desta Assembleia -; senhores conselheiros do Cruzeiro presentes a esta cerimônia;

membros da diretoria do Cruzeiro Esporte Clube; minhas senhoras; meus senhores;

ilustres cruzeirenses que nos honram com sua presença neste Plenário; ouvi, com

muita emoção, as palavras dos dois ilustres deputados que assinaram o requerimento

solicitando ao presidente  da  Assembleia  Legislativa  esta  homenagem ao Cruzeiro

Esporte  Clube.  Confesso  aos  senhores  que  poucas  vezes  ouvi  palavras  tão

empolgadas  e  tão  brilhantes  dirigidas  ao  nosso  Cruzeiro  Esporte  Clube.  São

deputados  que  conhecemos,  que  vivem  a  vida  do  clube  e  acompanham  a  sua

trajetória.

Mas, senhores, o Cruzeiro Esporte Clube, neste ano de 2013, escreveu mais alguns

capítulos nas páginas heroicas e imortais de sua gloriosa história no esporte nacional.

Um  grande  capítulo  foi  escrito,  ainda  no  mês  de  outubro,  quando  os  atletas  do

voleibol do Cruzeiro conquistaram o título de Campeão Mundial de Voleibol. É o único

clube brasileiro que conseguiu um título dessa grandeza.

O outro capítulo escrito em nossos anais foi quando os nossos atletas do futebol

profissional, em outra campanha memorável, se sagraram campeões brasileiros da

série A do ano de 2013, com quatro rodadas de antecedência, na partida realizada

contra  a  equipe  do  Vitória,  na  cidade  de  Salvador,  no  inesquecível  dia  13  de

novembro passado.

No dia seguinte, víamos a cidade de Belo Horizonte engalanada e enfeitada com

esses maravilhosos uniformes da torcida cruzeirense, desde o Aeroporto de Confins

até as ruais centrais da cidade, terminando o passeio na sede social do Barro Preto,

onde os atletas foram recepcionados.

Neste particular, não podemos deixar de destacar e enaltecer as figuras dos irmãos

Vittorio e Alberto Medioli. Eles fundaram, há cinco anos, essa equipe maravilhosa de

voleibol  e,  desde  2010,  uniram-na  umbilicalmente  ao  Cruzeiro  Esporte  Clube,

continuando como seus diretores, bancando seus custos e fornecendo à equipe a
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estrutura necessária para que pudesse continuar a trilhar sua trajetória vitoriosa até

culminar com a conquista do título mundial de voleibol.

Quanto ao título de campeão brasileiro,  conquistado pelo futebol  profissional  do

Cruzeiro Esporte Clube neste ano, que é o motivo principal desta memorável reunião

especial,  requerida  pelos  deputados  Bonifácio  Mourão  e  Luiz  Henrique,  em

homenagem ao clube,  podemos  garantir  aos  senhores  que a  estrutura do  elenco

começou a ser montada a partir  do mês de novembro de 2012. Aí começaram as

negociações com o treinador e com alguns atletas que viriam a fazer parte do nosso

plantel vitorioso.

No ano  de  2012,  o  primeiro  do  nosso mandato  à  frente  do  Cruzeiro,  como as

finanças estavam combalidas,  fruto dos desajustes  provocados pelos dois  anos e

meio de desativação do Mineirão, para que fosse reformado para receber jogos da

Copa do Mundo, não tivemos meios de montar uma equipe que pudesse conquistar

títulos como esta que logramos formar no ano de 2013.

Depois que assinamos o contrato com o consórcio Minas Arena para que o Cruzeiro

Esporte Clube voltasse a realizar os seus jogos no Mineirão, não tivemos dúvida de

que, montando uma grande equipe, conseguiríamos resgatar a confiança da imensa

torcida cruzeirense. Com isso, restauraríamos as finanças do clube. O primeiro passo

já havíamos dado, logo que assumimos a presidência, segurando no elenco o atleta

Montillo. Essa atitude deu-nos credibilidade junto à torcida.

O  segundo  passo  foi  dado  quando  trouxemos  a  Belo  Horizonte  o  Dr.  Júlio,

responsável pelo programa de sócio torcedor do Internacional de Porto Alegre. Ele

veio nos ajudar a montar o nosso projeto. Na oportunidade em que se despedia de

toda a nossa equipe de trabalho, durante um almoço realizado para essa despedida,

afirmou que viajava com a certeza de que o projeto de sócio torcedor do Cruzeiro

seria um projeto vitorioso. E o que lhe dava a certeza disso era o entusiasmo que,

desde o início, viu estampado na figura do presidente do Cruzeiro Esporte Clube. O

presidente conseguiu transmitir  isso para toda a sua equipe de trabalho. Na certa,

aquilo iria extravasar e atingir a nossa imensa torcida.

Assim, com a certeza da volta ao Mineirão, foi iniciada a campanha para a torcida

se engajar no projeto de sócio de futebol do clube, que passaria a gerar receitas para
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cobrir despesas com a folha de pagamento dos atletas profissionais.

O trabalho do nosso pessoal de marketing foi fundamental para que atingíssemos o

nosso  objetivo.  A cada  5  mil  novos  sócios  do  futebol  que  conseguíamos  atingir,

contratávamos mais um atleta profissional de ponta para apresentar aos torcedores,

indo somar-se aos demais craques que havíamos contratado. Foi assim com o atleta

Dagoberto,  que  era  uma exigência  da  nossa  torcida;  foi  assim  com  Dedé,  outro

pedido da nossa torcida; e culminou com a contratação do atleta Júlio Batista, que

entrou no Mineirão conduzido por um carro-forte, contendo a inscrição “Investimento

dos sócios torcedores”, em uma grande jogada de marketing.

Tivemos  coragem  quando  enfrentamos  a  torcida,  grande  parte  da  imprensa

desportiva mineira e companheiros de diretoria que não apoiavam a contratação do

jovem  diretor  de  futebol  Alexandre  Matos  nem  a  do  nosso  treinador  Marcelo  de

Oliveira, bancando os dois, demonstrando que estávamos certos, demonstrando não

só o nosso conhecimento de futebol, mas também a nossa coragem de prestar ao

Cruzeiro o serviço que estávamos dispostos a prestar. Ambos deram certo. Com eles

conseguimos  trazer  para  o  clube  essa  plêiade  de  craques  de  futebol  que

conseguimos  agregar  apenas  em  um  ano,  dirigida  brilhantemente  pelo  treinador

Marcelo.  Neste  ano,  conquistamos  também  o  título  de  campeões  mineiros  da

categoria de juniores. Hoje, neste último mês do ano de 2013, numa análise isenta de

tudo o que foi feito e alcançado, podemos dizer que os resultados, como a volta do

equilíbrio financeiro do clube, as conquistas obtidas, não foram obra do acaso, mas

fruto de muito trabalho e perseverança. A bola não entra por acaso, como diz o título

do  livro  de  Ferran  Soriano,  o  competente  dirigente  do  Barcelona,  que,  com  sua

excelente gestão de 2003 a 2008, recuperou o clube catalão do colapso técnico, da

falta de motivação e de uma antiquada estrutura de administração, proporcionando

um período de prosperidade, que tornou o Barcelona um dos mais bem-estruturados,

bem-sucedidos e sofisticados clubes de futebol do mundo.

Ao me despedir, queria deixar meus agradecimentos a todos os companheiros de

diretoria e aos nossos atletas e comissão técnica, que honraram, neste ano de 2013,

com  tanta  galhardia,  a  nossa  camisa  gloriosa.  Gostaria  de  ressaltar  ainda  a

importância  de  vocês,  guerreiros  das  arquibancadas,  que,  em  todas  as  partidas,
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lotaram o  nosso Ginásio Divino Braga,  em Betim,  apoiando a equipe  de voleibol,

como também o Mineirão, desde que a ele retornamos em fevereiro deste ano, e

ajudaram a empolgar nossas equipes. Por fim, quero agradecer profundamente aos

que confiaram em nossa diretoria e acreditaram em nosso projeto Sócio do Futebol,

que será o divisor de águas do clube e nos permitirá competir em pé de igualdade

com os maiores clubes do Brasil, quiçá do mundo.

Agradeço,  Sr.  Presidente  e  Srs.  Deputados,  esta  honrosa  homenagem  que  os

senhores prestam ao Cruzeiro Esporte Clube. Em nome dos milhões de torcedores

do  Cruzeiro,  agradeço  profundamente  e  deixo  a  todos  os  senhores,  nossos

companheiros da grande família cruzeirense, um grande abraço e votos de um Natal

muito feliz para todos nós.

Palavras do Prefeito Délio Malheiros

Boa tarde. Eu gostaria de cumprimentar o meu querido Dr. Gilvan de Pinho Tavares,

na  pessoa  do  qual  cumprimento  todos  os  atletas  do  Cruzeiro,  toda  a  comissão

técnica, o nosso presidente, Dinis Pinheiro, e todos os deputados. Quero dizer que

nós, belo-horizontinos, nós, mineiros, nós, brasileiros, estamos extremamente felizes

com o futebol de Minas Gerais, que reuniu um grupo seleto de jogadores e que nos

levou a ganhar,  via Atlético, a Libertadores e,  via  Cruzeiro,  agora,  o Campeonato

Nacional. Isso nos orgulha, nos enche de respeito pelo futebol mineiro e nos dá uma

enorme alegria de ver o nosso futebol no mais elevado grau do esporte brasileiro.

Portanto,  meu  caro  Dr.  Gilvan,  Sr.  Presidente,  deputado  Dinis  Pinheiro,  Minas

Gerais,  especialmente  Belo  Horizonte,  tem  agora  os  grandes  campeões  da

Libertadores  e  do  Campeonato  Brasileiro,  honrando-nos  com  essas  taças

maravilhosas. Tenho a certeza de que o futebol mineiro, agora no final do ano, com o

Atlético,  e  no  próximo  ano,  com  o  Cruzeiro,  estará  alcançando  outros  títulos

importantes para o nosso futebol.

Fica aqui o abraço e o agradecimento do povo de Belo Horizonte a todos os atletas,

a todos os dirigentes e a todos que nos deram esses brilhantes títulos. Muito obrigado

e um abraço a nossa torcida do Cruzeiro.

Palavras do Presidente

Zé Maria, depois de tanta manifestação, de tanta fala, o que vou falar? Mais nada,
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eu só tenho que aplaudir, sobretudo porque o espírito cristão está mais latente, está

mais forte, até porque está se aproximando o Natal.

Quero, aqui, amigos Zé Maria, Gilvan, desejar um feliz Natal, um Natal maravilhoso

a cada um de vocês, amigos e amigas. Que seja um Natal recheado de paz, saúde e

alegria  e  que  cada  um  de  nós  possa  revigorar  o  seu  sentimento  de  fé,  de

religiosidade, fazer o bem, fazer o bem pelo mundo afora, para que a gente possa

levar a paz, a fraternidade e a justiça social. O Gilvan sabe - o Marcelo Oliveira já se

foi - que eu já bati muitas palmas para o Marcelo Oliveira, para o Reinaldo, para o

Cerezo,  para o João Leite,  para o Luizinho.  Sou o único atleticano da família.  O

Dinizinho é cruzeirense, como a Ana Clara. O Pinheirinho, prefeito de Ibirité, que aqui

se encontra, é cruzeirense.

Outro dia,  Tiaguinho, eu estava indo a São Paulo, entrei  no avião com a minha

esposa,  Ana Clara,  e,  de  repente,  adivinhem quem estava entrando no avião? A

delegação do Cruzeiro. Então, tive de aguentar a Ana Clara tirando fotos e mais fotos

com os jogadores e com o Gilvan.

Quero aqui agradecer o carinho e desejar muito sucesso, muito êxito, Alexandre. É

bom, é bom, prefeito Délio Malheiros, vermos uma equipe bem-administrada, que se

pauta  pela  ética,  pela  decência,  que  cultiva  bons  valores  e  que  tem  uma

administração honesta, transparente. É dessa maneira que se alcançam resultados.

Portanto, eu quero, com a voz do coração, abraçar cada um de vocês e desejar muito

sucesso. Só me resta me render a esse belo trabalho. Viva o Cruzeiro! Um feliz Natal

a todos vocês.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a banda Godoys, que interpretará o

Hino  Oficial  do  Cruzeiro,  de  Jadir  Ambrósio,  e  os  cantos  Nós  somos  loucos,  O

guerreiro dos gramados e Cruzeiro, o mais querido do Brasil, adaptados da torcida.

- Procede-se à apresentação musical.

Encerramento

O presidente (deputado Bonifácio Mourão)  -  A presidência manifesta a todos os

agradecimentos  pela  honrosa  presença  e,  cumprido  o  objetivo  da  convocação,

encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a especial de logo
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mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.877/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.877/2013,  de  Harley  Lopes  Oliveira,  da

Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa, e outro, sugere alteração na Ação 1075 -

Com Licença, Vou à Luta - da proposta de revisão para o exercício de 2014 do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para garantir a aquisição de

equipamentos e a capacitação de comunidade localizada na área rural do Município

de Virgem da Lapa, de forma a promover a inclusão social e produtiva das mulheres.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  21/10/2013,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício

de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta visa ampliar o número de atendimentos realizados pelo projeto Com

Licença, Vou à Luta, no Município de Virgem da Lapa, especialmente no que se refere

aos  serviços direcionados às mulheres residentes em áreas rurais.  Busca-se,  por

meio  da  proposta  em  análise,  destinar  recursos  financeiros  para  a  aquisição  de

equipamentos  e  para  a  capacitação  dessas  mulheres,  em  particular  daquelas

integrantes da Comunidade Cansanção, localizada no mencionado município.

O projeto Com Licença, Vou à Luta, constante da Ação 1075 do PPAG 2012-2015, é

executado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese - e tem

como finalidade promover o incremento da escolaridade, bem como a qualificação

profissional  para  o  acesso  ao  mercado  de  trabalho  ou  às  atividades  formais  de

geração  de  renda,  contribuindo  para  a  promoção  da  autonomia  das  mulheres.

Conforme a Sedese, o projeto, criado em 2011, busca reduzir as privações sociais
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identificadas pelo projeto Porta a Porta e destina-se às mulheres acima de 40 anos,

desempregadas, com baixa escolaridade e residentes em municípios atendidos pelo

programa Travessia. Suas ações são desenvolvidas em quatro eixos: elevação da

escolaridade;  resgate  da  autoestima,  da  autonomia  e  da  cidadania;  qualificação

profissional  e,  por  fim,  a  inserção  no  mundo  do  trabalho.  (Disponível  em:

<http://www.social.mg.gov.br/component/gmg/story/2504-projeto-com-licenca-vou-a-

luta-capacitara-mais-de-mil-mulheres-neste-ano>. Consulta em 25/11/2013).

Importante  ressaltar,  outrossim,  a  relevância  do  atendimento  a  ser  prestado  às

mulheres  da  região  Jequitinhonha/Mucuri  do  Estado,  principalmente  àquelas

residentes em áreas rurais, tendo em vista a histórica fragilidade da população local

em  face  das  escassas  possibilidades  socioeconômicas  e  de  trabalho,  agravadas

pelas dificuldades impostas pela seca na região. Constata-se inequívoco, portanto,

que a demanda apresentada é oportuna e pertinente, merecendo especial atenção

dos  gestores  públicos  no  que  toca  ao  planejamento  e  à  execução  das  ações

inerentes ao projeto Com Licença, Vou à Luta.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimentos com pedidos de providências à Sedese, solicitando a ampliação das

ações  do  Programa  Com  Licença,  Vou  à  Luta  nos  municípios  da  região

Jequitinhonha/Mucuri,  privilegiando-se  o  atendimento  às  mulheres  residentes  em

áreas rurais; e o atendimento das associações de mulheres do Município de Virgem

da Lapa no âmbito do programa Com Licença, Vou à Luta, no ano de 2014.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.877/2013 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº … / ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.877/2013, apresentada por Harley Lopes Oliveira, da Prefeitura Municipal de Virgem
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da  Lapa,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  pedido  de

providências  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social,  solicitando  a

ampliação dos atendimentos prestados pelo programa Com Licença, Vou à Luta nos

municípios  da  região  Jequitinhonha/Mucuri,  especialmente  no  que  se  refere  a

mulheres residentes em áreas rurais.

Sala das Reuniões, … de ... de ….

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº … / ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.877/2013, apresentada por Harley Lopes Oliveira, da Prefeitura Municipal de Virgem

da  Lapa,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  pedido  de

providências  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social,  solicitando  o

atendimento das associações de mulheres do Município de Virgem da Lapa no âmbito

do programa Com Licença, Vou à Luta, no ano de 2014.

Sala das Reuniões, … de ... de ….

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.879/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.879/2013, de Forlan Souza Freitas, da Câmara

Municipal de Águas Formosas, sugere alteração da Ação 4174 - Poupança Jovem -,

do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para assegurar a

ampliação de metas do Poupança Jovem para 200 estudantes do Município de Águas

Formosas e Distrito de Água Quente.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  21/10/2013,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão
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para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa a garantir o pagamento do auxílio financeiro instituído no

programa Poupança Jovem para 200 estudantes do Município de Águas Formosas e

seu distrito de Água Quente.

Criado por força do Decreto nº 44.476, de 6/3/2007, o programa Poupança Jovem

visa  oferecer  aos  jovens  matriculados  na  rede  pública  estadual  oportunidade  de

desenvolvimento humano e social, aumentar a taxa de conclusão do ensino médio e

reduzir os índices de criminalidade entre os jovens. Para tanto, prevê o pagamento de

benefício financeiro de R$1.000,00, depositado em poupança, correspondente a cada

série do ensino médio em que o aluno obtiver aprovação. Ao final dos três anos de

ensino médio, o jovem tem direito a receber R$3.000,00, caso tenha cumprido os

requisitos do programa como, por exemplo, frequentar regularmente as aulas, ter bom

desempenho escolar, participar de atividades de real interesse para as comunidades,

respeitar  os  valores  da  cidadania  e  não  se  envolver  em crimes  ou  outras  ações

antissociais.

De acordo com o  mencionado decreto,  podem ingressar  como beneficiários  do

programa Poupança Jovem os alunos regularmente matriculados no primeiro ano do

ensino médio de escolas públicas estaduais situadas em regiões selecionadas pela

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

Em 2008, o Decreto nº 44.944, de 13/11/2008 alterou os critérios de seleção dos

municípios prioritários atendidos pelo programa Poupança Jovem. De acordo com

esse decreto, para ser selecionado, o município deve ter: mais de 100.000 habitantes;

gestão básica ou plena,  de acordo com a Norma Operacional  Básica do Sistema

Único de Assistência Social; e presença de instituições credenciadas que compõem a

Rede  Mineira  de  Formação Profissional  Técnica  de  Nível  Médio  do  programa de

Educação Profissional - PEP - da Secretaria de Estado de Educação.

Diante  do  reduzido  número  de  municípios  prioritários  atendidos  (somente

Esmeraldas,  Governador  Valadares,  Ibirité,  Juiz  de  Fora,  Montes  Claros,  Pouso

Alegre, Ribeirão das Neves, Sabará e Teófilo Otôni) e considerando que outros 30

municípios  atendem  a,  pelo  menos,  o  requisito  populacional,  não  seria  oportuno
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solicitar  que o  poder  Executivo  atenda um  município  não  prioritário,  como Águas

Formosas, que conta atualmente 19.186 habitantes.

No entanto, a questão levantada pelo proponente merece ser objeto de profunda

reflexão e discussão, já que os critérios de seleção dos municípios são altamente

excludentes e nem sempre selecionam os que mais se beneficiariam do programa,

cujo  objetivo  é  a  diminuição  da  evasão  escolar  e  redução  dos  índices  de

criminalidade  na  população  jovem.  O  critério  que  leva  em  conta  o  número  de

habitantes pode ser citado como exemplo disso - existem poucos municípios mineiros

com mais de 100 mil habitantes e o fato de se enquadrarem no critério populacional

não  necessariamente  indica  que  as  suas  taxas  de  evasão  escolar  e  índice  de

criminalidade na população jovem justifiquem o atendimento prioritário.

Além disso,  em  virtude  da  alteração da Norma Operacional  Básica  do  Sistema

Único  de  Assistência  Social  promovida  pela  Resolução nº  33,  de  12/12/2012,  do

Conselho Nacional de Assistência Social, foi suprimida a categorização dos níveis de

gestão  dos  municípios  em  inicial,  plena  e  básica.  Dessa  forma,  o  dispositivo  do

Decreto nº 44.944, de 2008, que se refere a esse critério para seleção dos municípios

a serem atendidos pelo programa, está desatualizado.

Há que se discutir a possibilidade de retorno dos critérios originais (municípios com

baixo Índice de Desenvolvimento Humano - IDH -; altos índices de criminalidade entre

jovens na faixa etária de 14 a 21 anos; e elevadas taxas de evasão e repetência

escolar),  bem  como  refletir  sobre  o  escopo  do  programa  que,  embora  bastante

dispendioso,  tem  pouco  alcance  para  efetivamente  resolver  a  situação  de

vulnerabilidade social dos jovens no Estado.

Ademais,  a  gestão  do  programa foi  recentemente  transferida  da  Secretaria  de

Desenvolvimento Social - Sedese - para a Secretaria  de Educação, o que deverá

provocar relevantes alterações na operacionalização do Poupança Jovem.

Somos,  portanto,  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  para  que  sejam  revistos  os

critérios de elegibilidade dos municípios para o programa e à Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia desta Casa para que seja realizada audiência pública sobre o

tema.



1273
____________________________________________________________________________

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.879/2013 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Duarte Bechir - Maria Tereza Lara.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.879/2013,  de  Forlan  Souza  Freitas,  da  Câmara Municipal  de  Águas  Formosas,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado

de  Educação  pedido  de  providências  com  vistas  à  revisão  dos  critérios  de

elegibilidade  de  municípios  a  serem  atendidos  pelo  programa  Poupança  Jovem

definidos no Decreto nº 44.944, de 13/8/2008.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Comissão de Educação Ciência e Tecnologia:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.879/2013,  de  Forlan  Souza  Freitas,  da  Câmara Municipal  de  Águas  Formosas,

requer  a V.  Exa.,  nos termos  regimentais,  a  realização de audiência pública  pela

Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  em  conjunto  com  a  Comissão  de

Participação Popular para avaliar os critérios de elegibilidade dos municípios a serem

atendidos pelo Programa Poupança Jovem e o escopo desse programa.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.880/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.880/2013,  de  Luciano  de  Souza  Silva,  da

Prefeitura  Municipal  de  Araçuaí,  e  outros,  sugere  alteração  do  Programa  156  -
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Incentivo  a  Cadeias  Produtivas  Regionais  -,  da  proposta  de  revisão  do  Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para o exercício de 2014, de

modo a assegurar a valorização dos Mestres Griôs e de perpetuar ofícios como a

cerâmica e a selaria no Vale do Jequitinhonha.

As sugestões foram apresentadas em audiência públicas realizada 21/10/2013, em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A sugestão  apresentada  trata  de  um  tema muito  relevante  no  que  se  refere  à

proteção e promoção do patrimônio e das identidades culturais.  A cultura material

constituída pelo artesanato e pelas formas de fazer determinados bens é uma das

chaves de compreensão das expressões culturais locais, bem como suas articulações

em contextos mais amplos.

O Vale do Jequitinhonha,  a despeito das dificuldades sociais  e econômicas que

sofre, é umas das regiões de maior riqueza cultural e de reconhecimento identitário

mais significativo de Minas Gerais. A cerâmica típica é facilmente reconhecida em

todo o País e a selaria é um ofício tradicional da região.

Para contribuir com a valorização dessas expressões culturais, bem como de seus

mestres de ofícios, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de

requerimento com pedido de providências à Fundação de Arte de Ouro Preto - Faop -,

que já  desenvolve  ações  de identificação e  promoção de oficios  e  manifestações

culturais tradicionais do Estado, para que inclua as expressões típicas do Vale do

Jequitinhonha nas atividades previstas na Ação 4618 - Identificação e Promoção da

Valorização do Patrimônio Cultural - Oficios e Manifestações Culturais, vinculada ao

Programa 131 - Preservação do Patrimônio Cultural.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.880/2013 na forma do requerimento anexo.
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Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.880/2013, de autoria de Luciano de Souza Silva, da Prefeitura Municipal de Araçuaí,

e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à Fundação de

Arte de Ouro Preto - Faop - pedido de providências com vistas a incluir a cerâmica e

a selaria típicas do Vale do Jequitinhonha nas atividades realizadas no âmbito da

Ação 4618 - Identificação e Promoção da Valorização do Patrimônio Cultural - Oficios

e Manifestações Culturais, vinculada ao Programa 131 - Preservação do Patrimônio

Cultural.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.884/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.884/2013, de Claudilene da Costa Ramalho, da

Pastoral  dos  Migrantes,  encaminha  sugestão  de  alteração  do  Programa  290  -

Convivência  com a  Seca -,  da  proposta  de  revisão do  Plano Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015, para o exercício de 2014, para direcionar de

forma  equitativa  os  recursos  do  programa,  priorizando  ações  na  região

Jequitinhonha/Mucuri voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar, à preservação

de nascentes, à revitalização da bacia do Rio Jequitinhonha/ Mucuri, ao combate à

pobreza rural e à migração forçada, ao fortalecimento da economia popular solidária,

bem como ao fortalecimento e ao incentivo a bancos de sementes crioulas.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  21/10/2013,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2014.
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Conforme determina o art. 173, § 2º, do Regimento Interno, por tratar de matéria

semelhante, foi anexada à proposição em análise a Proposta de Ação Legislativa nº

1.883/2013, de Claudilene da Costa Ramalho, da Pastoral dos Migrantes - Araçuaí.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O programa 290 - Convivência com a Seca -, executado pelo Idene, tem o objetivo

de  “prover  alternativas  para  a  convivência  com  a  seca  e  as  bases  para  o

desenvolvimento sustentável da produção local, inclusive no que tange ao modo de

produção agroecológico/orgânico, com ênfase na formação profissional, na promoção

do protagonismo e do empreendedorismo e na identificação e acesso a mercados,

com vistas à melhoria da qualidade de vida do povo de Minas Gerais”. No PPAG, o

programa está orçado, para 2014, em R$1.533.213,00 e, para 2015, R$1.594.562,00.

Esse programa é integrado pelas seguintes ações:

- Ação 1101 - Ações emergenciais de convivência com a seca

Finalidade:  Apoiar  os  municípios  atingidos  pela  seca  por  meio  de  ações

emergenciais de socorro e assistência buscando alternativas para a convivência com

a seca na região dos Vales do Jequitinhonha/ Mucuri e Norte de Minas.

- Ação 1367 - Infraestrutura de apoio tecnológico

Finalidade: Apoiar a implementação de unidades físicas de pesquisa, difusão de

tecnologia e ensino tenológico como um processo de sustentabilidade indispensável

para o desenvolvimento das atividades econômicas na região.

- Ação 1100 - Combate à pobreza rural e à migração laboral

Finalidade: Contribuir para a diminuição das vulnerabilidades socioeconômicas dos

espaços regionais com maior incidência de secas e seu entorno, a partir  de ações

que levem à dinamização da economia da região e ao fortalecimento da base social,

organizando a sociedade civil, promovendo a coordenação e a cooperação entre os

atores locais, com ênfase na população rural, e buscando alternativas de absorção de

mão de obra, de forma a evitar a migração laboral.

Minas Gerais registra acentuadas disparidades regionais em seu desenvolvimento

socioeconômico, como consequência do frágil vínculo estabelecido entre as regiões
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dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas e as áreas mais dinâmicas

do Estado. A área de atuação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos Vales

do  Jequitinhonha  e  Mucuri  e  do  Norte  de  Minas  -  Sedvan  -  e  do  Instituto  de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene - compreende a região

historicamente marcada por um fraco dinamismo econômico e pelo baixo grau de

integração a mercados, situação agravada ainda pela adversidade natural da seca,

que impacta diretamente o desenvolvimento local, ano após ano.

O  desastre  da  seca  é  também  fenômeno  social,  pois  induz  à  estagnação

econômica, principalmente pelos seus impactos na agricultura e na pecuária. Todas

essas implicações são visíveis na baixa qualidade dos indicadores socieconômicos

da região, que contribui com apenas 7.3% do PIB mineiro. Sendo assim, torna-se

necessária  a  promoção  de  condições  básicas  para  a  convivência  com  as

adversidades  climáticas,  bem  como  de  políticas  públicas  emancipatórias  que

promovam o desenvolvimento endógeno e includente da região.

Apesar de o governo estadual colocar como público-alvo os agricultores familiares

(produtores,  artesãos,  pescadores  e  garimpeiros),  assentados  da  reforma agrária,

comunidades quilombolas,  mulheres e jovens, bem como as populações atingidas

pela  seca,  residentes  no  Norte  de  Minas,  na  região  Central  e  nos  Vales  do

Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus, a regionalização das ações desse programa

não atendem a região dos Vales do Jequitinhonha/ Mucuri.

Do pleito original de incluir a região do Vale do Jequitinhonha/Mucuri nas três ações

do programa, não será necessário atender a Ação 1101 -  Ações emergenciais de

convivência com a seca -, uma vez que a PLE nº 1.888/2013 já o fez com a mesma

forma e conteúdo.

Com  relação  à  sugestão  apresentada  na  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº

1.883/2013,  observamos  que  o  programa  156  -  Incentivo  a  Cadeias  Produtivas

Regionais - possui quatro ações (1228 - Implantação de Unidades Produtivas, 1024 -

Artesanato  em  Movimento  -  Apoio  a  Projetos  Produtivos  de  Associações  e

Comunidades de Artesãos, 1037 - Apoio a Eventos Promocionais, 1006 - Apoio ao

Desenvolvimento  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais),  sendo  três  delas

operacionalizadas para iniciativas específicas do Norte de Minas. Dessa forma, não é
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viável  a  divisão  equitativa  dos  recursos  para  a  região  do  Vale  do

Jequitinhonha/Mucuri.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2014, e ao Projeto de Lei nº 4.551/2013, que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício

de 2014.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.884/2013 na forma das emendas ao Projeto de Lei nº 4.550/2013 e ao Projeto de

Lei nº 4.551/2013 anexas.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Bosco.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

----------------------

Programa: 290 - CONVIVÊNCIA COM A SECA -

Ação: 1367 - INFRA ESTRUTURA DE APOIO TECNOLÓGICO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 10.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 1.000,00

Justificação: O programa 290 - Convivência com a Seca, executado pelo Idene não

prevê recursos para o Vale do Jequitinhonha e Mucuri.

------------------------------

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 290 - CONVIVÊNCIA COM A SECA -

Ação: 1100 - COMBATE À POBREZA RURAL E À MIGRAÇÃO LABORAL
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 10.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 1.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Emenda Orçamentária nº 45

Acréscimo:

UO beneficiada: 2421 - Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas

Gerais

Ação: Infra Estrutura de Apoio Tecnológico

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 1.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 1.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

------------------------------

Emenda Orçamentária nº 46

Acréscimo:

UO beneficiada: 2421 - Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas

Gerais

Ação: Combate à Pobreza Rural e à Migração Laboral

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 1.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência
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Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 1.000,00

------------------------------

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.888/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.888/2013,  de  Marcus  Vinícius  Costa,  da

Câmara Municipal de Itaobim, sugere alteração da Ação 1101 - Ações Emergenciais

de Convivência com a Seca -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2014, para inclusão do Vale do Jequitinhonha entre as regiões atendidas.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  21/10/2013,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Ação  1101  -  Ações  Emergenciais  de  Convivência  com  a  Seca  -  tem  como

finalidade “apoiar os municípios atingidos pela seca por meio de ações emergenciais

de socorro e assistência buscando alternativas para a convivência com a seca na

região dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas”. Essa ação faz parte do

Programa Associado 290 - Convivência com a Seca.

Minas Gerais registra acentuadas disparidades regionais em seu desenvolvimento

socioeconômico, como consequência do frágil vínculo estabelecido entre as regiões

dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas e as áreas mais dinâmicas

do Estado. A área de atuação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos Vales

do  Jequitinhonha  e  Mucuri  e  do  Norte  de  Minas  -  Sedvan  -  e  do  Instituto  de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene - compreende a região

historicamente marcada por um fraco dinamismo econômico e pelo baixo grau de

integração a mercados, situação agravada ainda pela adversidade natural da seca,

que causa impacto diretamente no desenvolvimento local, ano após ano.

O  desastre  da  seca  é  também  fenômeno  social,  pois  induz  à  estagnação
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econômica, principalmente pelos seus impactos na agricultura e na pecuária. Todas

essas implicações são visíveis na baixa qualidade dos indicadores socieconômicos

da região, que contribui apenas com 7.3% do PIB mineiro. Sendo assim, torna-se

necessária  a  promoção  de  condições  básicas  para  a  convivência  com  as

adversidades  climáticas,  bem  como  de  políticas  públicas  emancipatórias  que

promovam o desenvolvimento endógeno e includente da região.

Apesar de o governo estadual colocar como público-alvo os agricultores familiares

(produtores,  artesãos,  pescadores  e  garimpeiros),  assentados  da  reforma agrária,

comunidades quilombolas,  mulheres e jovens, bem como as populações atingidas

pela  seca,  residentes  no  Norte  de  Minas,  na  região  Central  e  nos  Vales  do

Jequitinhonha, Mucuri  e São Mateus,  a regionalização da Ação 1101 é restrita ao

Norte de Minas, sendo necessário, conforme solicita a proposta de ação legislativa

em análise, que nela seja incluída a região dos Vales do Jequitinhonha/Mucuri.

Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, ao Projeto de Lei nº 4.551/2013, que estima as receitas e fixa as despesas do

Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2014, e de requerimento com

pedido de providências ao Idene, unidade responsável pela execução da ação.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.888/2013 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.550/2013 e 4.551/2013 e

do requerimento anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Bosco - Maria Tereza Lara.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 290 - CONVIVÊNCIA COM A SECA -

Ação: 1101 - AÇÕES EMERGÊNCIAS DE CONVIVÊNCIA COM A SECA

Mudança de nome:

Para: AÇÕES EMERGENCIAIS DE CONVIVÊNCIA COM A SECA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 10.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 1.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Acréscimo:

UO beneficiada: 2421 - Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas

Gerais

Ação: Ações Emergências de Convivência Com a Seca

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 1.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 1.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.888/2013, de Marcus Vinícius Costa, da Câmara Municipal de Itaobim, requer a V.

Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  encaminhado  ofício  ao  Instituto  de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene - comunicando que foi

incluído  o  Vale  do  Jequitinhonha/Mucuri  como  região  atendida  por  ações

emergenciais  de  convivência  com  a  seca,  no  âmbito  da  Ação  1101  -  Ações

Emergenciais de Convivência com a Seca -, da proposta de revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2014.

Sala das Reuniões, ... de ... de ….

André Quintão, Presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.890/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.890/2013, de autoria de Claudilene da Costa

Ramalho, da Pastoral dos Migrantes, sugere alteração da Ação 4184 - Conservação e

Revitalização de Bacias Hidrográficas -, da proposta de revisão do Plano Plurianual

de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para o exercício de 2014, com vistas a

garantir o desenvolvimento de projetos de preservação e revitalização da Bacia do

Rio Jequitinhonha, especialmente dos Rios Gravatá e Araçuaí.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  21/10/2013,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise busca destinar recursos para a revitalização de rios da bacia

do  Rio  Jequitinhonha,  em  especial  dos  rios  Gravatá  e  Araçuaí.  A Ação  4184  -

Conservação e Revitalização de Bacias Hidrográficas -, da proposta de revisão do

PPAG 2012-2015, para o exercício de 2014, objetiva recuperar, prevenir, preservar e

conservar bacias hidrográficas, por meio de ações integradas e permanentes, que

promovam a melhoria da disponibilidade hídrica, em quantidade e qualidade e, ainda,

das condições socioambientais da bacia.

A ação, tal qual prevista, não contempla a região do Vale do Jequitinhonha, mas tão

somente as regiões Central,  Norte e Centro Oeste do Estado. De acordo com os

dados  do  Sistema Estadual  de  Informações  sobre  Saneamento  -  Seis  -,  apenas

42,21% da população da região do Vale do Jequitinhonha/Mucuri é atendida por rede

de esgotamento sanitário, percentual superior apenas ao da região Norte do Estado.

Há de se ressaltar que ter ou não um sistema de esgotamento sanitário pode ser

considerado um primeiro indicador de qualidade socioambiental de um município.

No  que  se  refere  ao  abastecimento  de  água,  a  região  do  Vale  do
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Jequitinhonha/Mucuri atende a um percentual de 61,2% de sua população. Trata-se

da região de planejamento do Estado que apresenta o menor percentual de pessoas

atendidas por esse serviço.

Esses dados alertam para o fato de que a região do Vale do Jequitinhonha/Mucuri

não pode ser ignorada em ação que busca a conservação e a revitalização de bacias

no Estado, motivo pelo qual opinamos que também ela seja contemplada pela ação.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2014, e ao Projeto de Lei nº 4.551/2013, que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício

de 2014, e ainda na forma de requerimentos solicitando o encaminhamento de pedido

de providências  à Secretaria  de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de

Minas  Gerais  e  à  Fundação  Rural  Mineira  -  Ruralminas  -,  para  que  se  altere  a

unidade de medida da meta física da Ação 4184 - Conservação e Revitalização de

Bacias Hidrográficas -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício

de  2014,  de  “unidade”  para  "etapa  concluída  por  bacia",  uma  vez  que  a

implementação dessa ação prevê as etapas de levantamento de campo, elaboração

de projeto, execução das obras, fiscalização e acompanhamento; e à Fundação Rural

Mineira - Ruralminas - para que se viabilize o levantamento de campo, a elaboração

de projeto e a execução das obras de revitalização das bacias dos rios Gravatá e

Araçuaí.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.890/2013 na forma de requerimentos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Bosco - Maria Tereza Lara.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
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1.890/2013, de Claudilene da Costa Ramalho, da Pastoral dos Migrantes, requer a V.

Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  encaminhado  à  Fundação  Rural  Mineira  -

Ruralminas - pedido de providências para que se viabilize o levantamento de campo,

a elaboração de projeto e a execução das obras de revitalização das bacias dos rios

Gravatá e Araçuaí, e para que se altere a unidade de medida da meta física da Ação

4184 - Conservação e Revitalização de Bacias Hidrográficas -, da proposta de revisão

do PPAG 2012-2015, para o exercício de 2014, de “unidade” para "etapa concluída

por  bacia",  uma  vez  que  a  implementação  dessa  ação  prevê  as  etapas  de

levantamento de campo, elaboração de projeto, execução das obras, fiscalização e

acompanhamento.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.890/2013, de Claudilene da Costa Ramalho, da Pastoral dos Migrantes, requer a V.

Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão do pedido de providências para que se altere a unidade de

medida  da  meta  física  da  Ação  4184  -  Conservação  e  Revitalização  de  Bacias

Hidrográficas -,  da proposta de revisão do PPAG 2012-2015,  para o  exercício de

2014, de “unidade” para "etapa concluída por bacia", uma vez que a implementação

dessa  ação  prevê  as  etapas  de  levantamento  de  campo,  elaboração  de  projeto,

execução das obras, fiscalização e acompanhamento.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.891/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.891/2013,  de  autoria  do  Sr.  Claudilene  da

Costa Ramalho,  da Pastoral  dos  Migrantes,  encaminha sugestão de alteração da
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Ação 1236 - Revitalização das Bacias do Rio Doce, Paraopeba e Outras Bacias e

Desenvolvimento dos Instrumentos de Gestão dos Recursos Hídricos -, da proposta

de  revisão  do  PPAG  2012-2015,  para  o  exercício  de  2014,  para  garantir  a

implantação de rede de tratamento de esgotos nos municípios da região do Vale do

Jequitinhonha.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  21/10/2013,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa garantir a aplicação de recursos na implantação de rede

de tratamento de esgotos nos Municípios da região do Vale do Jequitinhonha.  De

acordo com os dados do Sistema Estadual de Informações sobre Saneamento - Seis

-, o percentual da população da região do Vale do Jequitinhonha/Mucuri atendida por

rede  de  esgotamento  sanitário  é  de  apenas  42,21%.  Essa  região  só  atende  um

percentual maior da população quando comparada à região Norte do Estado. Há de

se  ressaltar  que  ter  ou  não  um  sistema  de  esgotamento  sanitário  pode  ser

considerado um primeiro indicador de qualidade socioambiental de um município.

No que se refere a obras de ampliação de sistemas de coleta e de tratamento de

esgoto, existe a previsão de termo de cooperação entre a  Secretaria de Estado de

Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana  -  Sedru  -  e  a  Companhia  de

Saneamento de Minas Gerais - Copasa - para a elaboração de seis projetos básicos

de saneamento. Para tanto, serão destinados R$300.000,00 oriundos da Ação 1236 -

Revitalização  das  Bacias  do  Rio  Doce,  Paraopeba  e  Outras  Bacias  e

Desenvolvimento dos Instrumentos de Gestão dos Recursos Hídricos -, da proposta

de revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de 2014.

Diante  da  situação de  baixo  atendimento  de  rede  de  esgotamento  sanitário  na

região  do  Vale  do  Jequitinhonha,  entendemos  que  dois  desses  projetos  devam

atender a municípios dessa região.
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Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento  com  pedido  de  providências  à  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana  -  Sedru  -  e  ao  Instituto  Mineiro  de

Gestão das Águas - Igam.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.891/2013 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.891/2013, de autoria do Sr. Júnio Magela Alexandre, requer a V. Exa., nos termos

regimentais,  seja  enviado  ofício  ao  Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana, solicitando que dos seis projetos básicos de saneamento

a serem elaborados por meio de cooperação técnica entre a Secretaria de Estado de

Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana  -  Sedru  -  e  a  Companhia  de

Saneamento de Minas Gerais - Copasa - no âmbito da Ação 1236 - Revitalização das

Bacias  do  Rio  Doce,  Paraopeba  e  Outras  Bacias  e  Desenvolvimento  dos

Instrumentos de Gestão dos Recursos Hídricos -, da proposta de revisão do PPAG

2012-2015, para o exercício de 2014, dois atendam a municípios da região do Vale do

Jequitinhonha.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.891/2013, de autoria do Sr. Junio Magela Alexandre, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja enviado ofício à Diretora-Geral do Instituto Mineiro de Gestão das
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Águas - Igam -, solicitando que dos seis projetos básicos de saneamento a serem

elaborados  por  meio  de  cooperação  técnica  entre  a  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana  -  Sedru  -  e  a  Companhia  de

Saneamento de Minas Gerais - Copasa - no âmbito da Ação 1236 - Revitalização das

Bacias  do  Rio  Doce,  Paraopeba  e  Outras  Bacias  e  Desenvolvimento  dos

Instrumentos de Gestão dos Recursos Hídricos -, da proposta de revisão do PPAG

2012-2015, para o exercício de 2014, dois contemplem Municípios da região do Vale

do Jequitinhonha.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.892/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.892/2013, de Claudilene da Costa Ramalho, da

Pastoral dos Migrantes, e outros, sugere alteração da Ação 1084 - Implantação de

Barragens -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de 2014,

com vistas à construção de barragens na comunidade de Cabeceira do Barbosa, em

comunidades de Virgem da Lapa (Bravo, Malhada Branca e Lavrinha) e nos Rios

Piauí e Gravatá.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  21/10/2013,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas durante

as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014, que

pleiteiam, respectivamente: construção de barragem de grande porte para atender

uma média de 100 famílias na comunidade Cabeceira do Barbosa - Valor da obra:

R$250.000,00 (proposta 39); construção de barragens no Rio Piauí e Gravatá e de
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pequenas  barragens  nos  principais  córregos  (proposta  40);  construção  de  3

barragens de pequeno porte, no valor de R$60.000 reais por unidade, nas seguintes

comunidades no Município de Virgem da Lapa: - Comunidade do Bravo; Comunidade

de Malhada Branca; Comunidade de Lavrinha.(proposta 73).

Como defendido pelos autores da proposta, a construção de barraginhas é uma

medida  essencial  para  o  desenvolvimento  do  Vale  do  Jequitinhonha,  região

tradicionalmente fragilizada pelas  condições climáticas,  onde muitas  comunidades,

como as acima citadas,  estão em estado crítico em relação ao abastecimento de

água.  Em geral,  os recursos hídricos se encontram esgotados com a extinção de

nascentes e poços, necessitando-se, em muitas localidades, do uso de carros-pipa

para abastecimento da população, onerando ainda mais as Prefeituras Municipais,

como a de Virgem da Lapa.

Trata-se, portanto, de reivindicações dignas de atenção por parte do Parlamento

Mineiro, estando situadas dentro do escopo do PPAG 2012-2015, que conta com o

Programa 166 - Barragens de Minas -, para o qual estão destinados pela Ação 1084 -

Implantação de Barragens -,  valores de R$116.055.910 (dos quais,  R$66.055.910,

para a região do Jequitinhonha Mucuri) para 2014.

No processo de consulta sobre as propostas ao PPAG, a Ruralminas informou que

o custo para a implantação de uma barragem de porte médio está em torno de de

R$100.000,00  a  R$120.000,00,  o  que varia  em  razão do estudo do local  para  a

implantação da barragem. A proposta de construção de barragens nos rios Piauí e

Gravatá  seria  inviável,  já  que  somente  os  projetos  seriam  orçados  em

R$4.000.000,00. Informou, também, que seria viável a construção de barragens de

pequeno porte como nas solicitações das comunidades acima referidas, registrando-

se que as comunidades de Bravo, Malhada Branca e Lavrinha foram contempladas

na revisão do PPAG para o exercício de 2013.

Nesse  sentido,  sugerimos  o  atendimento  às  propostas,  com  o  acréscimo  de

R$180.000,00  na  Ação  1084,  com  especificação  do  objeto  do  gasto,  a  saber,

construção  de  3  barragens  de  pequeno  porte,  nas  seguintes  comunidades  no

Município de Virgem da Lapa: comunidade do Bravo, comunidade de Malhada Branca

e comunidade de Lavrinha.
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Deve-se,  também,  encaminhar  ofício  à  Ruralminas,  solicitando  estudos  de

viabilidade  para  a  construção  de  barragens  nos  rios  Gravatá  e  Piau  -  região

Jequitinhonha/Mucuri, e para a construção de barragem na comunidade Cabeceira do

Barbosa, em Virgem da Lapa,

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.892/2013 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 4.551/2013, anexa, e na forma

do requerimento a seguir redigido.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Bosco - Maria Tereza Lara.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Valor: R$ 180.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira

Objeto do Gasto: 1084 - Implantação de Barragens - Construção de 3 Barragens de

Pequeno  Porte,  nas  Seguintes  Comunidades  no  Município  de  Virgem  da  Lapa:

Comunidade do Bravo; Comunidade de Malhada Branca e Comunidade de Lavrinha

(despesas de capital)

Região beneficiada: Jequitinhonha / Mucuri

Unidade(s) Orçamentária(s) Deduzida(s): - Reserva de Contingência

Proj.(s) / Ativ.(s) Deduzida(s): - Reserva de Contingência - Valor: R$ 180.000,00

Valor total das emendas: Valor: R$ 180.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência: Valor: R$ 180.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.892/2013, de Claudilene da Costa Ramalho, da Pastoral dos Migrantes, e outros,

requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  encaminhado  à  Fundação  Rural

Mineira - Ruralminas - pedido de providências para realização de estudos sobre a

viabilidade  de  construção  de  barragens  nos  rios  Gravatá  e  Piau,  na  região

Jequitinhonha/Mucuri, e para construção de barragem na comunidade Cabeceira do
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Barbosa, em Virgem da Lapa, informando que pleito concernente à construção de

barragens nos rios Gravatá e Piau foram objeto de emenda na revisão do PPAG para

2013, ainda não executada.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.893/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.893/2013, da Sra. Luziete Rodrigues Novais, da

Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - Crsans - do

Alto e Médio Jequitinhonha, e outros, sugere alteração das Ações 2046 - Manutenção

das Atividades do Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais - Consea-MG;

1140 - Manutenção das Atividades do Centro de Referência em Segurança Alimentar

e Nutricional Sustentável - Cresans - e 2075 - Articulação Institucional e Intersetorial

em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - da proposta de revisão do PPAG

2012-2015 para o exercício de 2014, para ampliar suas metas financeiras.

As alterações sugeridas na proposta foram apresentadas em audiências públicas

realizadas em 21/10/2013, em Araçuaí, e em 6/11/2013, em Belo Horizonte, com a

finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.550/2013,

que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  epígrafe,  resultante  da  aglutinação  de  várias  sugestões  que

abordam temas semelhantes, visa a fortalecer a segurança alimentar e nutricional no

Estado. Em linhas gerais, as propostas aglutinadas têm por finalidade aumentar a

meta  financeira  nas  Ações  2046  -  Manutenção  das  Atividades  do  Conselho  de

Segurança  Alimentar  de  Minas  Gerais  -  Consea-MG;  1140  -  Manutenção  das

Atividades  do  Centro  de  Referência  em  Segurança  Alimentar  e  Nutricional

Sustentável  -  Cresans  -,  e  2075  -  Articulação  Institucional  e  Intersetorial  em

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável.
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Os  autores  justificam  suas  propostas  pela  necessidade  de  garantir  recursos

financeiros para a manutenção e a ampliação das atividades do Centro de Referência

em  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  Sustentável  -  Cresans;  para  garantir  a

execução  das  atividades  do  Consea-MG na  promoção  da  segurança  alimentar  e

nutricional; para auxiliar na implementação dos conselhos municipais de segurança

alimentar  e  nutricional  e  para  promover  a  articulação entre  o  Estado  e  seus 853

municípios  a  fim  de  que  possam  aderir  ao  Sistema  de  Segurança  Alimentar  e

Nutricional - Sisan.

A segurança alimentar e nutricional consiste na concretização do direito de todos ao

acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente,

sem  comprometer  o  acesso  a  outras  necessidades  essenciais,  tendo  como base

práticas  alimentares  promotoras  da  saúde que respeitem a  diversidade cultural  e

sejam sustentáveis do ponto de vista ambiental, cultural, econômico e social.

Criado em 1999, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de

Minas  Gerais  -  Consea-MG -  é  um  órgão  colegiado  de interação do  governo do

Estado com a sociedade civil, vinculado ao gabinete do governador. Seu objetivo é

deliberar, propor e monitorar ações e políticas de segurança alimentar e nutricional

sustentável no âmbito do Estado.

O  Centro  de  Referência  em  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  Sustentável  -

Cresans  -,  vinculado  ao  Consea-MG,  é  um  instrumento  permanente  de  apoio  e

assessoria que tem por principal meta contribuir para a implementação da política e

do  sistema  estadual  de  segurança  alimentar  e  nutricional  sustentável  de  Minas

Gerais.  Organiza-se  a  partir  de  estratégias  para  garantir  o  direito  humano  à

alimentação adequada: apoio a pesquisas, bancos de dados, integração de ações e

mobilização  social,  que  visam,  conjuntamente,  à  promoção  da  cidadania  e  da

participação social.

O Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional - Sisan -, criado por meio da Lei nº

11.346, de 15/9/2006,  é o meio pelo qual  o poder público, com a participação da

sociedade civil, formula, articula e coordena a ação do Estado para a realização do

direito  humano  à  alimentação  adequada  e  da  segurança  alimentar  e  nutricional

sustentável da população.
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O sistema consiste em um conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados,

do Distrito Federal  e dos municípios e de instituições privadas cujo propósito seja

garantir a segurança alimentar e nutricional e que manifestem interesse em integrá-lo.

Seu objetivo é a construção e a coordenação da política de segurança alimentar e

nutricional  nas três esferas de governo (federal,  estadual  e municipal).  O sistema

estimula a integração dos diversos setores do governo, tais como agricultura, saúde e

educação, assim como de organizações não governamentais. Ele promove também o

acompanhamento, o monitoramento e a avaliação das ações propostas.

Diante da necessidade de manter e expandir a segurança nutricional e alimentar no

Estado,  consideramos  oportuno  o  fortalecimento  das  ações  do  Consea-MG e  do

Cresans por meio do acréscimo de R$100.000,00 na meta financeira da Ação 2046 e

de R$49.000,00 na da Ação 1140.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  por  meio  da

apresentação de emendas ao Projeto de Lei nº 4.551/2013, que estima as receitas e

fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2014.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.893/2013 por meio da apresentação das emendas ao Projeto de Lei nº 4.551/2013

anexas.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Bosco.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Programa 246 - SEGURANÇA ALIMENTAR

Acréscimo:

UO beneficiada: 1631 - Secretaria-Geral

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$100.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação 2046: Manutenção das Atividades do Conselho de Segurança Alimentar de
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Minas Gerais - Consea-MG

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR

Valor: R$100.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Programa 246 - SEGURANÇA ALIMENTAR

Acréscimo:

UO beneficiada: 1631 - Secretaria-Geral

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$49.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação 1140: Manutenção das Atividades do Centro de Referência em Segurança

Alimentar e Nutricional Sustentável - Cresans

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR

Valor: R$49.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.894/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.894/2013,  de  Nelson  Vaz  Nogueira,  da

Associação Comunitária de Cruzinha, sugere alteração da Ação 1127 - Ampliação da

Estrutura da Atenção Primária -, da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,  para  o  exercício  de  2014,  para  garantir  a

construção de unidade básica de saúde na comunidade de Cruzinha, em Araçuaí.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  21/10/2013,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe visa a ampliar a estrutura da atenção primária à saúde no
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Município de Araçuaí. A justificativa apresentada pelos autor da proposta é a grande

distância entre a comunidade de Cruzinha e a unidade de saúde mais próxima, o que

tem dificultado o acesso dos moradores da comunidade aos serviços de saúde.

A atenção primária à saúde caracteriza-se por um conjunto de ações, no âmbito

individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de

agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde e tem a

Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os

preceitos do SUS.

Com o objetivo de ampliar e fortalecer a estratégia de Saúde da Família, o Governo

do Estado de Minas Gerais lançou, em abril de 2005, o Programa Saúde em Casa,

por meio do qual destina recursos financeiros aos municípios onde as equipes de

Saúde  da  Família  atuam.  Tais  recursos  podem  ser  aplicados  na  qualificação  de

pessoal, obras em postos de saúde, compra de equipamentos médicos e de material

de consumo.

Cumpre informar  que a  Secretaria  de  Estado  de Saúde editou  a  Resolução  nº

3.441, de 26/9/2012, que estabelece os critérios para habilitação e classificação dos

municípios do Estado de Minas Gerais para o recebimento do incentivo estadual para

o financiamento da construção de UBSs, no período de 2012 a 2014, bem como o

cronograma para as próximas habilitações.

A SES publicou também a Resolução nº 3.771, de 26/9/2012, que estabelece as

normas  gerais  de  adesão,  execução,  acompanhamento,  controle  e  avaliação  do

processo de concessão de incentivo financeiro para construção de unidades básicas

de saúde - UBS. Nessa Resolução, o município de Araçuaí foi atendido com recursos

para a construção de uma UBS, tipo II, na rua Porto Velho, Bairro São Francisco.

Em 2014 será aberto novo processo de concessão de incentivo financeiro para

construção de UBS, segundo informação da Secretaria de Estado de Saúde. Caso o

Município  de  Araçuaí  constate  a  necessidade  de implantação  de  novas  unidades

básicas de saúde, poderá se credenciar para receber recursos do governo estadual.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento à Secretaria Municipal de Saúde de Araçuaí solicitando a realização de

estudo  de  viabilidade  para  implantação  de  uma  unidade  básica  de  saúde  na
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comunidade de Cruzinha.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.894/2013 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.894/2013, de Nelson Vaz Nogueira, da Associação Comunitária de Cruzinha, requer

a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  encaminhado  à  Secretaria  Municipal  de

Saúde de Araçuaí pedido de providências com vistas a realizar estudo de viabilidade

para implantação de uma unidade básica de saúde na comunidade de Cruzinha.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.895/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.895/2013, de Ronildo Vaqueiro Guimarães, da

Câmara Municipal de Águas Formosas, e outros, sugere alteração do Programa 052 -

Aliança  pela  Vida,  da  proposta  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  -  PPAG -  2012-2015,  para o  exercício  de 2014,  para  aumentar  o

número  de  leitos  em  hospitais  e  implantar  unidades  de  acolhimento  feminino  e

masculino para adolescentes e adultos, a fim de realizar atendimento de usuários de

drogas em Montes Claros e apoiar financeiramente associações que desenvolvem

trabalho com usuários de drogas.

As alterações sugeridas na proposta foram apresentadas em audiências públicas

realizadas em 21/10/2013, em Araçuaí, e em 25/10/2013 em Montes Claros, com a

finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.550/2013,

que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de 2014.
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Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas durante

as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014,

relativas à atenção ao usuário de álcool e outras drogas, do Programa 052 - Aliança

pela  Vida  -,  com  vistas  a:  apoiar  financeiramente  associações  que  atuam  na

recuperação e reinserção social de usuários de álcool e drogas, aumentar o número

de leitos em hospitais e implantar unidade de acolhimento feminino e masculino para

adolescentes e adultos com vistas ao atendimento de usuários de drogas em Montes

Claros.

O programa Aliança pela Vida, lançado em 2/8/2011, é uma parceria do governo

estadual com municípios e entidades da sociedade civil para implementar ações e

medidas de enfrentamento dos problemas relacionados ao consumo e ao tráfico de

drogas.  As  ações  do  programa  são  voltadas  para  o  atendimento  de  usuários,

dependentes de drogas e seus familiares e para a capacitação de profissionais de

saúde, de assistência social e do sistema de defesa social. O programa é executado

por meio das Ações 4082, 4030 e 1293 do PPAG 2012-2015.

A Ação 4082 - Rede Complementar de Suporte Social e Atenção ao Dependente

Químico: Prevenção e Tratamento do Consumo de Álcool e outras Drogas - visa a

atender  aos  dependentes  químicos  e  aos  seus  familiares,  inclusive  mediante  a

concessão  de  auxílios  financeiros  diretos;  e  orientar/informar  a  comunidade,

fortalecendo  as  estratégias  de  promoção  da  saúde,  da  qualidade  de  vida  e  de

prevenção ao uso e abuso de álcool, tabaco e outras drogas, no intuito de diminuir a

vulnerabilidade individual e social.

A Ação 4030 -  Atenção ao Usuário de Álcool,  Crack e Outras Drogas -  financia

principalmente o Cartão Aliança pela Vida. Esse cartão concede um auxílio financeiro

mensal  às  famílias  de  dependentes  químicos  para  custear  o  tratamento  em

comunidades  terapêuticas  cadastradas.  A  maior  parte  do  recurso  fica  com  a

instituição escolhida para realizar o tratamento e uma pequena quantia é destinada à

família para visitar  o parente internado. Além desse auxílio,  a Ação 4030 também
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inclui capacitação de profissionais e convênio com organizações não governamentais

que realizam abordagem e encaminhamento de moradores de rua  para a rede de

saúde e de assistência.

A Ação 1293 - Território Aliança: Estratégia de Descentralização da Política sobre

Drogas - tem por objetivo celebrar convênios com os municípios para organização da

rede de assistência, prevenção e reabilitação psicossocial aos usuários de drogas e

seus familiares e para a implantação de uma unidade de referência local.

Em  relação  às  alterações  sugeridas  convém  informar  que  as  unidades  de

acolhimento - UA - para pessoas com necessidades decorrentes do uso de  crack,

álcool e outras drogas foram instituídas pela Portaria MS/GM nº 121, de 25/1/2012, do

Ministério  da  Saúde,  e  integram  a  Rede  de  Atenção  Psicossocial  com  o  fim  de

garantir  o  acolhimento  voluntário  e  ofertar  cuidados  contínuos  para  pessoas  em

situação  de  vulnerabilidade  social  e  familiar  e  que  demandem  acompanhamento

terapêutico  e  proteção.  As  unidades  têm  caráter  residencial  transitório,  com

funcionamento  ininterrupto,  e  os  pacientes  podem permanecer  no local  por  até  6

meses. Elas devem garantir moradia, serviços educacionais e convivência familiar e

social.  Existem  duas  modalidades:  unidade  de  acolhimento  adulto,  destinada  a

pessoas  maiores  de  18  anos,  com  10  a  15  vagas  e  no  mínimo  5  profissionais,

instaladas em municípios com população igual ou superior a 200 mil habitantes; e

unidade de acolhimento infantojuvenil, destinada a crianças e adolescentes entre 10 e

18 anos, com 10 vagas e pelo menos 6 profissionais, instaladas em municípios com

100 mil habitantes ou regiões que tenham pelo menos 2.500 crianças e adolescentes

em situação de risco para uso de drogas. O requisito específico para constituição das

UAs é a oferta de, no mínimo, 5 leitos de saúde mental para atenção às pessoas com

necessidades decorrentes do uso de  crack,  álcool  e outras drogas em enfermaria

especializada ou em serviço hospitalar de referência para retaguarda adicional à que

é oferecida pelos Caps.

A Secretaria  de Estado de Saúde publicou a Resolução nº 3.206,  de 4/4/2012,

instituindo a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas portadoras de transtornos

mentais e com necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas no

âmbito do SUS. A resolução determina todos os serviços que a rede deve ter, em
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cada município, e todos os equipamentos ambulatoriais, de urgência e emergência

hospitalar,  de  reabilitação  e  de  proteção  psicossocial  necessários  para  uma

assistência integral em saúde mental, não apenas para usuários de álcool e outras

drogas, mas também para pessoas com outros tipos de transtornos mentais. Para o

Município  de  Montes  Claros  está  prevista  a  implantação  de  quatro  unidades  de

acolhimento infantojuvenil e duas unidades de acolhimento adulto.

No que se refere à solicitação de aumento no número de leitos em hospitais para

tratamento de dependentes de álcool e outras drogas, também para o Município de

Montes Claros, informamos que compete ao gestor municipal de saúde credenciar os

hospitais localizados em seu território para atendimento aos usuário do SUS, bem

como definir  o número de leitos a serem disponibilizados para cada especialidade

médica.

Já  em  relação  à  solicitação  de  apoio  financeiro  do  Estado  para  entidades  que

atuam  na  recuperação  e  reinserção  social  de  usuários  de  álcool  e  drogas,

informamos que,  para receberem recursos financeiros,  essas organizações devem

ser  credenciadas  pela  Subsecretaria  de  Políticas  sobre  Drogas  da  Secretaria  de

Estado de Esporte e da Juventude. O credenciamento é o procedimento empregado

pela subsecretaria no qual as entidades comprovam sua regularidade jurídica e fiscal,

bem como sua capacidade técnica para integrarem a rede complementar de suporte

social e atenção ao dependente químico

Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de três

requerimentos. O primeiro deverá ser enviado à Secretaria de Estado de Esporte e da

Juventude,  requerendo  a  divulgação  com  mais  transparência,  em  sua  página  na

internet,  dos  critérios  utilizados  para  o  credenciamento  das  entidades  de  suporte

social a usuários de álcool e outras drogas para a composição da rede gerenciada

pela Subsecretaria de Políticas sobre Drogas. O segundo será dirigido ao secretário

de Estado de Saúde solicitando informação acerca da previsão de implantação das

unidades  de  acolhimento  adulto  e  infantojuvenil  no  Município  de  Montes  Claros,

conforme previsto na Resolução SES nº 3.206, de 4/4/2012. O terceiro será dirigido à

Secretaria de Estado de Saúde para incentivar os municípios a credenciar leitos em

hospitais para o atendimento de usuários de álcool e outras drogas.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.895/2013 na forma dos requerimento anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Duarte Bechir - Maria Tereza Lara.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.895/2013,  de  Ronildo  Vaqueiro  Guimarães,  da  Câmara  Municipal  de  Águas

Formosas, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude pedido de providências com vistas

a divulgar com mais transparência em sua página na internet os critérios utilizados

para o credenciamento das entidades de suporte social a usuários de álcool e outras

drogas para a composição da rede gerenciada pela Subsecretaria de Políticas sobre

Drogas.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.895/2013,  de  Ronildo  Vaqueiro  Guimarães,  da  Câmara  Municipal  de  Águas

Formosas, e outros, requer a V. Exa., nos termos do art. 54, § 2º, da Constituição do

Estado e do art. 233, XII, do Regimento Interno seja encaminhado ao secretário de

Estado de Saúde pedido de informações acerca da implantação das unidades de

acolhimento  adulto  e  infantojuvenil  no  Município  de  Montes  Claros  previstas  na

Resolução SES nº 3.206, de 4/4/2012.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, presidente.



1301
____________________________________________________________________________

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.895/2013,  de  Ronildo  Vaqueiro  Guimarães,  da  Câmara  Municipal  de  Águas

Formosas, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências com vistas a incentivar os

municípios a credenciar leitos em hospitais para o atendimento de usuários de álcool

e outras drogas.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.896/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.896/2013, de Forlan Souza Freitas, da Câmara

Municipal de Águas Formosas, sugere alteração da Ação 4308 - Gestão da Política

Hospitalar - Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do Sistema Único

de  Saúde  -  Pro-Hosp  -  ,  da  proposta  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,  para  o  exercício  de  2014,  para  assegurar

recursos para o Hospital São Vicente de Paulo, no Município de Águas Formosas.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  21/10/2013,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício

de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em análise solicita recursos financeiros no valor de

R$200.000,00  para  o  Hospital  São  Vicente  de  Paulo  localizado  no  Município  de

Águas Formosas. O autor da proposta afirma na justificativa de sua apresentação que

o  Hospital  São  Vicente  de  Paulo  atende  moradores  de  nove  municípios,  com
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população de quase 80 mil pessoas, além da aldeia indígena maxakali. Além disso,

devido ao fechamento  dos  hospitais  dos  Municípios  de  Pavão  e  de  Maxacalis,  o

Hospital  de  Águas  Formosas  está  sobrecarregado  e  passando  por  dificuldades

financeiras.

De acordo com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o Hospital São

Vicente de Paulo participa do Programa de Fortalecimento e Melhoria da Qualidade

dos Hospitais,  o  Pro-Hosp do SUS-MG. Esse programa é executado por meio da

Ação 4308 - Gestão da Política Hospitalar - Fortalecimento e Melhoria da Qualidade

dos Hospitais do Sistema Único de Saúde - Pro-hosp -, do Programa 002 - Saúde

Integrada - do PPAG 2012-2015.

O  Pro-Hosp  é  um  programa  do  Estado  que  visa  a  proporcionar  à  população

atendimento hospitalar de qualidade e com resolubilidade o mais próximo possível de

sua  residência,  segundo  a  lógica  dos  níveis  de  complexidade  (média  ou  alta),

otimizando a  eficiência  dos  hospitais  e,  assim,  consolidando a  oferta  da  atenção

hospitalar nos polos macrorregionais e microrregionais de Minas Gerais.

Entendemos  que  o  hospital  desempenha  um  importante  papel  social  para  a

população  não  só  do  Município  de  Águas  Formosas,  como  também  de  outros

municípios próximos, contribuindo para o atendimento da demanda por serviços de

saúde nesses locais. No entanto, como o hospital já recebe recursos do Pro-Hosp,

sugerimos  o  encaminhamento  de  requerimento  à  Secretaria  de  Estado de Saúde

solicitando a disponibilização de recursos financeiros para o Hospital São Vicente de

Paulo no Município de Águas Formosas por meio da Ação 4388 - Fortalecimento da

Rede -, do Programa 237 - Atenção à Saúde -, do PPAG 2012-2015.  A finalidade

dessa ação é fortalecer a rede de atenção à saúde nos municípios,  com foco na

melhoria  da  infraestrutura dos pontos  de  atenção à saúde,  proporcionando assim

melhores condições para execução de ações de saúde.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.896/2013 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Bosco.
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REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.896/2013,  de  Forlan  Souza  Freitas,  da  Câmara Municipal  de  Águas  Formosas,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado

de Saúde pedido de providências com vistas a disponibilizar recursos financeiros para

o Hospital São Vicente de Paulo, no Município de Águas Formosas, por meio da Ação

4388 - Fortalecimento da Rede -, do Programa 237 - Atenção à Saúde -, do PPAG

2012-2015.

Sala das Reuniões, ... de ... de ... .

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.897/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.897/2013, de Rogério Nascimento Bonfim, da

Câmara Municipal  de Águas Formosas, sugere alteração da Ação 4281 -  Sistema

Estadual de Transportes em Saúde -, da proposta de revisão do Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014, para garantir a

aquisição de UTI móvel para o Município de Águas Formosas.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  21/10/2013,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício

de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe visa a garantir aquisição de UTI móvel para o Município

de Águas Formosas. O autor da proposta afirma na justificativa de sua apresentação

que  não  há  naquele  município  UTI  móvel  para  o  transporte  de  pacientes  até  as

unidades de atendimento de urgências e emergências.
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O Sistema Estadual de Transporte em Saúde - Sets - tem o objetivo de integrar os

municípios das microrregiões do Estado, visando garantir o acesso aos serviços de

saúde por meio de transporte eficiente e humanizado. O sistema organiza-se em rede

descentralizada  e  integrada  que  leva  em  conta  as  necessidades  do  cidadão,  a

realidade social e a oferta de serviços em cada região.

O Sets, portanto, forma uma rede articulada e é responsável pelos transportes de

urgência e emergência,  de pacientes  que realizarão procedimentos eletivos como

consultas  ou  exames  pré-agendados,  dos  profissionais  das  equipes  de  saúde  da

família, de amostras de análises clínicas, e dos resíduos dos serviços de saúde. Esse

sistema é importante para garantir o atendimento de usuários do SUS de municípios

que não contam com modalidades  de atenção de média  e alta  complexidades  e

necessitam de deslocamento para outras localidades que realizam esses tipos de

procedimentos em unidades de referência regionais.

Segundo  informações  da  Secretaria  de  Estado  da  Saúde,  o  último  registro  de

preços  para  aquisição  de  UTI  móvel  ocorreu  em  2009,  com  as  últimas  entregas

realizadas  em  2011.  Após  essa  data  só  foram  entregues  veículos  destinados  ao

transporte  de  pacientes  para  realização de  procedimentos  eletivos.  Para  2014,  a

Secretaria espera retomar o fornecimento de UTIs móveis, no âmbito da Ação 4281, e

estima a média de preço de R$230 mil por unidade.

Em razão da necessidade de serviço de transporte de urgência e emergência para

a população de Águas Formosas, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise

na forma de requerimento à Secretaria de Estado de Saúde solicitando disponibilizar

uma UTI móvel para o Município de Águas Formosas, no âmbito da Ação 4281.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.897/2013 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Bosco.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:
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A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.897/2013,  de  Rogério  Nascimento  Bonfim,  da  Câmara  Municipal  de  Águas

Formosas, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria

de Estado de Saúde pedido  de providências  com vistas  a disponibilizar  uma UTI

móvel  para  o  Município  de  Águas  Formosas  por  meio  da  Ação  4281  -  Sistema

Estadual  de Transportes  em Saúde -,  do Programa 237 -  Atenção à Saúde -,  do

PPAG 2012-2015.

Sala das Reuniões, ... de … de ... .

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.898/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.898/2013,  de  Adiel  Elias  de  Souza,  do

Conselho  Municipal  de  Assistência  Social,  sugere  alteração  da  Ação  1098  -

Saneamento  de  Minas  -,  da  proposta  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014, com vistas a garantir a

implantação, pela Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais - Copasa-

MG -,  de sistema de abastecimento de água tratada e de captação de esgoto no

Bairro Jardim Alegre, em Montes Claros.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  25/10/2013,  em

Montes  Claros,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise tem como objetivo levar ao Bairro Jardim Alegre, em Montes

Claros,  os  serviços  de  abastecimento  de  água  tratada  e  captação  de  esgoto  da

Copasa-MG.  Alega  ainda  que  a  comunidade  necessita  da  instalação  dos

equipamentos concernentes a esse serviço para que a vigilância sanitária autorize a

construção da unidade básica de saúde no bairro.
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As  políticas  públicas  de  saneamento  básico  devem  cumprir  o  seu  papel  de

possibilitar ao cidadão, de qualquer município ou comunidade, o acesso universal aos

serviços de saneamento. Em Montes Claros a Copasa-MG detém a concessão tanto

para o abastecimento de água quanto para o esgotamento sanitário.

Segundo denúncias veiculadas na mídia local, no Bairro Jardim Alegre, além de não

haver  posto  de  saúde,  as  ruas  não  têm asfalto  e  os  moradores  se  submetem  a

constantes demoras do transporte por ônibus. Embora se situe a aproximadamente

13 km do centro da cidade, o bairro não dispõe da infraestrutura adequada, sendo

deficitário o abastecimento de água, apesar da cobrança da taxa local desse serviço.

Conforme  apurado,  já  está  prevista  a  ampliação  do  abastecimento  de  água  em

Montes Claros. A priorização do bairro depende da prefeitura.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  por  meio  de

requerimentos solicitando o encaminhamento de pedido de providências à Copasa-

MG e à Prefeitura Municipal  de  Montes  Claros,  para  que tomem as providências

necessárias  para  dotar  o  bairro  da  adequada  infraestrutura  e  de  serviços  de

saneamento básico.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.898/2013 por meio dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Bosco - Maria Tereza Lara.

REQUERIMENTO .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.898/2013, de autoria de Adiel Elias de Souza, do Conselho Municipal de Assistência

Social, requer a V. Exa. seja encaminhado pedido de providências à Companhia de

Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG - para que priorize o atendimento em

abastecimento de água para o Bairro Jardim Alegre, entre as medidas de ampliação

desse serviço no Município de Montes Claros, e para que realize estudo com vistas à

implantação de rede de esgotamento sanitário na mesma localidade.



1307
____________________________________________________________________________

Sala das Reuniões, ... de ... de ….

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.898/2013, de autoria de Adiel Elias de Souza, do Conselho Municipal de Assistência

Social,  requer  a  V.  Exa.  seja  encaminhado  pedido  de  providências  à  Prefeitura

Municipal  de  Montes Claros para  atendimento  em abastecimento de água para o

Bairro Jardim Alegre,  em razão da ampliação desse serviço pela  Copasa-MG, no

Município.

Sala das Reuniões, ... de ... de ….

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.899/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.899/2013,  de  Cláudio  Ribeiro  Prates,  da

Câmara Municipal de Montes Claros, sugere alteração da Ação 4388 - Fortalecimento

da Rede Municipal de Saúde -, da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental -  PPAG - 2012-2015,  para o exercício de 2014,  para assegurar a

devida transferência de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - à Santa Casa e

a outros hospitais do Município de Montes Claros.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  25/10/2013,  em

Montes  Claros,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa facilitar o repasse de verbas do Sistema Único de Saúde

- SUS - pela Prefeitura de Montes Claros à Santa Casa e aos demais hospitais do
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município.

Segundo notícia publicada em 31/10/2013, no site do jornal Hoje em Dia (Disponível

em:  <http://www.hojeemdia.com.br/minas/governo-anuncia-socorro-a-hospitais-

filantropicos-e-santas-casas-1.187961>.  Acesso  em:  27  nov.  2013),  foram

encaminhados R$85 milhões no início de 2013 para o Município de Montes Claros

pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais para

ampliação do serviço de urgência e emergência e pagamentos de fornecedores e

funcionários. Entretanto, esse recurso não foi repassado aos principais hospitais que

prestam  atendimento  pelo  SUS  na  região:  Santa  Casa,  Fundação  Hospitalar  de

Montes Claros, Aroldo Tourinho, Dilson Godinho e Hospital Universitário.

Ainda  segundo  a  mesma  reportagem,  a  prefeitura  alegou  que  a  retenção  dos

recursos se deveu ao não cumprimento, pelos hospitais, de um acordo de ampliação

do serviço de saúde assinado em maio de 2013.

As promotorias de Defesa de Saúde do Ministério Público de Minas Gerais e do

Ministério Público Federal recomendaram que as verbas retidas pelo Fundo Municipal

de Saúde de Montes Claros fossem entregues aos hospitais.

De  acordo  com  o  jornal  O Globo (Disponível  em:    <http://m.g1.globo.com/mg/

grande-minas/noticia/2013/11/audiencia-publica-em-montes-claros-discute-situacao-

da-saude-municipal.html>. Acesso em: 27 nov. 2013), o prefeito municipal de Montes

Claros,  Ruy  Muniz,  apresentou  nova  data  para  execução  de  novo  contrato  de

prestação de serviços entre as partes.

Entretanto, segundo os representantes dos hospitais envolvidos, a assinatura de

novo  contrato  evitaria  novos  problemas  financeiros,  mas  não  resolveria  as

dificuldades  decorrentes  dos  valores  retidos  e  não  repassados  pela  prefeitura  do

município.

Reconhecendo  a  importância  da  solução  do  impasse  para  a  continuidade  dos

atendimentos à saúde prestados pelos hospitais de Montes Claros, sugerimos que se

encaminhe ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Estado de Saúde pedido de

providências  para  que  esses  órgãos  promovam  mediação  entre  a  Prefeitura  de

Montes Claros e os hospitais localizados no município, tendo em vista o acesso da

população ao direito à saúde.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.899/2013 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Duarte Bechir - Maria Tereza Lara.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.899/2013,  de  Cláudio  Ribeiro  Prates,  da  Câmara  Municipal  de  Montes  Claros,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ao Ministério da Saúde

pedido  de  providências  no  sentido  de  mediar  e  intervir  para  que  os  recursos

recebidos do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde, retidos pela

Prefeitura Municipal de Montes Claros, sejam repassados à Santa Casa e aos demais

hospitais  municipais  para  ampliação  do  serviço  de  urgência  e  emergência  e

pagamentos  de  fornecedores  e  funcionários,  de  forma  a  facilitar  o  acesso  da

população ao direito à saúde.

Sala das Reuniões, ... de ... de ... .

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.899/2013,  de  Cláudio  Ribeiro  Prates,  da  Câmara  Municipal  de  Montes  Claros,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado

de Saúde pedido de providências no sentido de mediar e intervir para que os recursos

recebidos do  Ministério  da  Saúde e  da  referida  secretaria,  retidos  pela  Prefeitura

Municipal de Montes Claros, sejam repassados à Santa Casa e aos demais hospitais

municipais para ampliação do serviço de urgência e emergência e pagamentos de

fornecedores e funcionários, de forma a facilitar o acesso da população ao direito à

saúde.
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Sala das Reuniões, ... de ... de ... .

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.900/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.900/2013, de autoria de Mario Braz Silveira, da

Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG -, sugere alteração da

Ação 4209 - Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência -, da proposta de revisão

do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de

2014, para ampliação da meta física da região Norte de Minas, com vistas a atender

mais municípios dessa região.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  25/10/2013,  em

Montes  Claros,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa a expandir o benefício disposto na Ação 4209 - Atenção

à Saúde da Pessoa com Deficiência -  para outros  municípios  da região Norte do

Estado. A ação de que trata a proposta tem por finalidade promover atendimento

integral  à  pessoa  com  deficiência  física,  auditiva,  visual  ou  intelectual,  à  pessoa

ostomizada e à pessoa com autismo, por meio das redes de atenção à pessoa com

deficiência,  estabelecendo  pontos  de  atenção  que  favoreçam  a  referência  e  a

contrarreferência dos usuários. A justificativa do proponente é que a ação abrange

apenas 5 municípios da região Norte do Estado, o que não é suficiente para atender

toda a demanda da região.

A Portaria GM nº 793, de 24/4/2012, do Ministério da Saúde, institui  a Rede de

Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS -,

por meio da criação, ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para

pessoas  com  deficiência  temporária  ou  permanente;  progressiva,  regressiva  ou
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estável; intermitente ou contínua.

O  objetivo  da  Rede  de  Cuidados  à  Pessoa  com  Deficiência  é  a  ampliação  do

acesso e a qualificação do atendimento à sua saúde; a vinculação desse contingente

populacional e de seus familiares aos pontos de atenção à saúde definidos na rede,

bem como a garantia de articulação e integração desses pontos de atenção.

As  ações  da  rede  buscam  promover  a  reabilitação auditiva,  física,  intelectual  e

visual;  a  estomia;  a  reabilitação  de  múltiplas  deficiências;  a  prevenção  e  a

identificação precoce de deficiências; a ampliação da oferta de órteses, próteses e

meios auxiliares de locomoção; a reinserção social das pessoas com deficiência; a

formação  permanente  de  profissionais  da  saúde;  o  desenvolvimento  de  ações

intersetoriais  para  promoção  e  prevenção  à  saúde;  a  produção  e  a  oferta  de

informações  sobre  a  rede,  bem  como  a  construção  de  indicadores  capazes  de

monitorar e avaliar a qualidade dos serviços e a resolutividade da atenção à saúde.

Cumpre informar  que,  para a operacionalização da rede, foram definidas quatro

fases.

A primeira delas é o diagnóstico e o desenho regional  da Rede de Cuidados à

Pessoa  com  Deficiência,  com  a  elaboração  dos  planos  de  ação  dos  municípios

integrantes da Comissão Intergestores Regional.

A segunda é a adesão à rede definida nos estados, por meio da homologação da

região  inicial  de  implementação  da  rede  na  Comissão  Intergestores  Bipartites.

Também nesse momento será instituído o Grupo Condutor Estadual de Cuidados à

Pessoa com Deficiência,  coordenado pela  Secretaria  de  Estado de Saúde e pelo

Conselho de Secretários Municipais de Saúde, com o apoio institucional do Ministério

da Saúde.

A contratualização dos Pontos de Atenção constituirá a terceira fase, que também

compreende  a  implantação  e  o  acompanhamento  da  rede  pelo  Grupo  Condutor

Estadual de Cuidados às Pessoas com Deficiência.

Na quarta fase, que consiste na operacionalização da rede, caberá ao Ministério da

Saúde apoiar a implementação, o financiamento, o monitoramento e a avaliação de

seu funcionamento em todo o território nacional.

Não  há  impedimento  para  a  inclusão  de  novos  municípios  na  Ação  4209.
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Entretanto,  cabe  aos  municípios  aderirem  à  Rede  de  Cuidados  à  Pessoa  com

Deficiência por meio de pactuações na Comissão Intergestores Bipartites.

Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposta na forma de requerimento à

Secretaria de Estado de Saúde para que fomente o cadastramento de municípios

habilitados a participar da Rede de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, no

âmbito da Ação 4209, especialmente na região Norte do Estado.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.900/2013 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Duarte Bechir - Maria Tereza Lara.

REQUERIMENTO Nº …/...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.900/2013,  de  autoria  de  Mario  Braz Silveira,  da Companhia  de  Saneamento de

Minas  Gerais  -  Copasa-MG  -,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências com vistas a

fomentar o cadastramento de municípios habilitados a participar da rede de atenção à

saúde da pessoa com deficiência, no âmbito da Ação 4209 - Atenção à Saúde da

Pessoa com Deficiência - do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-

2015, especialmente na região Norte do Estado.

Requer,  também,  que  a  Secretaria  divulgue  aos  órgãos  gestores  de  saúde

municipais os critérios e as etapas para a adesão do município à rede de atenção à

saúde da pessoa com deficiência.

Sala das Reuniões, … de ... de ... .

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.901/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.901/2013,  de  Luciano  Tavares,  sugere
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alteração da Ação 4328 -  Assistência Hospitalar  e  Ambulatorial  -,  da  proposta  de

revisão do Plano Plurianual  de  Ação Governamental  -  PPAG -  2012-2015 para o

exercício de 2014, para assegurar aos cidadãos da região de Montes Claros o acesso

a exames como cintilografia e ressonância magnética.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  25/10/2013,  em

Montes  Claros,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa a facilitar os cidadãos da região de Montes Claros a

realização de exames médicos como a cintilografia e a ressonância magnética, entre

outros. O autor justifica sua proposta descrevendo a dificuldade que o usuário do

SUS  -  Sistema  Único  de  Saúde  -  enfrenta  para  se  submeter  aos  exames  nos

municípios dessa região.

De acordo com o artigo “O difícil acesso a serviços de média complexidade do SUS:

o  caso  da  cidade  de  São  Paulo,  Brasil”  (Disponível  em:

<http://www.scielo.br/pdf/physis/v20n3/v20n3a14.pdf>.  Acesso  em  25/11/2013),

gestores de distintas esferas de governo têm assinalado que a dificuldade de acesso

aos serviços especializados ou de média complexidade é um dos principais entraves

para se obter a integralidade da atenção à saúde.

Reconhecendo  essa  dificuldade  de  acesso  dos  usuários  a  todos  os  níveis  de

complexidade  do  SUS,  em  especial  dos  habitantes  dos  municípios  mineiros  de

pequeno porte populacional, cuja capacidade resolutiva no setor saúde é geralmente

baixa,  o  governo  do  Estado  desenvolveu  o  Sistema  Estadual  de  Regulação

Assistencial.  Esse  sistema  pretende  regular,  em  cogestão  com  os  municípios,  o

acesso aos serviços hospitalares e ambulatoriais de média e alta complexidade, de

urgência/emergência e eletivos, credenciados ao SUS-MG.

Para atingir tais objetivos, foram implantadas centrais de regulação assistencial em

pelo menos um dos polos das 13 macrorregiões de saúde do Estado. Para agilizar a
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troca de informações entre as unidades administrativas e executoras dos serviços de

saúde, foi adotado o  software SUSFácil. O programa marca consultas e exames a

partir das unidades de agendamento, localizadas no próprio município do paciente.

Entretanto,  apesar  da  estrutura  implantada,  ainda  há  dificuldades  de  acesso  a

certos  exames,  principalmente na região  Norte de Minas.  Dessa forma,  opinamos

pelo acolhimento da proposta na forma de requerimento à Secretaria de Estado de

Saúde para que o órgão estude a viabilidade de descentralização dos exames de

média  complexidade  universalizados  para  todas  as  microrregiões  de  saúde,  com

equipamentos e equipe.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.901/2013 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Duarte Bechir - Maria Tereza Lara.

REQUERIMENTO Nº … / ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.901/2013,  de  Luciano  Tavares,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde - SES - pedido de providências com

vistas à realização de estudo de viabilidade sobre a descentralização dos exames de

média  complexidade  universalizados  para  todas  as  microrregiões  de  saúde,  com

equipamentos e  equipe,  com vistas  a  garantir  o  acesso e  a diminuir  o tempo de

espera.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.902/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.902/2013,  de  Cláudio  Ribeiro  Prates,  da

Câmara Municipal de Montes Claros, sugere alteração da Ação 1059 - Implantação
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de  Hospitais  Regionais  -,  da  proposta  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  -  PPAG -  2012-2015 para  o exercício  de  2014,  para  assegurar  a

efetiva implantação do hospital regional desse município, conhecido como Hospital do

Trauma, conveniado com a Santa Casa de Montes Claros.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  25/10/2013,  em

Montes  Claros,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa a alocar recursos orçamentários para a implantação de

hospital  regional  em  Montes  Claros,  destinado  ao  atendimento  das  urgências  e

emergências na região, conhecido como Hospital do Trauma.

O autor justifica sua proposta pela dificuldade que os hospitais de Montes Claros,

sobretudo a Santa Casa, enfrentam para atender à demanda por serviços de urgência

e emergência de mais de 90 municípios vizinhos.

A Rede  Regional  de  Atenção  às  Urgências  e  Emergências,  desenvolvida  pelo

governo  do  Estado,  visa  a  integrar  os  serviços  de  saúde  e  minimizar  a  sua

fragmentação.  De acordo com a  Política  de  Regionalização e  Universalização do

Atendimento, a rede foi baseada no Plano Diretor de Regionalização e tem como

centro de comunicação a Atenção Primária à Saúde.

O Hospital do Trauma é uma proposta da Santa Casa de Montes Claros, formulada

diretamente ao governador do Estado, visando adequar a estrutura da instituição para

cumprir o seu papel como referência regional.

De acordo com notícia publicada pela Imprensa Oficial de Minas Gerais (Disponível

em:  <http://www.iof.mg.gov.br/index.php?/acao-do-governo/acao-do-governo-

arquivo/Montes-Claros-tera-Hospital-de-Traumas.html>.  Acesso  em  22/11/2013),  o

secretário  de  Estado  de  Saúde,  Antônio  Jorge  de  Souza  Marques,  assinou  em

1º/4/2011 convênio com a Santa Casa de Montes Claros para viabilizar a criação do

Hospital  do  Trauma,  com  a  transferência  de  R$1,5  milhão  para  elaboração  dos
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projetos hidráulico, elétrico e de infraestrutura. Naquela data, a expectativa era de

que os projetos fossem concluídos ainda em 2011, com o início das obras em 2012.

Entretanto, em novembro de 2013 as obras ainda não tinham começado.

Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposta na forma de requerimento

que solicite o encaminhamento de pedido de informação ao Secretário de Estado de

Saúde  referente  ao  andamento  da  implantação  do  hospital  regional  destinado  a

urgência  e  emergência  -  Hospital  do  Trauma -  em Montes Claros,  especialmente

sobre a conclusão dos projetos para a sua construção, previsão de início da obra,

previsão orçamentária, previsão de leitos e de serviços.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1902/2013 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Duarte Bechir - Maria Tereza Lara.

REQUERIMENTO Nº .. / ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.902/2013,  de  Cláudio  Ribeiro  Prates,  da  Câmara  Municipal  de  Montes  Claros,

requer a V. Exa., nos termos do art. 54, § 2º, da Constituição do Estado e do art. 233,

XII,  do  Regimento  Interno,  seja  encaminhado  ao  secretário  de  Estado  de  Saúde

pedido  de  informação  sobre  o  andamento  da  implantação  do  hospital  regional

destinado a atendimento de urgência e emergência - Hospital do Trauma - em Montes

Claros,  especialmente  sobre  a  conclusão  dos  projetos  para  a  sua  construção  e

previsão de início da obra, previsão orçamentária, previsão de leitos e de serviços.

Sala das Reuniões, … de ... de ... .

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.903/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.903/2013,  do  Sr.  Antônio  Augusto  Coelho
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Tavares,  da Conselho  Municipal  Antidrogas -  Comad -,  sugere  alteração da Ação

4515 - Assessoramento, Capacitação e Acompanhamento de Gestores Municipais e

Técnicos  das  Associações  Microrregionais  e  Consórcios  Intermunicipais  -,  da

proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015,

para o exercício de 2014, para assegurar a capacitação dos municípios, pelo governo

do Estado, para a elaboração de projetos, a fim de que participem com efetividade

dos editais para financiamento e implantação de equipamentos de saúde, como por

exemplo os Centro de Atenção Psicossocial.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  25/10/2013,  em

Montes  Claros,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa a garantir  a capacitação dos gestores municipais de

saúde,  a fim  de que participem com efetividade dos  editais  para financiamento e

implantação de equipamentos de saúde.

O autor justifica sua proposta alegando que, muitas vezes, os municípios perdem os

prazos para participarem dos editais por não estarem capacitados.

O Programa Mineiro de Empreendedorismo e Gestão para Resultados Municipais -

PMEGRM  -  tem  como  objetivo  compartilhar  boas  práticas  de  gestão  com  os

municípios mineiros,  visando fortalecer a gestão pública e agregar valor  às ações

municipais no atendimento às demandas da sociedade.

Por meio do programa, o Estado avalia a maturidade da gestão municipal, orienta

gestores  e  servidores  públicos  municipais  sobre  as  melhores  práticas  de  gestão,

apoia  o  desenvolvimento  do  plano  de  ação  para  a  implantação  das  práticas  de

gestão,  verifica  os  resultados  obtidos,  gera  informações  para  desenvolvimento

contínuo da gestão municipal e acompanha o andamento das atividades propostas,

com o objetivo de garantir os resultados e prazos esperados.

Reconhecendo  a  importância  da  capacitação  de  gestores  e  servidores  públicos
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para  a  modernização  da  gestão  pública  municipal  e  para  o  fortalecimento  da

autonomia dos municípios, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na

forma de requerimento que solicite o encaminhamento de pedido de providências à

Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  de  Minas  Gerais  -  Seplag  -

solicitando  estudos  de  viabilidade  para  universalizar  o  atendimento  do  Programa

Mineiro de Empreendedorismo e Gestão para Resultados Municipais - PMEGRM -,

para todos os  municípios  do  Estado;  na forma de requerimento ao  Secretário  de

Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais solicitando informações sobre a

capacitação  em  gestão  do  Sistema  Único  de  Saúde  no  âmbito  do  PMEGRM,

especialmente sobre os municípios capacitados e conteúdo abordado; e na forma de

requerimento ao Secretário de Estado de Saúde solicitando informações sobre os

municípios participantes da qualificação promovida pelo Canal Minas Saúde e sobre o

planejamento dessa capacitação para 2014, no âmbito da Ação 4292.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.903/2013 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Bosco - Maria Tereza Lara.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.903/2013, de Antônio Augusto Coelho Tavares, do Conselho Municipal Antidrogas

de Montes Claros, requer a V. Exa.,  nos termos regimentais,  seja encaminhado à

Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão pedido  de  informações  sobre  a

capacitação em gestão do Sistema Único de Saúde - SUS - no âmbito do Programa

Mineiro  de  Empreendedorismo  e  Gestão  para  Resultados  Municipais,

operacionalizado por meio da Ação 1275 - Inovação na Gestão Pública -, em especial

sobre municípios capacitados, sobre o público e o conteúdo.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...

André Quintão, Presidente.
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REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.903/2013, de Antônio Augusto Coelho Tavares, do Conselho Municipal Antidrogas -

Comad - Montes Claros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado

à Secretaria de Estado Planejamento, Orçamento e Gestão,  pedido de providências

no  sentido  realizar  estudo  de  viabilidade  para  universalizar  o  atendimento  do

Programa  Mineiro  de  Empreendedorismo  e  Gestão  para  Resultados  Municipais

Municipais para todos os municípios do Estado.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...

André Quintão, Presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.903/2013, de Antônio Augusto Coelho Tavares, do Conselho Municipal Antidrogas -

Comad - Montes Claros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado

à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  pedido  de informação  sobre  a  qualificação

promovida  pelo  Canal  Minas  Saúde,  contendo  os  municípios  participantes,  seu

público e seu conteúdo, bem como sobre o planejamento dessa capacitação para

2014, no âmbito da ação 4292.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...

André Quintão, Presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.905/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.905/2013, de Mônica Barletta,  da Prefeitura

Municipal  de  Guidoval,  sugere  alteração  da  Ação  4107  --  Rede  de  Atenção

Psicossocial -, da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014, para assegurar a estruturação da rede
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de atenção básica, com ampliação do atendimento em psicologia, no Município de

Guidoval.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada em 30/10/2013, em Ubá,

com a finalidade de colher  sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº

4.550/2013,  que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de

2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe visa a alterar a Ação 4107 - Rede de Atenção Psicossocial

-, do Programa Associado 237 - Atenção à Saúde -, para ampliar a rede de saúde

mental na atenção básica e no Programa Saúde da Família - PSF -, por meio do

aumento do número de psicólogos nas unidades básicas de saúde. Na justificativa

para apresentação da proposta, a proponente afirma que, em razão da calamidade

pública ocorrida recentemente no município de Guidoval, há uma grande demanda

por atendimento psicológico.

A Portaria MS/GM nº 3.088, de 23/12/2011, instituiu a Rede de Atenção Psicossocial

para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes

do  uso  de  crack,  álcool  e  outras  drogas.  Nos  termos  da  norma  mencionada,  a

assistência  nessa  área  engloba  componentes  da  atenção  básica,  da  atenção

psicossocial  especializada,  da  atenção  de  urgência  e  emergência,  da  atenção

residencial  de  caráter  transitório,  da  atenção  hospitalar,  além  de  estratégias  de

desinstitucionalização e de reabilitação psicossocial.

A assistência prestada pela atenção básica inclui as unidades básicas de saúde, as

equipes de atenção básica para populações específicas (equipe de consultório na rua

e  equipe  de  apoio  aos  serviços  do  componente  atenção  residencial  de  caráter

transitório), os centros de convivência, as equipes da estratégia de saúde da família e

os  núcleos  de  apoio  à  saúde  da  família  —  Nasf.  Na  atenção  básica,  são

desenvolvidas ações de promoção, prevenção e tratamento dos principais problemas

de saúde mental.

O  atendimento  psicossocial  especializado  é  prestado  pelos  centros  de  atenção
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psicossocial - Caps -, que são de três tipos: Caps I, Caps II e Caps III, definidos por

ordem crescente de porte/complexidade e abrangência populacional. Esses centros

são  responsáveis  pela  organização  da  demanda  da  rede  de  saúde  mental,  pela

regulação da porta de entrada da rede assistencial,  bem como pela supervisão e

capacitação das equipes de atenção básica no âmbito de seu território.

Os Caps I são os mais simples e têm capacidade operacional para atendimento em

municípios com população entre 20 mil e 70 mil habitantes. Os Caps II atendem nos

municípios  com  população  entre  70  mil  e  200  mil  habitantes  e  coordenam,  por

delegação  do  gestor  local,  as  atividades  de  supervisão  de  unidades  hospitalares

psiquiátricas no âmbito do seu território. Alguns desses centros funcionam em três

turnos e ficam abertos até às 21 horas, em dias úteis. Já os Caps III prestam serviço

de atenção psicossocial contínua, durante 24 horas diariamente, nos municípios com

população superior a 200 mil habitantes. Esse tipo de Caps deve estar referenciado a

um serviço de atendimento de urgência e emergência geral de sua região, que dará

suporte de atenção médica.

A população do Município de Guidoval é de aproximadamente 7.500 habitantes, o

que inviabiliza a implantação de qualquer tipo de Caps. Nos casos de necessidade de

atendimento especializado, os pacientes são encaminhados ao Caps II localizado no

Município de Ubá, segundo informação da Secretaria de Estado de Saúde.

Como a  prestação  dos  serviços  da atenção  básica  compete  ao  município, é  o

gestor local do SUS quem define os tipos de profissionais que constituirão as equipes

de  saúde  da  família.  Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em

análise  na  forma de requerimento  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde de  Guidoval,

solicitando a inclusão de psicólogo nas equipes de saúde da família.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.905/2013 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Duarte Bechir - Maria Tereza Lara.

REQUERIMENTO Nº …/...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.905/2013, de Mônica Barletta, da Prefeitura Municipal de Guidoval, requer a V. Exa.,

nos  termos  regimentais,  seja  encaminhado  à  Secretaria  Municipal  de  Saúde  de

Guidoval pedido de providências com vistas a incluir psicólogo nas equipes de saúde

da família.

Sala das Reuniões, … de ... de … .

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.906/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.906/2013, do Sr. Gilmar de Souza Oliveira, da

Associação  Mineira  das  Escolas  Família  Agrícola  -  Amefa  -,  e  outros,  sugere

alteração do Programa 232 - Escola Família Agrícola -, da proposta de revisão do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de

2014, com vistas a efetivar o apoio do Estado para reforma e ampliação de escolas

família agrícola - EFAs -, bem como a apoiar a construção de novas unidades para

atender  às  demandas  crescentes  nas  diversas  regiões  do  Estado,  além  de

assessoramento  técnico-pedagógico  a  seus  educadores  e  de  apoio  técnico  e

financeiro para implementação de projetos profissionais dos alunos das EFAs.

As alterações sugeridas foram apresentadas em audiências públicas realizadas em

30/10/2013, em Ubá, 21/10/2013, em Araçuaí, e de 4 a 6/11/2013, em Belo Horizonte,

com a finalidade de colher  sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº

4.550/2013,  que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de

2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Conforme determina o art. 173, § 2º, do mencionado regimento, foi anexada a esta

proposição a Proposta de Ação Legislativa nº 1.885/2013, da Sra. Elita Nascimento

Pereira, do Sindicato de Produtores Rurais de Rubim, por incidirem na mesma ação.

Fundamentação
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A proposta em análise  resultou  de  oito sugestões,  aglutinadas por  incidirem no

Programa 232 - Escola Família Agrícola -, com os seguintes objetivos:

- suplementação das metas físicas e financeiras da Ação 4587 - Atendimento às

Escolas Família Agrícola -, para atender a expectativa de aumento das matrículas do

ensino médio dessas escolas;

- criação de nova ação para o custeio de gastos com melhorias na infraestrutura

dessas escolas;

- inclusão dos alunos das Efas no programa Poupança Jovem, garantindo recursos

para que os alunos possam executar o projeto profissional do estudante;

-  apoio às ações de assessoria técnico-pedagógica às escolas, executadas pela

Amefa;

- apoio ao programa de formação inicial e continuada de educadores em pedagogia

da alternância implementada pela Amefa.

As  EFAs  são  mantidas  por  associações  comunitárias  e  visam  a  proporcionar

educação  aos  jovens  do  meio  rural,  considerando  a  sua  realidade  e  a  sua  vida

familiar, por meio da pedagogia da alternância. Atualmente, essas escolas configuram

uma importante estratégia de cooperação entre Estado e sociedade civil na oferta de

educação gratuita  de  qualidade na zona rural.  A Proposta de Ação Legislativa  nº

1.906/2013  objetiva  o  aprimoramento  dessa  cooperação,  incentivando  a  atuação

dessas escolas.

Segundo consta na proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de

2014, o Programa 232 - Escola Família Agrícola - é constituído pela Ação 4587, cuja

finalidade  é  "repassar  recursos  financeiros  para  apoio  às  escolas  família  agrícola

conforme as modalidades ensino fundamental rural em tempo integral e ensino médio

integrado  à  educação  profissional,  ambos  do  Fundo  de  Manutenção  e

Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  da

Educação - Fundeb -, para apoio ao desenvolvimento das atividades educativas".

Com relação à suplementação dos recursos na meta financeira da ação, com base

na expectativa  de aumento do número de alunos,  entendemos que o repasse de

bolsas para  as  EFAs  deve ser  efetivado de forma similar  ao repasse das verbas

federais  do  Fundeb  para  estados  e  municípios.  Assim,  o  valor  das  bolsas  a  ser
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repassado em 2014 deve ser calculado com base no número de alunos matriculados

no segundo semestre de 2013, expresso na Resolução nº 2.422, de 27/9/2013, da

Secretaria de Estado de Educação -  SEE -,  e  no valor por  aluno repassado pelo

Estado às EFAs, nos termos da Resolução 2.302, de 8/5/2013.

Calculando-se o recurso destinado à Ação 4587, com base no valor por aluno pago

atualmente e no número de alunos constante na referida resolução, verifica-se uma

diferença de R$1.363.081,00, que deve ser acrescida à meta financeira da ação. O

valor deve ser destinado a cada região de planejamento com base no número de

alunos matriculados por região.

Quanto  à  demanda  por  auxílio  financeiro  para  a  melhora  da  infraestrutura  das

EFAs, acreditamos ser oportuno seu atendimento por meio da criação de nova ação

com a finalidade de destinar recursos específicos para esse fim, de modo a dar maior

transparência à realização dessa despesa e a possibilitar o acompanhamento dessa

realização. Tal medida é justificada pelas recorrentes declarações de representantes

das escolas sobre a insuficiência dos recursos destinados ao desenvolvimento das

atividades educativas para arcar também com o custeio de obras para melhoria dos

prédios escolares.

Sobre a demanda pela inclusão dos alunos dessas escolas no programa Poupança

Jovem, há que se observar que, nos termos do Decreto nº 44.476, de 6/3/2007, que

instituiu o citado programa, somente podem ingressar como beneficiários os alunos

regularmente  matriculados  no  primeiro  ano  do  ensino  médio  de  escolas  públicas

estaduais  situadas  em  regiões  selecionadas  pela  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social. Assim, os jovens matriculados nos escolas família agrícola

não podem ingressar no Poupança Jovem.

O autor justificou essa sugestão pelo fato de os alunos egressos dessas escolas

não  terem  condições  de  financiar  a  implantação  do  projeto  profissional  na  sua

comunidade ou propriedade familiar.  Esclarecemos que a elaboração e defesa do

Projeto Profissional do Jovem - PPJ - é uma exigência contida no plano do curso

técnico em agropecuária, oferecido pelas escolas família agrícola. Nesse projeto o

aluno planeja intervenções na sua comunidade ou propriedade familiar com o objetivo

de  obter  renda  e  promover  o  desenvolvimento  da  sua localidade.  Espera-se  que
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esses projetos planejados possam ser executados, mas são necessários recursos

para essa execução.

A esse respeito, vislumbramos a possibilidade de atender ao objetivo do autor por

meio  da  apresentação  de  requerimento  em  que  se  solicite  seja  encaminhado  à

Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento pedido de providências para que

os editais de seleção de projetos, no âmbito da Ação 4114 - Fomento à Atividade

Produtiva  e  à  Organização  da  Agricultura  Familiar  -,  possam  prever  critérios  que

beneficiem projetos propostos por alunos que tenham concluído ou estejam cursando

o último ano em centros familiares rurais de formação por alternância.

Quanto  à  demanda  por  apoio  às  ações  de  assessoria  técnico-pedagógica  às

escolas  pela Amefa,  é importante  destacar  que,  nos termos da Lei  nº  14.614,  de

2003, o auxílio financeiro do Estado deve ser repassado diretamente às escolas, a

título  de  pagamento  de  bolsa  estudantil,  e  não  à  associação  regional,  seja  para

qualquer fim.

Relativamente  à  solicitação  de  apoio  às  ações  de  formação  de  professores

desenvolvidas  pela  mesma  associação,  entendemos  ser  meritória  a  intenção  de

garantir a formação continuada de professores como forma de atingir um padrão de

qualidade para a melhoria da educação brasileira. No entanto, já existem programas

federal e estadual com objetivo de formar profissionais de educação que poderiam

atender também aos profissionais que atuam em escolas família agrícola.

No âmbito federal, o Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em

Educação do Campo - Procampo - apoia a implementação de cursos regulares de

licenciatura em educação do campo nas instituições públicas de ensino superior de

todo  o  País,  voltados  especificamente  para  a  formação  de  educadores  para  a

docência nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio nas escolas rurais,

em exercício na rede pública das escolas do campo, e de educadores que atuam em

experiências alternativas em educação do campo. Em nível estadual, o Magistra é o

programa de formação continuada dos professores das escolas rede pública.

Quanto à implantação de uma EFA na região do Baixo Jequitinhonha, objeto da

Proposta de Ação Legislativa nº 1.885/2013, anexa à proposta de ação legislativa em

análise, cumpre-nos informar que a criação de novas unidades depende da iniciativa
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autônoma de  associações  de  pais,  pessoas  ou  entidades  comprometidas  com  o

desenvolvimento  da  agricultura  familiar  dispostas  a  criar  escolas  que  apliquem  o

método da pedagogia da alternância. Portanto entendemos que não cabe a atuação

do Estado para o cumprimento de tal finalidade.

Em resumo, para o atendimento da proposta em epígrafe, apresentamos, anexas a

este parecer,  emendas ao PPAG para alterar a meta financeira da Ação 4587, de

forma que o valor destinado seja compatível com o número de alunos matriculados

em  cada  região,  e  para  criar  ação  nova  que  destine  recursos  para  custeio  de

melhorias  da  infraestrutura  dessas escolas,  bem como requerimentos  em que  se

solicitam providências à SEE, à Seapa e ao Ministério da Educação.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.906/2013 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.550 e 4.551/2013 e dos

requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Bosco.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

Ação: .... - melhoria da infraestrutura das escolas família agrícola

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  APOIO  ÀS  ESCOLAS  FAMÍLIA AGRÍCOLA PARA EXECUÇÃO  DE

OBRAS DE INFRAESTRUTURA.

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Unidade de medida: ESCOLA

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 10.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 200.000,00
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Justificativa: Recursos para obras de melhoria de infraestrutura das escolas família

agrícola

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

Ação: 4587 - ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 10.12.2013.

Cancelamentos Compensatórios:

Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

Ação: 4587 - ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA

Valor (R$): 116.481,00

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 1.363.080,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Acréscimo:

UO beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Ação: Atendimento às Escolas Família Agrícola -  Recursos Retirados da Própria

Ação no Valor de R$107.339,00, de Cruzília, na região Sul,  e de R$ 9.142,00, de

Natalândia, na região Noroeste.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 116.481,00

Dedução:

UO deduzida: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Ação: Atendimento às Escolas Família Agrícola

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 116.481,00

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Acréscimo:

UO beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Ação: Atendimento às Escolas Família Agrícola
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Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 842.939,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 842.939,00

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Acréscimo:

UO beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Ação: Atendimento às Escolas Família Agrícola

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 355.274,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 355.274,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Acréscimo:

UO beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Ação: Atendimento às Escolas Família Agrícola

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 120.586,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 120.586,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Acréscimo:

UO beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Ação: Atendimento às Escolas Família Agrícola

Objeto do gasto: Genérico
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Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 44.281,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 44.281,00

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.906/2013,  do  Sr.  Gilmar  de  Souza Oliveira,  da  Associação Mineira  das Escolas

Família Agrícola - Amefa -, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para que

os  cursos  de  formação  continuada,  realizados  no  âmbito  do  programa  Magistra,

possam ser frequentados por educadores que atuem nas escolas família agrícola.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.906/2013,  do  Sr.  Gilmar  de  Souza Oliveira,  da  Associação Mineira  das Escolas

Família Agrícola - Amefa -, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento

pedido de providências para que os critérios dos editais de seleção de projetos no

âmbito da Ação 4114 - Fomento à Atividade Produtiva e à Organização da Agricultura

Familiar -, vinculada ao Programa 161 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura

Familiar  -,  beneficiem  projetos  propostos  por  alunos  que  tenham  concluído  ou

estejam  cursando  o  último  ano  em  centros  familiares  rurais  de  formação  por

alternância.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, presidente.
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REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.906/2013,  do  Sr.  Gilmar  de  Souza Oliveira,  da  Associação Mineira  das Escolas

Família Agrícola - Amefa -, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

encaminhado  ao  Ministério  da  Educação  pedido  de  providências  para  que  os

professores das escolas do campo conveniadas com a rede pública que adotem a

pedagogia da alternância possam ser atendidos pelo programa Procampo, conforme

a lista anexa.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, presidente.

Lista das Escolas Família Agrícola em Minas Gerais

*  -  O  quadro  com  a  Lista  das  Escolas  Família  Agrícola  em  Minas  Gerais  foi

publicado no Diário do Legislativo, de 10.12.2013.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.907/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.907/2013, de Rosângela Santana Fialho, da

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -, sugere alteração do

Programa 123 - Democratização do Acesso à Cultura e aos Seus Mecanismos de

Produção -,  da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014, para garantir a atualização dos valores

dos novos convênios com os Pontos de Cultura em Minas Gerais.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposta em análise solicita a alteração do Programa 123 - Democratização do

Acesso  à  Cultura  e  aos  Seus  Mecanismos  de  Produção  -,  para  que  os  valores

repassados aos Pontos de Cultura de Minas Gerais possam ser atualizados.

Os Pontos de Cultura são parte de um programa federal denominado Cultura Viva,

cujos editais são lançados com periodicidade variada. Atualmente, esses editais são

viabilizados mediante convênios com estados e municípios. Os valores são definidos

no âmbito  da  Secretaria  da  Cidadania  e da  Diversidade Cultural  do  Ministério  da

Cultura. Cada Ponto de Cultura recebe um total de até R$180.000,00 em três anos;

dois terços desse valor são repassados pelo governo federal via ente conveniado, e

um  terço  é  constituído  pela  contrapartida  do  ente  em  questão.  Dessa  forma,  o

aumento do valor dos repasses não depende unicamente de previsão orçamentária

estadual, uma vez que a maior parte dos recursos é do orçamento da União.

Consideramos, entretanto, que é pertinente e oportuno solicitar esclarecimentos ao

Ministério da Cultura acerca da situação dos Pontos de Cultura de Minas Gerais e

sobre  as  pendências  nas  prestações  de  contas,  e  pedir  providências,  no  âmbito

daquele órgão, para que se revise o valor dos recursos repassados.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de

requerimento com pedido de providências ao citado órgão federal.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.907/2013 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Duarte Bechir - Maria Tereza Lara.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.907/2013, de Rosângela Santana Fialho, da Associação de Proteção e Assistência

aos  Condenados  -  Apac  -,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja

encaminhado ao Ministério da Cultura pedido de providências com vistas à revisão
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dos valores repassados aos Pontos de Cultura, do Programa Cultura Viva.

Requer,  ainda,  esclarecimentos  sobre  quantos  Pontos  de  Cultura  há  em  Minas

Gerais, quais são eles, ente conveniante, se for o caso, e situação da prestação de

contas desses grupos e entes.

Sala das Reuniões, … de ... de ... .

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.908/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.908/2013, de Luiz Carlos Ubaldo Gonçalves, da

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS -, e outros, sugere alteração

da Ação 4171 - Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos -, da proposta de

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 -, para o

exercício de 2014, para construção de espaço destinado a prática esportiva e de lazer

no  Município  de  Visconde  de  Rio  Branco,  construção  de  ginásio  poliesportivo  e

desenvolvimento de projetos esportivos para jovens na comunidade de São João do

Vacaria, e fomento à práticas esportivas no meio rural, especialmente o futebol de

campo, na região do Sul de Minas.

As alterações sugeridas foram apresentadas em audiências públicas realizadas em

30/10/2013,  em  Ubá,  e  em  21/10/2013,  em  Araçuaí,  com  a  finalidade  de  colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a

revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Conforme determina o art.  173,  § 2º,  do Regimento Interno,  foi  anexada a esta

proposição a Proposta de Ação Legislativa nº 1.943/2013, de Forlan Souza Freitas, da

Câmara Municipal de Águas Formosas, por semelhança de conteúdo.

Fundamentação

Fruto  da  aglutinação  de  sugestões  apresentadas  nas  audiências  regionais  de

revisão do PPAG para o exercício de 2014, a proposta de ação legislativa em análise

expressa  as  demandas  por  construção  de  espaços  públicos  para  a  prática  da
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atividade esportiva em diversas localidades do Estado.

Nos últimos três  anos,  no PPAG foram consignados recursos para ampliação e

reestruturação  de  espaços  esportivos.  Foram  aplicados  37,44%  dos  recursos

previstos em 2011; dos recursos previstos para 2012, foram aplicados 93,18%; e, até

o momento, foram aplicados 123,10% dos recursos previstos para 2013.

Em 2011, foram aportados R$1.165.402,02 para a reforma e construção de espaços

esportivos para 14 prefeituras municipais e 8 entidades privadas, e cada uma delas

recebeu em média R$52.972,81. Em 2012, o Estado repassou R$15.139.728,60 a

142 prefeituras municipais e duas caixas escolares, e cada uma delas recebeu em

média  R$105.137,00.  Neste  ano,  já  foram  repassados  R$9.475.079,65  para  27

prefeituras municipais e 9 entidades privadas, e cada uma delas recebeu em média

R$263.195,65. Destaca-se que entre as entidades que receberam recursos dessa

ação em 2013 está a Cemig, que recebeu R$ 5.250.000,00.

Importante notar a grande discrepância dos valores médios repassados no âmbito

da  Ação  4171  nos  últimos  três  anos,  que  aumentaram  significativamente  sem,

contudo, representar um aumento do aporte de recursos totais para a construção e

reforma de espaços esportivos ou do número de entidades beneficiadas. Ademais,

desde  2008  são  adotados  projetos  padrões  para  obras  de  espaços  esportivos  a

serem custeadas com recursos da Secretaria de Estado de Esporte e Juventude, o

que deveria servir para reduzir essas diferenças.

Essa discrepância de valores e o fato de haver apenas 183 municípios beneficiados

no  universo  dos  843  municípios  mineiros  nos  últimos  três  anos  podem  indicar  a

necessidade de definição mais clara dos critérios para seleção dos projetos apoiados,

já  que  não  se  tem  notícia  de  um  edital  ou  outro  mecanismo  similar  para  essa

finalidade, o que contribuiria para maior transparência e democracia na aplicação dos

recursos.

A proposta  de  ação  legislativa  em  análise  consubstancia  demandas  municipais

colhidas durante as audiências de revisão do PPAG para a construção de espaços

públicos para a prática de atividade física. Se não há regras claras para a distribuição

dos recursos para este fim definidas pelo órgão gestor, é natural que a população

procure a intervenção de seus representantes na esperança de ser beneficiado com a
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construção desses equipamentos na sua localidade.

Portanto,  opinamos  pelo  acolhimento  das  propostas  em  análise  na  forma  de

requerimento à Secretaria de Estado de Esporte e da Juventude para que atenda às

solicitações dos proponentes  providenciando a construção de espaço destinado à

prática esportiva e de lazer no Município de Visconde do Rio Branco e na na zona

rural do Município de Paraguaçu; a iluminação do campo de futebol da Ruinha, em

Águas  Formosas  e  a  implantação de  núcleos  dos  programas  Geração  Esporte  e

Geração Saúde e construção de ginásio poliesportivo na comunidade de São João do

Vacaria, em Virgem da Lapa.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.908/2013 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Bosco - Maria Tereza Lara.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.908/2013,  de  Luiz  Carlos  Ubaldo  Gonçalves,  da  Secretaria  Municipal  de

Desenvolvimento Social - SMDS -, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja encaminhado à Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude pedido de

providências com vistas a:  construção de espaço destinado à prática esportiva e de

lazer no Município de Visconde do Rio Branco e na na zona rural do Município de

Paraguaçu;  iluminação  do  campo  de  futebol  da  Ruinha,  em  Águas  Formosas;

implantação  de  núcleos  dos  programas  Geração  Esporte  e  Geração  Saúde  e

construção  de  ginásio  poliesportivo  na  comunidade  de São  João  do Vacaria,  em

Virgem da Lapa.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...

André Quintão, presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.911/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.911/2013, de Uelton da Silva Pereira, do Ponto

de Cultura Palmeira Pequenina, sugere alteração na Ação 4570 - Desenvolvimento da

Educação de Jovens e Adultos -, da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental -  PPAG - 2012-2015,  para o exercício de 2014,  para assegurar a

oferta de educação de jovens e  adultos,  no  período noturno,  na  Escola  Estadual

Capitão Arnaldo Dias de Andrade, no Município de Cajuri.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada em 30/10/2013, em Ubá,

com a finalidade de colher  sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº

4.550/2013,  que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de

2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em análise solicita seja implantada a modalidade de

educação de jovens e adultos - EJA -, no período noturno da Escola Estadual Capitão

Arnaldo Dias de Andrade, localizada no Município de Cajuri. A Educação de Jovens e

Adultos é uma modalidade de ensino destinada àqueles que não tiveram acesso ou

continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade apropriada.

Segundo  o  autor,  em  Cajuri  há  um  número  elevado  de  jovens  e  adultos  que

desejam retornar aos estudos. No entanto, a Escola Estadual Capitão Arnaldo Dias

de Andrade não atende a esse público.

Os dados preliminares do Censo Escolar 2013 realizado pelo Instituto Nacional de

Estudos  e  Pesquisas Anísio Teixeira  -  Inep -  foram divulgados  pelo  Ministério  da

Educação.  A publicação  revela  que  não  houve  matrículas  na  EJA nas  escolas

municipais e estaduais desse município. Assim, para ter acesso a essa modalidade

de  ensino,  os  moradores  precisariam  deslocar-se  para  outros  municípios  como

Viçosa, São Miguel do Anta e Ervália, percorrendo uma distância mínima de 18 km.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de
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encaminhamento de requerimento à Secretaria de Estado de Educação solicitando

que verifique a demanda  relatada e analise a possibilidade de ofertar educação de

jovens e adultos, em período noturno, na referida escola.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.911/2013 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Duarte Bechir - Maria Tereza Lara.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.911/2013, de Uelton da Silva Pereira, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  solicitando que  verifique  a

existência de demanda pela educação de jovens e adultos, no Município de Cajuri, e

a possibilidade de ofertar essa modalidade de ensino, em período noturno, na Escola

Estadual Capitão Arnaldo Dias de Andrade, sediada naquele município.

Sala das Reuniões, ... de ... de … .

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.913/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.913/2013, de Marta Maria Arantes dos Santos,

da Pastoral  dos Migrantes,  e outros, sugere alteração da Ação 1048 -  Água para

Todos - Universalização do Acesso e Uso da Água -, da proposta de revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014,

com vistas a assegurar:  a)  a construção de barraginhas para pequenos e médios

agricultores; b) a revisão na proposta de tecnologia social das cisternas de polietileno;

e c) a construção de poços artesianos em quatro comunidades rurais do Município de

Águas Formosas.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  21/10/2013,  em
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Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício

de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas durante

as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014,

relativas à construção de barraginhas para pequenos e médios agricultores; à revisão

na proposta de tecnologia social das cisternas de polietileno; e à construção de poços

artesianos em quatro comunidades rurais do Município de Águas Formosas. Essas

intervenções se dariam no âmbito da Ação 1048 - Água para Todos - Universalização

do Acesso e Uso da Água -, única ação integrante do Programa Estruturador 050 -

Desenvolvimento Social dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas.

As  regiões  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri  e  do  Norte  de  Minas  são

caracterizadas pela baixa qualidade de vida, apresentando indicadores sociais que

estão entre os piores de Minas Gerais. Segundo dados do IBGE (Censo 2010), em

torno de 52% dos domicílios dessas regiões têm renda per capita inferior a 1/2 salário

mínimo. Dos 840.989 domicílios particulares na área rural em Minas Gerais, 570.467

possuem abastecimento de água de forma regular (por rede geral, poço ou nascente

na propriedade),  com uma cobertura de 67,83%, segundo dados da Secretaria de

Estado  de Desenvolvimento  dos  Vales  do  Jequitinhonha e  Mucuri  e  do  Norte  de

Minas - Sedvan. Nessas regiões do semiárido mineiro e seu entorno, a situação é

agravada pela grande intermitência do período de chuvas, prevalecendo a estiagem

durante a maior parte do ano. Nesse cenário, a ação do Estado é imprescindível para

garantir  a  redução  da  pobreza  e  a  universalização  do  acesso  regular  à  água

destinada ao consumo humano e ao desenvolvimento sustentável na região.

As  propostas  em  análise  nesse  parecer  vieram  acompanhadas  de  um

questionamento que resume toda a essência do programa: “Se a água é um bem

precioso, e o é para todos, por que poucos têm acesso a ela?”. Essa é a pergunta a

que  o  poder  público  deve responder  não  com  retórica,  mas com ações  efetivas,
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estruturantes  e  duradouras,  que  propiciem  de  fato  a  universalização  do

abastecimento público de água em todo o Estado.

Esse é o desafio que a Assembleia se propõe enfrentar juntamente com o Poder

Executivo  e,  para  tanto,  apresentaremos,  ao  final  deste  parecer,  emenda  ao

orçamento do Estado acrescentando R$200.000,00 na Ação 1048, com a seguinte

especificação do objeto do gasto:

- R$100.000,00 - construção de poços artesianos em quatro comunidades rurais do

Município de Águas Formosas (região do Jequitinhonha/Mucuri); e

- R$100.000,00 - construção de 10 barraginhas na comunidade Córrego do Narciso,

em Araçuaí (região do Jequitinhonha/Mucuri).

Além  da  emenda  orçamentária,  propomos  o  encaminhamento  de  pedido  de

providências à Sedvan para construção de barraginhas no Vale do Jequitinhonha, no

âmbito do convênio firmado entre Idene/Sedvan e Ministério da Integração com esse

fim, e para elaboração de estudos com vistas à revisão da utilização da tecnologia de

cisternas de polietileno no âmbito do programa, informando à ALMG os resultados

obtidos  com esses  estudos.  A tecnologia  de  cisterna  de polietileno não atende à

realidade regional nem quanto à durabilidade, nem quanto ao incentivo local com a

compra  de  material  de  construção  no  próprio  território.  Além  disso,  algumas

comunidades rurais do Município de Águas Formosas sofrem com a dificuldade de

captação de água em períodos menos chuvosos.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 4.551/2013, que estima as receitas e fixa as despesas

do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2014, e de requerimento ao

presidente da ALMG para encaminhamento de pedido de providências à Sedvan.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.913/2013 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 4.551/2013 e do requerimento

anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Bosco - Maria Tereza Lara.
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EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Acréscimo:

UO beneficiada:  1591 -  Secretaria  de Estado de Desenvolvimento dos Vales  do

Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas

Ação: Água para Todos - Universalização do Acesso e Uso da Água

Objeto do gasto: Específico

R$100.000,00 - Construção de poços artesianos em quatro comunidades rurais do

Município de Águas Formosas (Jequitinhonha/Mucuri); e

-  R$100.000,00  -  Construção  de  10  barraginhas,  na  comunidade  Córrego  do

Narciso, em Araçuaí (Região Jequitinhonha/Mucuri).

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 200.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 200.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.913/2013, da Sra. Marta Maria Arantes dos Santos, da Pastoral dos Migrantes, e

outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de

Estado  de Desenvolvimento  dos  Vales  do  Jequitinhonha e  Mucuri  e  do  Norte  de

Minas - Sedvan - pedido de providências para a construção de barraginhas no Vale

do  Jequitinhonha,  no  âmbito  do  convênio  entre  Idene/Sedvan  e  Ministério  da

Integração firmado para esse fim, e para a elaboração de estudo com vistas à revisão

da  utilização  da  tecnologia  de  cisternas  de  polietileno  no  âmbito  do  programa,

encaminhando-o à Assembleia Legislativa.

Sala das Reuniões, … de … de ....

André Quintão, presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.914/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.914/2013, da Sra. Marta Maria Arantes dos

Santos,  da  Pastoral  dos  Migrantes,  e  outros,  apresentada  em  audiência  pública

realizada em 21/10/2013, em Araçuaí, sugere alteração da Ação 4384 - Regulação

Operacional  e  Fiscalização  da  Prestação  de  Serviços  -,  do  Projeto  de  Lei  nº

4.550/2013,  que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de

2014, para garantir a redução do valor da cobrança por água e esgoto.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise solicita a diminuição das tarifas de água e esgoto cobradas

pela  Copasa-MG.  Salienta-se  que  essas  tarifas  são  definidas  pela  Agência

Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do

Estado de Minas Gerais - Arsae-MG.

Com o objetivo de facilitar o acesso da população de baixa renda ao saneamento

básico e contribuir para a universalização desses serviços, a Copasa-MG concede

desde 1994 a Tarifa Social, que reduz em até 40% as tarifas dos serviços de água e

esgoto, o que constitui um grande benefício para as pessoas de baixa renda.

Embora  a fixação tarifária  leve  em conta  a viabilidade do equilíbrio  econômico-

financeiro da concessionária e a preservação dos aspectos sociais dos respectivos

serviços, entendemos que a demanda solicitada tem um alcance social inegável e

justificável  e,  sendo  assim,  somos  favoráveis  à  proposta  e  opinamos  pela

apresentação de requerimento  em que  se  solicite  seja encaminhado à  Arsae-MG

pedido de informações sobre os critérios de cobrança de taxa de abastecimento de

água e esgotamento sanitário, inclusive de concessão de tarifa social ou gratuidade,

por todas as prestadoras desse serviço no Estado. Também julgamos conveniente

apresentar  outro  requerimento  em  que se  solicite  seja  encaminhado à  Arsae-MG

pedido  de  providências  para  dar  maior  transparência  à  divulgação  das  consultas

públicas e de seus resultados, relativos à prestação de serviços de abastecimento de
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água e esgotamento sanitário no Estado e à cobrança por esses serviços.

Conclusão

Opinamos  pelo  acolhimento  da  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.914/2013 na

forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Bosco - Maria Tereza Lara.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.914/2013, da Sra. Marta Maria Arantes dos Santos, da Pastoral dos Migrantes, e

outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ao diretor-geral

da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento

Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae-MG - pedido de informações sobre os

critérios de cobrança da taxa de abastecimento de água e esgotamento sanitário,

inclusive de concessão de tarifa social ou gratuidade, por todas as prestadoras desse

serviço no Estado.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.914/2013, da Sra. Marta Maria Arantes dos Santos, da Pastoral dos Migrantes, e

outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  encaminhado  à  Agência

Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do

Estado  de  Minas  Gerais  -  Arsae-MG  -  pedido  de  providências  para  maior

transparência à divulgação das consultas públicas e de seus resultados, relativos à

prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado

e à cobrança por esses serviços.

Sala das Reuniões, … de ... de ....
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André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.916/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.916/2013, do Sr.  Antônio Reginaldo Martins

Moreira,  da  Prefeitura  Municipal  de  Francisco  Badaró,  apresentada  em  audiência

pública  realizada  em  21/10/2013,  em  Araçuaí,  sugere  alteração  da  Ação  1176  -

Travessia Social -, do Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do

PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014, para assegurar a canalização do trecho

do Rio  Sucuriú  que corta  o  perímetro  urbano do Município  de  Francisco  Badaró,

numa extensão aproximada de 1km.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Por  meio da proposição em análise,  solicita-se a  canalização do trecho do Rio

Sucuriú que corta o perímetro urbano da cidade de Francisco Badaró, numa extensão

aproximada de 1km. Para tanto,  propõe-se a alteração da Ação 1176 -  Travessia

social.  Essa ação,  integrante do programa 036 -  Travessia  -,  tem a finalidade de

realizar intervenção nos municípios beneficiados, por meio de ações de infraestrutura,

aquisição de bens móveis, revitalização de equipamentos públicos e intervenções em

domicílios, com vistas a minimizar privações sociais identificadas no diagnóstico do

projeto Porta a Porta.

Conforme o proponente destacou, o Rio Sucuriú, por ocasião do período das águas,

devido ao seu assoreamento,  transborda ao longo  do centro  da  cidade,  atinge o

centro comercial,  paralisa o funcionamento de diversos serviços e ocasiona sérios

prejuízos à cidade. O problema priva a população do acesso à maioria dos espaços e

serviços públicos. Para evitar o problema, é necessário o desassoreamento anual do

rio, o que exige recursos de que nem sempre o município dispõe. Em situações desse

tipo, há outras medidas necessárias, como a canalização. Propor soluções viáveis

requer estudos técnicos e análises econômicas para que, demonstrada a viabilidade

do empreendimento, o município possa assumir com os órgãos competentes as obras
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concernentes, na extensão pretendida.

Técnicos do governo estadual informaram que o Município de Francisco Badaró

teria sido contemplado em 2009 pelo projeto Travessia Social e que não há previsão

de atendimento em 2014, pois a relação de municípios a serem atendidos no ano

fizeram o convênio para o diagnóstico do Porta a Porta em 2013 e já têm suas ações

identificadas.

Entende-se que, em atenção à proposta, cabe apresentar requerimento em que se

solicite seja encaminhado à Sedese pedido de providências para a canalização do

Rio Sucuriú, em Francisco Badaró, numa extensão aproximada de 1km, no âmbito da

Ação 1176 - Travessia Social.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.916/2013 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Bosco - Maria Tereza Lara.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.916/2013,  do  Sr.  Antônio  Reginaldo  Martins  Moreira,  da  Prefeitura  Municipal  de

Francisco Badaró,  requer  a V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese - pedido de providências

para a canalização do Rio Sucuriú, em Francisco Badaró, numa extensão aproximada

de 1km, no âmbito da Ação 1176 - Travessia Social.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.919/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.919/2013, de Forlan Souza Freitas, da Câmara

Municipal de Águas Formosas, propõe a alteração da Ação 4191 - Atendimento aos
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Municípios -, da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014, para promover a construção de quatro

salas de aula na Escola Municipal Sebastião Lima, no Município de Águas Formosas.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  21/10/2013,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício

de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em análise tem por objetivo a construção de salas de

aula  na  Escola  Municipal  Sebastião  Lima  Filho,  situada  no  Município  de  Águas

Formosas.  A referida  escola atende 216 alunos no ensino  fundamental,  conforme

dados  do  Data  Escola  Brasil,  do  Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira - Inep.

A gestão das redes municipais e de seus encargos é obrigação dos municípios, que

recebem,  para  tanto,  recursos  do  Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  da

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -  Fundeb -,  de

acordo com o número de alunos atendidos.

No  entanto,  cabe  ao  Estado,  de  forma  compartilhada  com  os  municípios,  as

responsabilidades da oferta do ensino fundamental. Assim, se a procura por vagas na

região onde se situa a escola é crescente, o Estado poderia viabilizar formas de suprir

a demanda do ensino fundamental, considerando o zoneamento e o cadastro escolar

realizado em conjunto com os municípios.

Dessa  forma,  somos  pelo  acatamento  da  proposição  em  tela,  na  forma  de

requerimento à Secretaria de Estado de Educação, para que verifique a possibilidade

de, em cooperação com o Município de Águas Formosas, ampliar o atendimento do

ensino fundamental na região onde se situa a Escola Municipal Sebastião Lima Filho.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.919/2013, na forma do requerimento anexo.
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Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO N° … / ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A  Comissão  de  Participação  Popular,  em  atendimento  à  Proposta  de  Ação

Legislativa nº 1.919/2013, de Forlan Souza Freitas, da Câmara Municipal de Águas

Formosas, requer a V. Exa., nos termos do art. 103, III, “a”, do Regimento Interno,

seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências com

vistas ao atendimento da crescente demanda por ensino fundamental na região onde

se situa a Escola Municipal Sebastião Lima Filho, em cooperação com o Município de

Águas Formosas.

Sala das Reuniões, … de ... de 2013.

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.920/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº  1.920/2013,  de  Armando dos Santos,  sugere

alteração do Programa 267 - Programa de Geração de Renda e Inclusão Produtiva -,

da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-

2015, para o exercício de 2014, para que a economia popular e solidária seja objeto

da atuação das diversas secretarias de Estado.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada em 30/10/2013, em Ubá,

com a finalidade de colher  sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº

4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de

2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe sugere que todas as secretarias de Estado desenvolvam

ações de discussão e apoio à economia popular solidária.



1346
____________________________________________________________________________

A economia  popular  solidária  é  uma  alternativa  de  produção  que  concebe  o

desenvolvimento  econômico  a  partir  da  inclusão  social,  com  base  na  gestão

democrática  da  produção  e  da  comercialização  e  orientada  pelos  princípios  da

autogestão, da solidariedade, da sustentabilidade ecológica e da democracia. Nessa

forma  de economia,  o  trabalhador  detém  seu próprio  equipamento  de  trabalho  e

participa diretamente da atividade produtiva. Da mesma maneira, os resultados são

compartilhados por todos os participantes.

Atualmente  as  ações  referentes  à  economia  popular solidária  estão  a  cargo  da

Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Emprego  -  Sete  -,  sob  a  coordenação  da

Superintendência de Geração de Renda e Empreendedorismo.

Em  que  pese  a  importância  de  se  discutirem  políticas  de  trabalho  de  forma

integrada às demais políticas, tais como educação e assistência social, entendemos

que  a  proposta  não  é  pertinente  ao  PPAG,  por  se  tratar  de  uma  diretriz  de

intersetorialidade para a economia popular solidária.

Dessa forma, opinamos pelo não acolhimento da proposta em análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.920/2013.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Bosco - Maria Tereza Lara.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.922/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº  1.922/2013,  de  Fernando Henrique de Sousa

Miranda,  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  4/11/2013,  em  Belo

Horizonte, sugere a exclusão, com o devido cancelamento da despesa e da receita,

da  Ação  4542  -  Desenvolvimento  dos  Serviços  de  Arrecadação,  Fiscalização  e

Tributação -  do  Projeto  de  Lei  4.550/2013,  que dispõe sobre  a  revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014, ou a

máxima redução de suas metas físicas e financeiras.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão
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para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposta  em  exame  encaminha  sugestão  de  exclusão  da  Ação  4542  -

Desenvolvimento  dos  Serviços  de  Arrecadação,  Fiscalização  e  Tributação  -  da

proposta de revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de 2014, ou a máxima

redução de suas metas físicas e financeiras, com o devido cancelamento da despesa

e da receita.

Como justificativa, o autor argumenta que, para financiar seus gastos, o governo

utiliza em grande parte as receitas provenientes de impostos. Porém, ao tributar, o

governo  impede  investimentos  produtivos,  porque  reduz  a  renda  disponível  dos

indivíduos e,  consequentemente,  a poupança.  Assim,  para  ele,  quando o governo

gasta, está impedindo diretamente a formação de capital. A poupança dos indivíduos

permite  que  haja  uma  maior  quantidade  de  recursos  a  serem  empregados  na

produção, contribuindo para a produção de bens de capital, os quais, por sua vez,

irão produzir mais e ampliar a abundância de produtos na economia. Conclui que os

impostos não devem recair sobre a produção nem sobre a renda, pois isso seria um

enorme obstáculo à poupança e à formação de capital. Logo, o governo não deveria

focar sua atuação em aumentar a eficácia da arrecadação, mas sim em reduzir  a

carga tributária sobre o cidadão mineiro, além de reduzir ao máximo os seus gastos.

No nosso entendimento, a função da tributação é retirar recursos da sociedade para

serem revertidos  para  a  própria  sociedade  na  forma de  políticas  públicas.  Esses

recursos, se bem aplicados, podem ter resultados mais efetivos do que se aplicados

pelos  indivíduos  no  seu  próprio  bem-estar.  Assim,  a  preocupação  de  todos  nós,

governo e sociedade, deve ser que a aplicação desses recursos seja feita de forma

mais eficiente e eficaz. Devemos ainda nos preocupar em assegurar que a tributação

seja distribuída de forma proporcional à capacidade contributiva de cada cidadão.

A ação 4542 tem a finalidade de proporcionar às unidades fazendárias condições

para arrecadar recursos, com o objetivo de dar sustentabilidade às políticas públicas

estaduais.  Para  2014,  são  propostas  metas  financeiras  para  todas  as  regiões,

totalizando o montante de R$29.816.000,00.  Consideramos a ação essencial  para

melhorar a  eficácia na arrecadação tributária,  para contribuir  para a diminuição da
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sonegação fiscal  e para  possibilitar  uma carga tributária  mais  justa.  Desse modo,

opinamos pela rejeição da proposta em análise.

Conclusão

Diante  do  exposto,  somos  pela  rejeição  da  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº

1.922/2013.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.924/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.924/2013, de Marcos Francisco de Oliveira, da

Secretaria Municipal de Agricultura de Campos Gerais, e outros sugere alteração da

Ação 1218 - Fortalecimento da Agricultura Familiar para o Abastecimento Alimentar -,

na proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-

2015 para o exercício de 2014, demandando maior atenção para com os agricultores

familiares do Município de Campos Gerais, em especial com relação ao pagamento

do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA - no Estado pela Companhia Nacional

de Abastecimento - Conab -, bem como mais funcionalidade e menos burocracia na

comercialização dos produtos da agroindústria em todo o Estado, e em especial no

Município de Paraguaçu.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  1º/11/2013,  em

Paraguaçu, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício

de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas durante

as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014,

relativas  aos  problemas  relacionados  à  execução  do  Programa  de  Aquisição  de

Alimentos - PAA - no Estado, sobretudo o aumento de exigências para o acesso aos



1349
____________________________________________________________________________

recursos do programa e o atraso dos pagamentos pela Conab.

O governo federal executa o PAA, que consiste na compra de alimentos a preços

de  mercado,  de  agricultores  familiares,  para  posterior  distribuição  a  uma  rede

socioassistencial integrada a políticas públicas de segurança alimentar. O PAA é um

programa do  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  -  MDS -,  em  parceria  com  o

Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário  -  MDA  -,  a  Companhia  Nacional  de

Abastecimento -Conab -, além dos poderes públicos estaduais e municipais, o qual

garante a venda da produção por um “preço mínimo”, normalmente superior ao que é

pago por atravessadores do mercado atacadista.

A implementação  do  PAA por  meio  da  Conab  vem  passando  por  dificuldades

operacionais. Na busca de soluções, o MDA lançou, em 2012, novas modalidades do

programa  que  permitem  que  a  gestão  seja  realizada  pelos  estados  ou  pelos

municípios  por  adesão.  Na  perspectiva  de  facilitar  o  acesso  dos  agricultores

familiares ao PAA, o Poder Executivo Estadual aderiu como executor desse programa

no Estado e vem estimulando a adesão de prefeituras municipais.

Para discutir a execução do PAA no Estado, foi realizada uma audiência pública em

novembro  de  2013  na  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  no  âmbito  da

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial.  Na reunião,  foram levantados

diversos  problemas:  insuficiência  dos  recursos;  baixa  execução  do  programa;

alterações repentinas nas normas; excesso de burocracia; atrasos dos pagamentos

pela  Conab;  e  dificuldades,  por  parte  de  agricultores  familiares  e  de  gestores

municipais, para compreender as novas modalidades de execução do programa por

adesão

Segundo o superintendente regional da Conab no Estado, o baixo desempenho do

programa, que teve este ano uma das menores execuções da série histórica, não

ocorreu apenas em Minas, mas também em nível nacional, haja vista que em 2012

foram destinados R$ 385 milhões para o programa em todo o País, e esse valor caiu

para R$ 180 milhões em 2013.

O PAA é um dos mais importantes instrumentos de fortalecimento da agricultura

familiar  e  garantia  de  segurança  quanto  ao  escoamento  da  produção  desse

segmento, diminuindo a dependência de atravessadores e do mercado privado de
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atacado e varejo.

Assim sendo, somos favoráveis à proposta em tela, razão pela qual apresentamos,

ao  final  deste  parecer,  requerimento  solicitando o  encaminhamento  de  pedido  de

providências à Conab para solução dos problemas relativos ao atraso de pagamentos

de  aquisições  via  PAA de  projetos  do  Estado,  em  especial,  nos  Municípios  de

Campos  Gerais  e  Paraguaçu,  e  para  análise  da  viabilidade  de  simplificação  dos

processos de aprovação e implementação dos projetos do PAA.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.924/2013 por meio do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Bosco - Maria Tereza Lara.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.924/2013, de Marcos Francisco de Oliveira, da Secretaria Municipal de Agricultura

do Município de Campos Gerais, e outros requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja encaminhado pedido de providências à Companhia Nacional de Abastecimento -

Conab - para regularização dos pagamentos em atraso de aquisições por meio do

PAA de  projetos  do  Estado,  em  especial  nos  Municípios  de  Campos  Gerais  e

Paraguaçu,  e  para  análise  de  viabilidade  de  simplificação  dos  processos  de

aprovação e implementação dos projetos no PAA.

Sala das Reuniões, ... de …de ....

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.928/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.928/2013, de autoria do Sr.  Paulo Henrique

Santos  Fonseca,  do  Sindicato  Único  dos  Trabalhadores  em  Educação  de  Minas

Gerais  -  Sind-Ute/MG -,  sugere  alteração  da  finalidade  da  Ação  4154  -  Apoio  à
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Produção de Hortas Domésticas -, da proposta de revisão do Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014, com vistas a

incentivar a produção de hortas nas escolas de rede pública estadual de educação.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa ampliar a abrangência da Ação 4154 - Apoio à Produção

de Hortas Domésticas - de modo a apoiar a produção das hortas nas escolas da

educação  básica  pública  estadual.  Essa  ação  tem  por  finalidade  incentivar  a

formação de hortas domésticas e comunitárias, possibilitando às famílias o acesso ao

consumo como complemento alimentar e nutricional de qualidade e a comercialização

dos excedentes.

O desenvolvimento de hortas escolares, de cunho comunitário, é interessante não

só  com  a  finalidade  de  complementação  alimentar  das  famílias  envolvidas,  mas

também de desenvolvimento de habilidades agrícolas nas crianças e adolescentes,

reforçando a importância da atividade de produção de alimento para a sociedade. A

Ação 4154 - Apoio à produção de hortas domésticas -, pelo seu escopo, pode ser

aplicada em espaços comunitários fora ou dentro das escolas de bairro, podendo vir a

constituir mais um fator de integração das famílias com a escola.

Pelo exposto, somos favoráveis à proposição em tela, pois entendemos ser legítima

a reivindicação pela inclusão das escolas no âmbito da Ação 4151.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento em que se solicite seja encaminhado à Empresa de Assistência Técnica

e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater - pedido de providências com

vistas à realização de estudo sobre a viabilidade da ampliação do escopo da Ação

4154  para  que  ela  atenda  também  às  escolas  da  rede  pública  estadual,  com

capacitação e doação de sementes para a implantação de hortas escolares.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.928/2013 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Duarte Bechir - Maria Tereza Lara.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1928/2013,  do  Sr.  Paulo  Henrique  Santos  Fonseca,  do  Sindicato  Único  dos

Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-Ute/MG -, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja encaminhado à Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais - Emater - pedido de providências com vistas à

realização de estudo sobre a viabilidade de ampliação do escopo da Ação 4154, para

que ela  atenda também as escolas  da  rede pública estadual,  com capacitação e

doação de sementes para a implantação de hortas escolares.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.929/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.929/2013,  do  Sr.  Paulo  Henrique  Santos

Fonseca,  sugere  a  alteração  da  Ação  2086  -  Operacionalização  das  Ações  do

Consfundeb  e  Cae  -  da  proposta  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental -  PPAG -  2012-2015 para o exercício de 2014, para ampliar  suas

metas financeiras.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão
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para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela visa a ampliar a meta financeira da Ação 2086 para assegurar

a  efetividade  do  trabalho  dos  conselheiros  do  Conselho  de  Acompanhamento  e

Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e

de Valorização dos  Profissionais  da  Educação -  Consfundeb -  e  do  Conselho de

Alimentação Escolar - Cae.

Em 2013,  essa ação teve como meta financeira o valor  de R$100.000,00.  Para

2014, o valor sugerido é de R$80.000,00. O proponente espera que para 2014 sejam

mantidos os valores de 2013, para que os membros do Consfundeb e do Cae possam

garantir a eficácia e a efetividade de suas ações e de suas competências, previstas

em legislação federal.

É sabido que, não obstante a obrigação legal de o poder público oferecer suporte

ao funcionamento dos conselhos em questão, eles funcionam de forma precária, com

infraestrutura  e  recursos  deficitários.  Um  reforço  no  aporte  de  recursos  para  os

conselhos  poderia  promover  melhorias  em  seu  funcionamento  e  repercutir  no

aprimoramento de sua atuação como entes fiscalizadores da execução de recursos

públicos em sua área de competência.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  por  meio  da

apresentação de emenda ao Projeto de Lei nº 4.551/2013, que estima as receitas e

fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado e do Orçamento de Investimento

das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2014.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.929/2013  por meio da apresentação da emenda ao Projeto de Lei nº 4.551/2013

anexa.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Bosco, relator - Maria Tereza Lara.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Acréscimo:

UO beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação
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Ação: Operacionalização das Ações do Consfundeb e Cae

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$20.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR

Valor: R$20.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.930/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.930/2013,  de  autoria  do  Sr.  Diogo  Mello

Brazioli,  da entidade Estudantes pela Liberdade, encaminha sugestão de exclusão

das Ações 1033 - Integração do Planejamento na Região Metropolitana do Vale do

Aço -, 4168 - Apoio e Suporte aos Projetos Metropolitanos - e 4556 - Apoio Técnico

aos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte para Ordenação Territorial

- da proposta de revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de 2014, ou a redução

máxima de suas metas físicas e financeiras.

A  proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  da  Comissão  de  Assuntos

Municipais  e  Regionalização  realizada  em  5/11/2013,  em  Belo  Horizonte,  com  a

finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.550/2013,

que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas durante

a referida audiência pública de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014,

relativas à Rede de Cidades.

Como justificativa, o autor defende que o Estado deve se abster da tentativa de

planejar cidades, deixando tal tarefa aos cidadãos, que deveriam se auto-organizar

para realizar as atividades de interesse comum. Segundo ele, os recursos destinados
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às três ações poderiam ser mais bem alocados pelo próprio cidadão. Por isso ele

defende  também  a  redução  da  carga  tributária,  suprimindo-se  tanto  a  despesa

destinada a essas ações quanto a receita correspondente presente no referido projeto

de lei.

Em nosso entendimento, porém, o cancelamento das ações pressupõe mudança

profunda na atuação do Estado, que é pressionado cada vez mais pela sociedade a

ter  maior  participação  na  gestão  metropolitana,  com  um  papel  de  articulador,

regulador e provedor de serviços públicos de interesse comum.

Nesse sentido, o Poder Executivo tem se estruturado nos últimos tempos com a

criação de uma Secretaria  Extraordinária  de  Gestão Metropolitana  e de Agências

Metropolitanas na RMVA e na RMBH.

Assim, o cancelamento das respectivas ações significaria um retrocesso nas ações

de governança metropolitana, levando-se em conta o arcabouço jurídico vigente e o

entendimento do papel estatal de sucessivos governos estaduais, entre os quais a

atual administração, e da maior parte da sociedade civil organizada.

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos  pela  rejeição da  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº

1.930/2013.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.931/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.931/2013,  do  Sr.  Paulo  Henrique  Santos

Fonseca,  do  Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas  Gerais  -

Sind-UTE-MG  -,  sugere  alteração  da  finalidade  da  Ação  4605  -  Programa  de

Desenvolvimento da Educação Profissional - PEP - da proposta de revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014,

com vistas a assegurar que a oferta de educação profissional seja gratuita, pública,

sob a responsabilidade do Estado e em articulação com os demais entes públicos.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em
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Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em análise pretende alterar  a finalidade da Ação

4605, que trata do Programa de Desenvolvimento da Educação Profissional - PEP.

Esse programa tem como objetivo prover educação profissional e formação técnica

em nível médio no Estado.

A alteração proposta sugere adequação da finalidade da ação de forma a explicitar

que essa modalidade de educação deve ser oferecida de forma gratuita e pública,

sob responsabilidade do Estado e de forma articulada com os demais entes públicos.

A Constituição  Federal  estabelece  que  o  ensino,  como  dever  do  Estado,  será

ministrado com base no princípio da gratuidade e que a educação básica deve ter

caráter  universal.  Assim,  a  educação  profissional  gratuita,  pública  e  sob

responsabilidade  do  Estado  é  um  direito  garantido  constitucionalmente,  sendo

desnecessário que isso seja explicitado na finalidade da referida ação.

No que se refere à articulação entre os entes federados, julgamos importante que

ela seja destacada na finalidade da Ação 4605, pois essa organização pode evitar a

sobreposição de ações realizadas pelo governo federal e pelo Estado e dessa forma

otimizar a utilização dos recursos públicos na oferta da educação profissional.

Opinamos,  portanto,  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  por  meio  da

apresentação de emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão

do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014, com vistas a alterar a finalidade da

Ação 4605.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.931/2013 por meio da apresentação da  emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013

anexa.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.
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André Quintão, presidente e relator - Duarte Bechir - Maria Tereza Lara.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 003 - Melhor Emprego

Ação: 4605 - Programa de Desenvolvimento da Educação Profissional - PEP

Mudança de finalidade:

Para: Prover, em articulação com os demais entes federados, educação profissional

e formação técnica em nível médio, atendendo às demandas regionais e municipais,

do meio urbano e rural,  identificando e diagnosticando tendências do mercado de

trabalho  e  necessidades  de mão de obra  e  contribuindo  para  o  desenvolvimento

econômico do Estado.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.932/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.932/2013, de Paulo Henrique Santos Fonseca,

do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-UTE -,

sugere alteração da Ação 4585 - Provimento e Gestão do Ensino Fundamental e da

Ação 4586 - Provimento e Gestão do Ensino Médio -, do Programa 015 - Educação

para Crescer -, da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - 2012-2015, para o exercício de 2014, para ampliação de meta financeira com

vistas ao pagamento do piso salarial nacional aos trabalhadores da educação básica

pública na rede estadual.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  de  ação  legislativa  em  análise  sugere  alteração  da  Ação  4585  -

Provimento e Gestão do Ensino Fundamental e da Ação 4586 - Provimento e Gestão

do Ensino Médio -, do Programa 015, com vistas a incluir nessas ações recursos para
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o pagamento do piso salarial nacional aos trabalhadores da educação básica pública

na rede estadual.

Em que pese a importância do pleito apresentado pelo proponente, entendemos

que o pagamento do Piso Salarial Nacional aos profissionais de educação não pode

ser  tratado no âmbito  dessas  ações.  Isso  porque o subsídio dos  profissionais  de

educação deve ser regulado por lei. Com esse fim, tramitou nesta Casa o Projeto de

Lei nº 4.647/2013 que reajusta o subsídio das carreiras do Grupo de Atividades de

Educação  Básica.  O  projeto  de  lei  em  questão  foi  aprovado  em  Plenário  em

4/12/2013 e aguarda apenas a remessa à sanção do governador do Estado.

Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de dois

requerimentos com pedidos de providência à Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão; o primeiro solicitando que o valor do reajuste salarial dos professores seja

calculado  com  base  no  valor  aluno  definido  nacionalmente  pelo  Fundo  de

Manutenção  e  Desenvolvimento  de  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos

Profissionais da Educação -  Fundeb.  O segundo solicitando que seja aberto novo

prazo para a opção pelo regime de remuneração para professores.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.932/2013 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Bosco, relator - Maria Tereza Lara.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.932/2013,  de  Paulo  Henrique  Santos  Fonseca,  do  Sindicato  Único  dos

Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-UTE -, requer a V. Exa.,  nos

termos regimentais,  seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão  pedido  de  providências  para  que  os  futuros  reajustes  remuneratórios

concedidos  aos  profissionais  de  educação  básica  do  Estado  que  percebem

remuneração pelo regime do subsídio sejam calculados de acordo com o percentual
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de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino

fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei Federal nº 11.738, de

2008.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº.../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.932/2013,  de  Paulo  Henrique  Santos  Fonseca,  do  Sindicato  Único  dos

Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-UTE -, requer a V. Exa.,  nos

termos regimentais,  seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão  pedido  de  providências  para  que  o  profissional  de  educação  básica  que

percebe a remuneração pelo regime do subsídio possa optar pelo retorno ao regime

remuneratório anterior à vigência da Lei nº 18.975, de 29/6/2010, com a garantia de

ter  restabelecidos  todos  os  direitos  vigentes  e  contagens  de  tempo  desde  a

transposição para o regime de subsídio.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.934/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.934/2013, de autoria do Sr. Mezaque da Silva

de Jesus, do Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais - Copimig -, encaminha

sugestão  de  alteração  da  Ação  4483  -  Construção,  Reformas  e  Melhorias  em

Unidades  Habitacionais  -,  da  proposta  de  revisão  do  PPAG  2012-2015,  para  o

exercício de 2014, para ampliar meta financeira com vistas a reforma e construção de

habitação em comunidades indígenas.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o
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exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais -  Copimig -  requer que seja

acrescentado recurso financeiro para viabilizar a construção de habitações indígenas

em aldeias indígenas do Estado de Minas Gerais. Alega que já há projetos nesse

sentido em análise pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política

Urbana - Sedru - e que a diminuição no volume de recursos proposta nos projetos de

revisão do PPAG e da LOA inviabilizaria a construção dessas moradias.

Considerando a importância civilizatória do atendimento às demandas desse estrato

da  sociedade brasileira,  que  foram  os  primeiros  habitantes  do  país,  e  visando a

continuidade de projetos  ora  em andamento,  consideramos válida  e  importante  o

acolhimento da proposta.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 4.551/2013, que estima as receitas e fixa as despesas

do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas  Controladas  pelo  Estado  para  o  exercício  de  2014  e  de  requerimento

requerimento à Sedru informando o acréscimo do recurso na Ação 4483 e que a

definição das comunidades a serem atendidas deverá ser feita em interlocução com o

Conselho dos Povos Indígenas - Copimig.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.934/2013 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 4.551/2013 e do requerimento,

em anexo.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Bosco, relator - Maria Tereza Lara.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Acréscimo:

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana
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Objeto do Gasto: 4483  -  Construção,  Reformas  e  Melhorias  em  Unidades

Habitacionais - Construção de Habitações em Comunidades Indígenas. (despesas de

capital)

Região beneficiada: Estadual

Unidade(s) Orçamentária(s) Deduzida(s): - Reserva de Contingência

Proj.(s) / Ativ.(s) Deduzida(s): - Reserva de Contingência - Valor: R$ 300.000,00

Valor total das emendas: Valor: R$ 300.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência: Valor: R$ 300.000,00

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.943/2013, de Mezaque da Silva de Jesus, do Conselho dos Povos Indígenas de

Minas  Gerais  -  Copimig  -,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja

encaminhado ofício à  Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política

Urbana -  Sedru - informando àquela secretaria  do acréscimo do recurso na Ação

4483 na Lei  Orçamentaria  Anual  para 2014 destinado  à  construção de habitação

indígena e que a definição das comunidades a serem atendidas deverá ser feita em

interlocução com o Conselho dos Povos Indígenas - Copimig.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.935/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.935/2013, de Paulo Henrique Santos Fonseca,

do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-UTE-MG

-, encaminha sugestão de exclusão da Ação 1008 - Reinventando o Ensino Médio -,

da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-

2015, para o exercício de 2014.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do
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Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  de  ação  legislativa  em  comento  visa  à  exclusão  da Ação  1008  -

Reinventado  o  Ensino  Médio  -  do  Programa  Ensino  Médio.  De  acordo  com  o

proponente,  essa ação não cumpre os objetivos de evitar  a evasão escolar  e  de

propiciar a universalização do ensino médio, ao não cumprir os parâmetros do custo

aluno/qualidade, aprovado no Parecer nº 8/CNE/CEB, de 2010, além de empregar

profissionais leigos para sua implementação.

A mencionada Ação 1008 tem por objetivo reformular o ensino médio, reconstruindo

sua identidade como última etapa da educação básica, de modo a permitir  que os

alunos  estejam  aptos  ao  exercício  da  cidadania  no  mundo  contemporâneo  e,  ao

mesmo tempo, preparados para o prosseguimento dos estudos e para o ingresso no

mundo  do  trabalho.  Essa  ação  foi  iniciada  em  11  escolas  vinculadas  à

Superintendência Regional de Ensino Metropolitana C e foi, posteriormente, ampliada

para 172. O trabalho foi implantado com a participação de gestores, professores e

alunos. A previsão é de que a ação atenda 2.172 escolas a partir de 2014, a um custo

de R$56.846.000,00.

Cabe esclarecer que o Parecer nº 8/CNE/CEB, de 2010, por não ter  sido ainda

homologado pelo  Ministério  da Educação,  não possui  o  requisito  de validade que

conferiria  a  ele  eficácia.  Dessa  forma,  não  vincula  os  entes  federados  às  suas

determinações.  Ademais,  inexiste estudo técnico  que possa confirmar  a ineficácia

desse  projeto,  mesmo  porque  a  sua  implantação  é  muito  recente  para  que  os

resultados possam ser satisfatoriamente avaliados.

Cumpre  informar  ainda  que  a  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia

aprovou requerimento em 2013 para realização de audiência pública em que serão

discutidas as condições de implementação do projeto Reinventando o Ensino Médio,

oportunidade em que se aprofundarão as questões relativas a esse projeto.

Desse modo, somos pelo não acolhimento da proposição em análise.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.935/2013.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Bosco, relator - Maria Tereza Lara.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.937/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.937/2013,  do  Sr.  Paulo  Henrique  Santos

Fonseca,  do  Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas  Gerais  -

Sind-UTE/MG -,  sugere alteração da Ação 1085 -  Educação em Tempo Integral  -

Alimentação  Escolar  -,  da  proposta  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015, para o exercício de 2014, a fim de garantir, no

mínimo, a mesma meta financeira prevista para aquela ação em 2013.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  de  ação  legislativa  em  análise  sugere  alteração  da  Ação  1085  -

Educação em Tempo Integral - Alimentação Escolar -, no âmbito do Programa 015 -

Educação para Crescer -, para garantir que a meta financeira prevista para essa ação

no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para o exercício em

2014, não seja reduzida em relação a 2013.

A Ação 1085 garante a alimentação escolar oferecida aos alunos matriculados na

educação em tempo integral.  Em 2013,  a  meta  física dessa ação foi  de 140.000

alunos atendidos e a meta financeira foi de R$22.960.000,00. A proposta de revisão

do PPAG 2012-2015, para o exercício de 2014, manteve a meta física de 2013, mas

reduziu a meta financeira para R$10.760.000,00.



1364
____________________________________________________________________________

Segundo  a  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  -  Seplag  -,  2.032

escolas participam do projeto estratégico Educação em Tempo Integral, do governo

estadual. Dessas escolas, 888 aderiram ao Programa Mais Educação - programa do

governo federal que visa estimular a ampliação da jornada escolar e a organização

curricular na perspectiva da educação integral - e receberam recursos financeiros do

governo federal para subsidiar a alimentação escolar em 2013. Com a adesão, essas

escolas receberam recursos financeiros do Programa Mais Educação e do Tesouro

Estadual, ocasionando sobreposição de recursos.

Para 2014, outras 729 escolas aderiram ao Programa Mais Educação, totalizando

1.617  escolas  que  serão  atendidas  por  ele.  Em  vista  dessa  adesão,  caberá  ao

Tesouro  Estadual  financiar  a  alimentação  escolar  apenas  das  escolas  que  não

participam do Programa Mais Educação. Por isso, houve redução da meta financeira

da Ação 1085, apresentada no PPAG 2012-2015, para o exercício de 2014.

As informações prestadas pela Seplag leva-nos a acreditar que, em tese, a oferta

da  alimentação escolar  aos  alunos  das  escolas  em tempo integral  em  2014 não

sofrerá nenhum prejuízo. No entanto, é importante que a Secretaria de Estado de

Educação, órgão responsável pela gestão da Ação 1085, se pronuncie para ratificar

essas  informações  e  prestar  esclarecimentos  que  possam  tornar  o  processo  de

financiamento da alimentação escolar nas escolas de tempo integral possível de ser

entendido.

Somos,  portanto,  favoráveis  ao  acolhimento  da  proposição  na  forma  de

requerimento  em que se solicite  sejam encaminhados à  Secretária  de  Estado de

Educação pedido de informações sobre o número de escolas e alunos atendidos,

bem como sobre o valor per capita-aluno disponibilizado no âmbito do Programa Mais

Educação e da Ação 1085, e pedido de providências para que disponibilize essas

informações em seu sítio eletrônico. Essa medida conferiria maior transparência ao

processo,  facilitando  o  controle  social  da  aplicação  dos  recursos  da  alimentação

escolar das escolas em tempo integral.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.937/2013 na forma do requerimento anexo.
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Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Duarte Bechir - Maria Tereza Lara.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.937/2013,  do  Sr.  Paulo  Henrique  Santos  Fonseca,  do  Sindicato  Único  dos

Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-UTE/MG -, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja encaminhado à secretária de Estado de Educação pedido de

informações  sobre o  número  de  escolas  de  tempo  integral  que  recebem

financiamento para alimentação escolar no âmbito do Programa Mais Educação e da

Ação 1085 -  Educação em Tempo Integral  -  Alimentação Escolar  -,  no  âmbito do

Programa  015  -  Educação  para  Crescer  -,  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental 2012-2015, bem como sobre a quantidade de alunos atendidos e o

valor per capita-aluno previsto para o exercício de 2014.

Requer, ainda, seja encaminhado à Secretária de Estado de Educação pedido de

providências para que disponibilize essas informações em seu sítio eletrônico.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.938/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.938/2013, de Marcílio Pinheiro de Brito, sugere

a alteração da Ação 4570 - Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos -, da

proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015

- para o exercício de 2014, para promover a construção de sala de aula e biblioteca

na unidade prisional de Águas Formosas, assegurando a alfabetização dos internos e

seu encaminhamento para continuidade dos estudos.

A proposta  em análise  resultou  da  aglutinação de quatro  sugestões  do  mesmo

autor, que foram apresentadas em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do



1366
____________________________________________________________________________

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  de  ação  legislativa  em  epígrafe  resulta  da  aglutinação  de  quatro

sugestões semelhantes coletadas durante as audiências públicas de revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014. Os

objetivos  da  proposta  são a  construção  de  sala  de  aula  e  biblioteca  na  unidade

prisional  localizada  no  Município  de  Águas  Formosas,  bem  como  a  oferta  de

educação de jovens e adultos - EJA.

A educação é um direito de todos previsto no art. 205 Constituição Federal de 1988.

A oferta de educação voltada especificamente para as pessoas privadas de liberdade

está prevista na Lei de Execução Penal - Lei nº 7.210, de 11/7/1984. Além disso, as

diretrizes  contidas  na  Resolução  nº  2,  de  19/5/2010,  do  Conselho  Nacional  de

Educação,  e na  Resolução nº  3,  de  11/3/2009,  do  Conselho  Nacional  de Política

Criminal  e  Penitenciária,  preveem  a  oferta  da  EJA para  jovens  e  adultos  nos

estabelecimentos penais. Portanto, é indubitável o direito desse público à educação.

Em Minas Gerais, a oferta da EJA nos estabelecimentos prisionais é realizada por

meio de convênio entre a Secretaria da Defesa Social - Seds - e a Secretaria de

Estado de Educação - SEE. À Seds cabe prover a estrutura física, a alimentação dos

alunos  e  o  material  escolar,  enquanto  a  SEE se encarrega da contratação  e  da

capacitação dos professores, do mobiliário e do material didático. Contudo, ainda não

há  oferta  educacional  em  alguns  estabelecimentos  prisionais  e,  para  sua

implementação, será necessário conjugar esforços. O objetivo da proposta de ação

legislativa é, portanto, procedente.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimentos em que se solicite seja encaminhado à Seds pedido de providências

para a construção ou adequação de espaço para o funcionamento de sala de aula e

biblioteca para oferta de EJA na unidade prisional localizada no Município de Águas

Formosas; e seja encaminhado à SEE pedido de providências para a oferta de EJA
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nessa mesma unidade prisional.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.938/2013 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Duarte Bechir - Maria Tereza Lara.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.938/2013, de Marcílio Pinheiro de Brito, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social pedido de providências

com vistas à construção ou adequação de espaço para o funcionamento de sala de

aula e biblioteca para oferta de educação de jovens e adultos na unidade prisional do

Município de Águas Formosas.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.938/2013, de Marcílio Pinheiro de Brito, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para

que, em parceria com a Secretaria de Estado de Defesa Social, oferte educação de

jovens e adultos na unidade prisional do Município de Águas Formosas.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.939/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.939/2013, de Jilson Souza Santos, da Escola
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Estadual Major Raimundo Felicíssimo, do Município de Águas Formosas, propõe a

alteração da Ação 4593 - Gestão da Infraestrutura do Sistema Estadual de Educação

-  Ensino  Fundamental  -,  da  proposta  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  -  PPAG -  2012-2015,  para o  exercício  de 2014,  para  promover  a

ampliação e a reforma na sua escola.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição de lei em análise visa a garantir recursos específicos dentro da Ação

4593 para ampliação e reforma da Escola Estadual Major Raimundo Felicíssimo, no

Município de Águas Formosas, no Vale do Mucuri.

A Secretaria de Estado de Educação faz anualmente um diagnóstico da situação da

rede física das escolas, para estabelecer as prioridades para manutenção, ampliação

ou reforma de unidades  escolares.  Segundo informações  obtidas  pela  assessoria

dessa  secretaria,  a  inclusão  da  Escola  Estadual  Major  Raimundo  Felicíssimo  na

relação  de  obras  a  serem  realizadas  dependerá  da  análise  daquele  órgão,  cujo

diagnóstico é divulgado até março de 2014. Em 2013 a referida escola passou por

reforma emergencial das instalações hidráulicas dos banheiros e parte da rede de

esgoto.

Embora não seja recomendável avaliar a necessidade de intervenções na escola

sem diagnóstico prévio, somos favoráveis ao acolhimento da proposta em análise na

forma de emenda ao Projeto de Lei nº 4.551/2013, que estima as receitas e fixa as

despesas  do  Orçamento  Fiscal  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  do  Orçamento  de

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2014.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.939/2013 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 4.551/2013 anexa.
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Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Bosco, relator - Maria Tereza Lara.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Acréscimo:

UO beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação

Ação:  Gestão  da  Infraestrutura  do  Sistema  Estadual  de  Educação  -  Ensino

Fundamental  -  Ampliação  e  Reforma  da  Escola  Estadual  Major  Raimundo

Felicíssimo, no Município de Águas Formosas.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 250.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$250.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.940/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.940/2013, da Sra. Luciane Sepúlveda Viana, da

Federação Mineira de Xadrez, sugere a alteração do Programa 271 - Melhoria da

Educação  Básica  -,  da  proposta  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014, com o objetivo de se

restaurar a Ação 4068 - Xadrez nas Escolas.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo restaurar, para o exercício de 2014, a

Ação 4068 - Xadrez nas Escolas -, oriunda de emenda do deputado João Leite. A
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proponente afirma que essa atividade tem sido exitosa e amplia a oportunidade de

conhecimento do aluno, desenvolvendo habilidades no raciocínio lógico, criatividade,

atenção e concentração.

Anualmente, a Federação Mineira de Xadrez e a Secretaria de Estado de Educação

mantêm convênio para que sejam oferecidas aulas de xadrez aos alunos do Proeti.

Essa parceria é fruto da mencionada ação.

Em razão dos benefícios que a prática do xadrez vem trazendo aos alunos da rede

pública estadual,  opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de

emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015 para o exercício de 2014.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.940/2013 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013 anexa.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Bosco, relator - Maria Tereza Lara.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 271 - MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA

Ação: ... - Xadrez na Escola

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  Desenvolver,  por  meio  do  xadrez,  o  autocontrole  psicofísico,  a

criatividade, a capacidade de pensar de maneira lógica e ágil, de forma a estimular a

tomada de decisões com autonomia e a ampliar a capacidade de aprendizado e de

integração social.

Produto: ALUNO PARTICIPANTE

Unidade de medida: ALUNO

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 10.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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Valor (R$): 80.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.941/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.941/2013, de Elisabeth Santos do Carmo, e

outros,  da  Associação  dos  Povos  Indígenas  de  Belo  Horizonte  e  Região

Metropolitana, sugere alteração do Programa 3 - Melhor Emprego - e da Ação 4570 -

Desenvolvimento da  Educação de Jovens e Adultos  -,  da proposta  de revisão do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de

2014,  de  modo  a  que  a  comunidade  indígena  não  aldeada  tenha  atendimento

educacional de acordo com suas especificidades.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A sugestão em análise abarca diversas solicitações de atendimento à comunidade

indígena não aldeada no que se refere à educação, especialmente no que tange à

educação de jovens e adultos - EJA - e à educação profissional.

De  acordo  com  os  parâmetros  atuais  de  atendimento  da  EJA e  da  educação

profissional, a população indígena urbana estaria plenamente enquadrada, da mesma

forma como os demais segmentos populacionais, não se justificando, a princípio, a

criação de uma forma de atendimento diferenciada de ensino.

No entanto, como a população indígena não aldeada é ainda pouco conhecida no

âmbito  do  planejamento  educacional,  não  se  deve  descartar  o  estudo  de  perfil

populacional  e,  eventualmente,  uma metodologia  própria  de  atendimento  a  esses

grupos, que podem sofrer uma dupla exclusão em virtude da invisibilidade no meio

urbano.

Precisamente  para  proporcionar  maior  visibilidade  ao  grupo  populacional
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mencionado, esta comissão recebeu um relatório preliminar acerca de sua situação.

Trata-se de um diagnóstico elaborado a partir  de dados oficiais sobre a população

indígena  não  aldeada  denominado  “Perfil  sociodemográfico  dos  autodeclarados

indígenas residentes na Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH”. O relatório

resultou  de  pesquisa  realizada  pelo  “Gruppo  di  Volontariato  Civile”  -  GVC  -  em

colaboração com a Universidade Federal de Minas Gerais e cofinanciada pela União

Europeia.

Como o documento que nos foi entregue é importante instrumento para subsidiar a

elaboração de políticas públicas de educação que atendam à população indígena não

aldeada,  julgamos  que  a  melhor  forma  de  acolher  a  proposta  em  apreço  seria

encaminhar requerimento à Secretaria de Estado da Educação solicitando ao órgão

que realize estudos para viabilizar formas de adequado atendimento educacional a

esse grupo populacional, com base nos dados apresentados no mencionado relatório.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.941/2013 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Duarte Bechir - Maria Tereza Lara.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.941/2013,  de  Elisabeth  Santos  do  Carmo,  e  outros,  da  Associação  dos  Povos

Indígenas de Belo Horizonte e Região Metropolitana, requer a V. Exa., nos termos

regimentais,  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  pedido  de

providências com vistas a viabilizar formas de atendimento educacional adequadas

ao  perfil  da  população  indígena  não  aldeada  da  Região  Metropolitana  de  Belo

Horizonte.

Requer  ainda  seja  encaminhado  ao  referido  órgão  cópia  do  diagnóstico  “Perfil

sociodemográfico dos autodeclarados indígenas residentes na Região Metropolitana

de Belo Horizonte - RMBH”, realizado pelo “Gruppo di Volontariato Civile” - GVC -, em
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colaboração  com  a  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais,  para  subsidiar  os

trabalhos daquele órgão.

Sala das Reuniões, ... de ... de ….

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.944/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.944/2013, de Forlan Souza Freitas, da Câmara

Municipal de Águas Formosas, e outros, sugere alteração da Ação 1055 - Festivais

Culturais, da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG

- 2012-2015 para o exercício de 2014, para incluir o apoio ao Festival Cultural do Vale

do Mucuri - Mucuriarte - e o Festival de Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha -

Festivale - em seu escopo.

As alterações sugeridas foram apresentadas em audiência  pública  realizada em

21/10/2013, em Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento

do Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015

para o exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas durante

as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014,

relativas  aos festivais  culturais  existentes  na região dos Vales  do Jequitinhonha -

Festivale -  e do Mucuri  -  Mucuriarte.  Ambos os festivais  resultam da iniciativa de

grupos  e  lideranças  culturais  e  necessitam  de  aporte  de  recursos  públicos  para

manterem  periodicidade  regular,  o  que  já  vem  sendo  provido  pela  Secretaria  de

Estado de Cultura.

Na revisão para o exercício 2013 do PPAG 2012-2015, os recursos foram alocados

na ação Festivais Culturais, que era coordenada pela então Secretaria de Estado de

Turismo  e  que  tinha  escopo  diferente  daqueles  almejados  pelos  proponentes  e

metodologia distinta da que orienta as ações da política pública de cultura no Estado.
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A política  de  turismo,  com  a  referida  ação  -  que  este  ano  passa  a  integrar  um

programa associado (Desenvolvimento e Promoção do Turismo Mineiro) -, estimula a

realização de novos festivais em regiões sem tradição de realizá-los. Já os festivais

cujo apoio é solicitado pelos proponentes são referências culturais nas respectivas

regiões onde são realizados, o que torna ainda mais relevante o fomento propiciado

pela sua inclusão como ação da Rede de Identidade Mineira no PPAG.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015 para o exercício de 2014, e ao Projeto de Lei nº 4.551/2013, que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício

de 2014.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.944/2013 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.550/2013 e 4.551/2013

anexas.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Bosco, relator - Maria Tereza Lara.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa:  123 -  DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS

MECANISMOS DE PRODUÇÃO

Ação: 4409 - ESTÍMULO À PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO CULTURAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 10.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 300.000,00

Justificativa:  Realização dos  seguinte  festivais  culturais  na  região  dos  Vales  do

Jequitinhonha e Mucuri: Festivale e Mucuriarte.
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EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Acréscimo:

UO beneficiada: 1271 - Secretaria de Estado de Cultura

Ação:  Estímulo  à  Produção  e  Circulação  Cultural  -  Realização  dos  Festivais

Culturais Festivale" e "Mucuriarte. Região: Jequitinhonha/Mucuri

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$300.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 300.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.946/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.946/2013, do Sr. José Henrique Alves Rosa, da

Secretaria  de Estado de Desenvolvimento Social  -  Sedese -,  sugere alteração da

Ação 1297 - Geração Saúde - da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014, de modo a alterar-se a

faixa etária de seu público-alvo, respeitando-se o Estatuto da Juventude.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O proponente demanda a ampliação da faixa etária objeto da Ação 1297 - Geração

Saúde -, que hoje é de 12 a 19 anos, para a faixa etária da juventude definida pelo

estatuto recententemente aprovado, que é de 15 a 29 anos.

Com  a  finalidade  de  promover  a  prática  da  atividade  física  orientada  por

profissionais de educação física, essa ação, realizada por meio de parceria entre a
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Secretaria de Estado de Esporte e da Juventude e a Secretaria de Estado de Saúde,

consiste em proporcionar oportunidades de prática de atividade física orientada por

profissionais de educação física para jovens com sobrepeso. Para tanto, esses jovens

são  encaminhados  pelas  equipes  de  saúde  da  família  para  realizar  atividades

esportivas em academias credenciadas que, pelo serviço prestado, recebem o valor

de R$50,00 mensais, por aluno.

Segundo gestores do programa, a faixa etária da ação foi definida com base em

estudos que indicaram a grande incidência de obesidade e sobrepeso na população

jovem,  fenômeno  bastante  preocupante  apontado  pela  Pesquisa  de  Orçamentos

Familiares  (POF  2008-2009),  segundo  a  qual  de  16%  a  19%  da  população  das

Regiões Norte e Nordeste e 20% a 27% da população das Regiões Sul, Sudeste e

Centro-Oeste de 10 e 19 anos apresentam excesso de peso.

Certamente esse é um problema que merece atenção do  poder  público,  mas a

forma como se tem dado o enfrentamento da obesidade no âmbito do Geração Saúde

é passível de questionamentos importantes.

Primeiramente, é questionável estimular adolescentes a partir dos 12 dos anos de

idade  a  frequentar  academias.  Tendo em vista  que esse público  demanda  ações

adequadas à sua peculiar condição como pessoa em desenvolvimento, nos termos

do  art.  6º  da  Lei  Federal  nº  8.069,  de  13/7/1990  -  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente -, há que se perguntar em que medida esses estabelecimentos oferecem

as condições adequadas para contribuir para o desenvolvimento saudável de nossos

jovens. Além disso, o ideal seria atender à demanda de permanência de adolescentes

nessa  faixa  etária  em  tempo  integral  na  escola,  que  poderia  oferecer  prática  de

atividade  física  não  só  visando  ao  enfrentamento  da  obesidade,  mas  também  à

formação educativa do aluno, a um custo bem menor que o valor que seria destinado

à academia.

Em  segundo  lugar,  é  preciso  avaliar  a  possível  sobreposição  de  iniciativas  do

governo  estadual  para  atender  à  população  jovem.  As  ações  Geração  Saúde,

Geração Esporte e Escola em Tempo Integral incidem parcialmente sobre o mesmo

público  com  o  mesmo  objetivo  de  incentivar  a  prática  de  atividades  físicas  por

crianças e adolescentes. Talvez os recursos do Geração Saúde pudessem ser mais
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bem empregados se destinados à ampliação do Geração Esporte e do Escola em

Tempo Integral, que, por seu escopo, têm o potencial de beneficiar maior número de

jovens.

Outro ponto questionável  é  a contratação de academias sem o devido processo

licitatório.  Nos  termos  do  Edital  de  Credenciamento  da  Secretaria  de  Estado  de

Esportes e Juventude nº 5/2012, "as academias convocadas assinarão contrato de

prestação  de  serviços  com  o  Estado  de  Minas  Gerais,  através  da  Secretaria  de

Estado de Esportes e da Juventude, nos termos do caput do art. 25 da Lei Federal nº

8.666/93, de 21 de junho de 1993 - Lei das Licitações e Contratos Administrativos, em

processo  administrativo  individualizado,  apartado  daquele  que  tratou  do

credenciamento". Destaca-se que o citado artigo da Lei das Licitações e Contratos

trata  da  inexigibilidade do  processo licitatório  nos  casos  de fornecedor  exclusivo,

contratação de profissional do setor artístico e  contratação de serviços técnicos de

natureza  singular,  com  profissionais  ou  empresas  de  notória  especialização,

categorias nas quais não se incluem as academias de ginástica.

A  ação  Geração  Saúde  foi  incluída  do  PPAG  pela  primeira  vez  em  2012.

Originalmente,  sua  finalidade  era  "promover  a  prática  de  atividade  física  e  lazer

orientados  por  profissionais  de  educação física  inseridos  na  equipe  de  saúde da

família com o objetivo de melhorar as condições de saúde da população e reduzir a

prevalência  de  obesidade,  sobrepeso  e  a  morbimortalidade  por  doenças

cardiovasculares".

Para o exercício de 2013, o escopo da ação foi alterado de "incluir profissionais de

educação  física  nas  equipes  de  saúde  da  família"  para  "contratar  vagas  em

academias privadas" . Em nosso entendimento, essa ação restringiu o alcance de

possíveis  beneficiados.  Além  disso,  da  forma como está  desenhada,  a  ação não

atende às principais demandas da população sobre as políticas públicas de esporte:

aumento  do  número  de  academias  ao  ar  livre  e  presença  de  profissionais  de

educação  física  nesses  espaços,  com  vistas  a  democratizar  o  acesso  à  prática

esportiva orientada.

Entendemos que a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental seria uma

ocasião extremamente oportuna para que as secretarias envolvidas na execução da
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Ação  1297  sejam  instadas  a  reavaliar  o  seu  escopo  e  a  faixa  etária  dos  seus

destinatários.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.946/2013 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Duarte Bechir - Maria Tereza Lara.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.946/2013,  do  Sr.  José  Henrique  Alves  Rosa,  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social - Sedese -, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da  Juventude  pedido  de

providências com vistas à reavaliação do escopo da Ação 1297 - Geração Saúde -,

em  especial  a  possibilidade  de  alteração  do  seu  escopo  e  da  faixa  etária  dos

destinatários da ação,  para que,  por  meio dela,  se disponibilizem profissionais  de

educação física para oferta de prática esportiva orientada a toda a população em

espaços públicos.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.946/2013,  do  Sr.  José  Henrique  Alves  Rosa,  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social - Sedese -, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências com vistas à

reavaliação do escopo da Ação 1297 - Geração Saúde -, em especial a possibilidade

de alteração do seu escopo e da faixa etária dos destinatários da ação, para que, por

meio dela, se disponibilizem profissionais de educação física para oferta de prática
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esportiva orientada a toda a população em espaços públicos.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.946/2013,  do  Sr.  José  Henrique  Alves  Rosa,  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social - Sedese -, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  pedido  de

providências com vistas à reavaliação do escopo da Ação 1297 - Geração Saúde -,

em  especial  a  possibilidade  de  alteração  do  seu  escopo  e  da  faixa  etária  dos

destinatários da ação,  para que,  por  meio dela,  se disponibilizem profissionais  de

educação  física  para  oferta  de  prática  esportiva  orientada  a  toda  população  em

espaços públicos.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.948/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.948/2013,  de  Rafael  Rondon  Flandoli  de

Carvalho, da entidade Estudantes pela Liberdade, encaminha sugestão de exclusão

da Ação 4312 -  Jogos de Minas -  ou a redução máxima de suas metas físicas e

financeiras  da  proposta de revisão do Plano Plurianual  de  Ação Governamental  -

PPAG - 2012-2015, para o exercício de 2014.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposta em análise solicita a exclusão da Ação nº 4312 - Jogos de Minas - com

base  nos  seguintes  argumentos:  incentivar  atletas  locais  seria  um  artifício  de

afirmação de países autoritários,  não compatível  com um regime democrático;  os

recursos da ação seriam oriundos de operações de crédito que, portanto, gerariam

mais  endividamento  para  o  Estado;  os  atletas  deveriam  ser  patrocinados

exclusivamente com recursos privados; a ação citada geraria valor apenas para os

clubes  privados  que  mantêm  contratos  com  os  atletas.  Tais  argumentos  são

equivocados e, portanto, não justificam a exclusão dessa ação que tem a importante

finalidade de realizar uma tradicional competição esportiva de âmbito estadual.

Primeiramente, os benefícios do esporte vão muito além da promoção nacionalista.

Há muitos países de regime democrático que investem no esporte, como Estados

Unidos,  França,  Alemanha,  Inglaterra,  para  citar  alguns.  Em  segundo  lugar,  os

recursos da ação previstos no PPAG para 2014 não são provenientes de operações

de crédito, e sim da fonte de recursos ordinários, portanto não haverá aumento no

endividamento do Estado em função da execução da Ação 4312.

Destaca-se,  ainda,  que  tal  ação  não  prevê  repasse  de  recursos  públicos

diretamente  aos  atletas,  mas  tão  somente  para  a  realização  de  uma  tradicional

competição estadual entre atletas não profissionais, por isso não há que se falar em

patrocínio.

Os Jogos de Minas Gerais têm a finalidade de identificar talentos do esporte de

rendimento e estimular a prática esportiva no Estado. Considerando-se que os atletas

participantes  não  têm  vínculo  contratual  com  clubes  ou  federações  esportivas,

também  é  incorreta  a  afirmação  de  que  essa  ação  estaria  beneficiando  clubes

privados contratantes dos atletas.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.948/2013.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Bosco, relator - Maria Tereza Lara.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.951/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.951/2013,  de  Rafael  Rondon  Flandoli  de

Carvalho, da entidade Estudantes pela Liberdade, sugere exclusão da Ação 1055 -

Festivais Culturais -, ou a redução máxima de suas metas físicas e financeiras, da

proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Na revisão para o exercício 2013 do PPAG 2012-2015, a ação Festivais Culturais

integrava  o  programa estruturador  Destino  Minas,  coordenado  pela  Secretaria  de

Estado de Turismo, pois tem escopo e metodologia distintos daqueles que orientam

as ações da política de cultura no Estado.

A política de turismo, com a referida ação, estimula a realização de novos festivais

em  regiões  sem  tradição  de  realizá-los,  de  modo  a  impulsionar  o  turismo  para

municípios e regiões potencialmente polarizadores dessa atividade.

A ação Festivais  Culturais  este  ano passa a  integrar  um programa associado -

Desenvolvimento e Promoção do Turismo Mineiro - e os valores previstos para serem

aportados,  de  acordo  com  os  gestores  do  programa,  são  progressivamente

reduzidos,  de  forma  a  que  o  festival  apoiado  possa  encontrar  seus  meios  de

sustentabilidade,  o que já atende à sugestão proposta de redimensionamento das

metas e finalidades da referida ação.

Dessa forma, opinamos pelo não acolhimento da proposta em comento.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.951/2013.
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Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Bosco, relator - Maria Tereza Lara.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.959/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.959/2013, do Sr. Tullio Marques Lopes Filho, da

Associação Ambientalista e Social do Alto da Serra do Cipó, sugere a alteração da

Ação 1219 - Estruturação dos Atrativos e Destinos Turísticos - da proposta de revisão

do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de

2014,  com  acréscimo  de  meta  financeira  para  auxílio  na  implantação  de  placas

indicativas para orientar ecoturistas na região da Serra do Cipó.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  de  ação  legislativa  em  epígrafe  busca  auxílio  para  implantação  de

sinalização turística no alto da Serra do Cipó, em especial no trecho que liga a região

da  Lapinha  à  do  Tabuleiro.  Explana  o  proponente  que  os  moradores  da  região,

considerando o fluxo apreciável de ecoturistas que transitam pela região e muitas

vezes se perdem, iniciaram projeto de instalação de sinalização turística para orientá-

los,  com  cerca  de  80  placas.  A proposta  pleiteia  recursos  de  aproximadamente

R$45.000,00 para instalar cerca de cem novas placas.

É importante apontar que já existem, na Secretaria de Estado de Turismo - Setur -,

atividades de sinalização turística. Dessa forma, o mais adequado seria inserir essa

demanda no planejamento dessa secretaria, de forma a consolidar sua programação.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  por  meio  da

apresentação  de  requerimento  ao  presidente  desta  Casa  com  vistas  ao

encaminhamento à Setur de pedido de providências para inclusão do mencionado
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trecho na programação das atividades de sinalização turística.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.959/2013 por meio da apresentação do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.959/2013, do Sr. Tullio Marques Lopes Filho, da Associação Ambientalista e Social

do Alto da Serra do Cipó, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado à

Secretaria de Estado de Turismo - Setur - pedido de providências para a inclusão do

alto da Serra do Cipó, especialmente do trecho que liga a região da Lapinha à do

Tabuleiro, em seu planejamento de intervenções de sinalização turística.

Sala das Reuniões, ... de ... de … .

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.962/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.962/2013, de autoria de Anderson Vitor Barros,

da Prefeitura Municipal de Varginha, e outros, sugere alteração da Ação 4115 - Apoio

à  Comercialização  da  Agricultura  Familiar  -,  da  proposta  de  revisão  do  Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014,

com  vistas  à  provisão  de  recursos  para  melhorar  a  logística  da  feira  livre  da

agricultura familiar da cidade de Varginha e à implantação de unidade da Ceasa em

Varginha.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  1º/11/2013,  em

Paraguaçu, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício

de 2014.
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Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas durante

as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014,

relativas  às  necessidades  de  melhoria  nos  equipamentos  públicos  de  apoio  à

comercialização de produtos agrícolas disponíveis para o agricultor do Município de

Varginha  e  seu  entorno.  Os  proponentes,  apesar  de  fazerem  propostas  distintas,

posto que um pleito é pela melhoria da feira livre da agricultura familiar e outro pela

instalação  de  uma  unidade  da  Ceasa  no  Município,  apontam  para  a  mesma

deficiência.

A  divergência  observada  nas  propostas  dos  munícipes  de  Varginha  indica  a

necessidade de mobilização e organização dos agricultores do Município e da região,

ação que pode contar com apoio metodológico de órgãos do Estado e dos próprios

municípios.

Com relação ao pleito de instalação da Ceasa em Varginha, vale informar que a

CeasaMinas - Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A - é uma empresa de

economia mista do governo federal, sob a supervisão do Ministério da Agricultura,

Pecuária  e Abastecimento -  Mapa -,  portanto sem ascendência  direta  do  governo

estadual.  A  empresa  possui  e  administra  diretamente  o  entreposto  da  Região

Metropolitana de Belo  Horizonte,  que  está  localizado no Município  de  Contagem,

além de outras cinco unidades instaladas nos Municípios de Uberlândia, no Triângulo

Mineiro; em Juiz de Fora e Barbacena, na Zona da Mata, e em Governador Valadares

e Caratinga, ambas no Vale do Rio Doce.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimentos com pedido de providências à Secretaria de Estado da Agricultura,

Pecuária  e  Abastecimento  -  Seapa  -  no  sentido  de,  por  meio  de  mobilização,

discussão  e  gestões,  apoiar  a  organização  dos  produtores  rurais  da  região  de

Varginha  no  âmbito  da  execução  da  Ação  4115  -  Apoio  à  comercialização  da

agricultura  familiar  -,  que  tem  como  uma  de  suas  finalidades  a  distribuição  dos

produtos da agricultura familiar.



1385
____________________________________________________________________________

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.962/2013 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº … / ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.962/2013, de autoria de Anderson Vitor Barros, da Prefeitura Municipal de Varginha,

e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à Subsecretaria

de  Agricultura  Familiar  da  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento  pedido  de  providências  com  vistas  à  realização  de  estudos  para

viabilizar  apoio  à  demanda  oriunda  do  Município  de  Varginha,  para  melhoria  da

estrutura e das condições de comercialização da agricultura familiar na região, por

meio de estímulo à organização dos produtores ou mesmo pela implementação de

equipamentos como o Barracão do Produtor.

Sala das Reuniões, … de ... de 2013.

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº … / ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.962/2013, de autoria de Anderson Vitor Barros, da Prefeitura Municipal de Varginha,

e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à Subsecretaria

de  Agricultura  Familiar  da  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento  pedido de providências  com vistas  à realização de gestão junto  a

prefeituras para a formatação de programas locais de fomento à comercialização de

produtos da agricultura familiar  nos municípios,  como feiras itinerantes ou modelo

assemelhado.

Sala das Reuniões, … de ... de 2013.
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André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.963/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.963/2013, de Diogo Mello Brazioli, da entidade

Estudantes pela Liberdade, e outros, apresentada em audiência pública realizada em

5/11/2013,  em Belo  Horizonte,  sugere  a  exclusão ou a  redução máxima de suas

metas físicas e financeiras da Ação 4227 - Planejamento e Desenvolvimento Regional

Integrado - do Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  proponente  fundamenta  sua  sugestão  com  o  argumento  de  que  o  valor  de

R$2.000,00  é  pouco  para  a  redução  das  desigualdades  sociais  ou  para  o

desenvolvimento das microrregiões mineiras. Julga que a ação não está organizada e

caracteriza gasto supérfluo. Acha que não compete ao Estado planejar a economia, o

que caberia a empreendedores, por meio da cooperação voluntária  e de relações

espontâneas no mercado.

A teoria econômica considerada na justificação do proponente difere da adotada

pelo  Estado,  segundo a  qual  a  intervenção estatal  no  planejamento econômico é

necessária,  porque  induz o  desenvolvimento  econômico.  A proposição  das  peças

orçamentárias públicas materializa a abordagem adotada pelo Estado, cujo governo

foi eleito democraticamente.

Entretanto, entendemos ser justificável, sob o ponto de vista da ampla publicização

da ação estatal, que se tome conhecimento dos resultados oriundos da execução da

mesma ação orçamentária, que no exercício 2013 do PPAG recebeu o número 1210,

e previu a entrega de plano de desenvolvimento regional para a região Noroeste de

Minas,  com  crédito  previsto  de  R$1,23  milhões  à  época.  Segundo  informações

prestadas  pelo  poder  Executivo  durante  a  audiência  de  revisão  do  planejamento

orçamentário,  optou-se  por  manter  a  ação  de  planejamento  e  desenvolvimento
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regional  integrado  para  o  próximo  exercício  em  razão  da  possibilidade  de

recebimento de aportes financeiros oriundos de convênios interfederativos que visem

o planejamento microrregional.

Conclusão

Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposta por meio da apresentação de

requerimento  em  que  se  solicite  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana -  Sedru  -,  unidade  responsável  pela

ação,  pedido  de  informações  sobre  os  resultados  da  execução  da  Ação  1210  -

Planejamento e Desenvolvimento Regional Integrado, contida no PPAG 2012-2015,

exercício de 2013.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Bosco.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.963/2013,  apresentada  por  Diogo  Mello  Brazioli,  da  entidade  Estudantes  pela

Liberdade, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana  -  Sedru  -

pedido  de  informações  sobre  os  resultados  da  execução  da  Ação  1210  -

Planejamento e Desenvolvimento Regional Integrado, contida no PPAG 2012-2015,

exercício  de  2013, com  fornecimento  de  relatório  detalhado  sobre  o  produto  da

execução  dessa  ação  e  de  justificativa  tecnicamente  fundamentada  para  a

manutenção da ação orçamentária no Projeto de Lei nº 4.550/2013.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.964/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.964/2013,  do  Sr.  Luiz  Henrique  Luz,  do

Sindicato dos Produtores Rurais de Paraguaçu, e outros, sugere alteração da Ação
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4334 - Apoio Financeiro a Projetos da Cadeia Produtiva Cafeeira - da proposta de

revisão do Plano Plurianual  de  Ação Governamental  -  PPAG -  2012-2015 para o

exercício de 2014, de modo a destinar recursos para a região Sul de Minas, com

vistas a implantar projetos de comercialização do café e de incentivo à cafeicultura

nos Municípios de Carvalhópolis, Fama, Paraguaçu, Cordislândia e Turvolândia e a

apoiar  financeiramente  a  aquisição  de  equipamentos  para  a  cadeia  de  seca  e

beneficiamento do café.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  1º/11/2013,  em

Paraguaçu, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício

de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas durante

as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014,

relativas à Ação 4334 - Apoio Financeiro a Projetos da Cadeia Produtiva Cafeeira - e

à Ação 4115 - Apoio à Comercialização da Agricultura Familiar -, para melhoria do

beneficiamento e da comercialização do café na região Sul de Minas, especialmente

nos Municípios de Carvalhópolis, Fama, Paraguaçu, Cordislândia e Turvolândia.

Minas Gerais é o maior produtor de café no Brasil. O Estado foi responsável por

50% da produção em 2011, segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias

do  Café  -  Abic.  O  café  representou  14%  das  exportações  mineiras  e  58%  das

exportações do agronegócio mineiro em 2011, de acordo com dados do Ministério do

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - Mdic. No ano passado, a produção

mineira de café foi de 26,9 milhões de sacas.

Entretanto,  apesar  desses  números  expressivos,  o  setor  cafeeiro  enfrenta  uma

crise, devida, principalmente, a preços inferiores aos custos de produção. De acordo

com a Companhia Nacional de Abastecimento - Conab -,  para o produtor não ter

prejuízos nesta safra, a saca de 60 quilos do café arábica teria que ser negociada a

R$343,00, valor 31% superior ao praticado atualmente.
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A crise no café foi o assunto dominante na audiência pública realizada no Município

de Paraguaçu, para discussão do PPAG 2012-2015, exercício 2014, ocasião em que

vários produtores reivindicaram políticas públicas que garantam mais investimentos

na lavoura e que agreguem valor ao produto. Segundo os produtores, os maiores

desafios para a cadeia produtiva do café, em Minas Gerais, têm sido os baixos preços

praticados no mercado, a melhoria da qualidade dos grãos e a agregação de valor

por meio do processo agroindustrial de torrefação e blend.

A proposta em análise demanda acréscimo de recursos na Ação 4115 - Apoio à

Comercialização da Agricultura Familiar -, especificando que o objeto do gasto é o

apoio a cinco projetos de beneficiamento e comercialização do café nos Municípios

de Paraguaçu,  Carvalhópolis,  Cordislândia,  Fama e Turvolândia,  na região Sul  de

Minas.

Com relação à alteração proposta para a Ação 4334 - Apoio Financeiro a Projetos

da Cadeia Produtiva Cafeeira -, salienta-se que o Fundo Estadual do Café - Fecafé -

foi instituído pela Lei nº 20.313, de 2012, com o objetivo de dar suporte financeiro a

planos,  programas,  projetos  e  ações  relacionados  à  cadeia  produtiva  do  café  no

Estado. Na revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício 2014, a regionalização da

ação  encontra-se  restrita  à  região  Central,  em  função  das  inversões  financeiras

direcionadas ao BDMG, gestor financeiro da aplicação dos recursos reembolsáveis.

Todavia,  para  as  demais  ações  do Fecafé,  privilegiar  apenas  uma região  não se

justifica. Sendo assim, sugere-se que a regionalização da ação seja estadual.

A análise do assunto nos leva a apoiar a demanda solicitada, pois entendemos ser

fundamental  o apoio do Estado na defesa de melhores  condições de produção e

comercialização  do  café,  sobretudo  no  contexto  da  agricultura  familiar.  Por  esse

motivo,  anexamos,  ao  final  deste  parecer,  requerimento  em  que  se  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  -

Seapa - pedido de providências para apoio dos órgãos vinculados a essa secretaria,

na  organização  e  no  assessoramento  aos  produtores  de  café,  em  especial  aos

agricultores familiares do entorno de Paraguaçu, no Sul de Minas, para apresentação

de projetos ao Fundo Estadual do Café - Fecafé.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de
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emendas ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015 para o exercício de 2014, e ao Projeto de Lei nº 4.551/2013, que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício

de 2014, e por meio da apresentação do requerimento anexo.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.964/2013 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 4.550 e 4.551/2013 e por

meio da apresentação do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Duarte Bechir.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 193 - APOIO À CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ

Ação:  4334  -  APOIO  FINANCEIRO  A  PROJETOS  DA  CADEIA  PRODUTIVA

CAFEEIRA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 10.12.2013.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR

Ação: 4115 - APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 10.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 100.000,00

Emenda ao PPAG nº 23



1391
____________________________________________________________________________

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Acréscimo:

UO  beneficiada:  1231  -  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento

Ação: Apoio a Comercialização da Agricultura Familiar - Apoio a cinco Projetos de

Beneficiamento  e  Comercialização  do  Café  nos  Município  de  Paraguaçu,

Carvalhópolis, Cordislândia, Fama e Turvolândia, na Região Sul de Minas

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 100.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$100.000,00

Emenda Orçamentária nº 11

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.964/2013,  do  Sr.  Luiz  Henrique  Luz,  do  Sindicato  dos  Produtores  Rurais  de

Paraguaçu, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa - pedido de

providências para apoio dos órgãos vinculados a essa secretaria na organização e no

assessoramento dos produtores de café, em especial dos agricultores familiares do

entorno de Paraguaçu, no Sul de Minas, para apresentação de projetos ao Fundo

Estadual do Café - Fecafé.

Sala das Reuniões, … de ... de....

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.965/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.965/2013, de Diogo Mello Brazioli, da entidade
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Estudantes  pela  Liberdade,  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em

5/11/2013, em Belo Horizonte, sugere a exclusão ou a redução máxima possível das

metas físicas e financeiras das ações do Programa 40 -  Investimento Competitivo

para o Fortalecimento e Diversificação da Economia Mineira -, da proposta de revisão

do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O proponente fundamenta sua sugestão com o argumento de que o programa é

composto por diversas ações que visam a subsidiar setores econômicos diversos, em

especial empresas de grande porte. Justifica tratar-se de ação estatal de indução ao

planejamento econômico, significando transferência coercitiva de renda de amplos

estratos da sociedade para grupos econômicos definidos.

Argumenta  que,  dentre  as  ações  contidas  no  programa,  destacam-se  aquelas

referentes ao Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - Findes. Ressalta que o Fundo

oferece  taxas  de  juros  subsidiadas,  além  de  conceder  financiamentos  a  fundo

perdido, que são apropriados por grupos econômicos de grande porte.

O  argumento  econômico  considerado  na  justificação  do  proponente  difere  do

adotado  pelo  Estado,  segundo  o  qual  a  intervenção  estatal  no  planejamento

econômico é necessária, porque induz o desenvolvimento econômico. A proposição

das peças orçamentárias públicas materializa a abordagem adotada pelo Estado, cujo

governo foi eleito democraticamente.

Entretanto,  entendemos  ser  conveniente  e  oportuno  que  sejam  publicizadas

informações  acerca  da  aplicação  de  fundos  públicos  financeiros  destinados  ao

fomento  econômico  de  empreendimentos  privados.  Tal  publicização  materializa

conceitos  fundamentais  de  regimes  democráticos  maduros,  que  se  baseiam  nas

premissas  de  dever  de  prestação  de  contas  e  responsividade  do  Estado  para  o

cidadão.

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.965/2013, mas com seu desdobramento na apresentação dos dois requerimentos

anexos. O primeiro requerimento solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado de
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Desenvolvimento Econômico - Sede - pedido de informações, na forma de relatório

analítico  detalhado,  sobre  origens  e  aplicações  do  Fundo  de  Incentivo  ao

Desenvolvimento -  Findes -  em suas diversas modalidades,  para o período 2012-

2013, com detalhamento individualizado de informações por contrato pactuado, bem

como com consolidação de informações sobre origens e aplicações dos recursos do

fundo,  por  setor  econômico  e  porte  de  empresa  beneficiados.  O  segundo

requerimento  solicita  seja  encaminhado  à  Sede  pedido  de  providências  para  a

publicação em sua página eletrônica ou na do Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais  -  BDMG  -  de  relatório  analítico  detalhado  sobre  origens  e  aplicações  do

Findes, em suas diversas modalidades, para o período 2012-2013, com detalhamento

individualizado de informações por contrato pactuado, bem como com consolidação

de  informações  sobre  origens  e  aplicações  dos  recursos  do  fundo,  por  setor

econômico e porte de empresa beneficiados.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.965/2013 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Bosco.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.965/2013,  apresentada  por  Diogo  Mello  Brazioli,  da  entidade  Estudantes  pela

Liberdade, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Econômico  -  Sede  -  pedido  de

informações, na forma de relatório analítico detalhado, sobre origens e aplicações do

Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - Findes -, em suas diversas modalidades,

para  o  período  2012-2013,  com  detalhamento  individualizado  de  informações  por

contrato  pactuado,  bem como com  consolidação  de informações  sobre  origens  e

aplicações  dos  recursos  do  fundo,  por  setor  econômico  e  porte  de  empresa

beneficiados.
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Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.965/2013,  apresentada  por  Diogo  Mello  Brazioli,  da  entidade  Estudantes  pela

Liberdade, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Econômico  -  Sede  -  pedido  de

providências  para  a  publicação  em  sua  página  eletrônica  ou  na  do  Banco  de

Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - de relatório analítico detalhado sobre

origens e aplicações do Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - Findes - em suas

diversas modalidades, para o período 2012-2013, com detalhamento individualizado

de informações por contrato pactuado, bem como com consolidação de informações

sobre origens e aplicações dos recursos do fundo, por setor econômico e porte de

empresa beneficiados.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.967/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.967/2013,  de  autoria  de  Junio  Magela

Alexandre,  sugere  alteração  do  Programa  182  -  Monitoramento  e  Fiscalização

Ambiental -, da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014, com vistas à restauração da Ação 4360

- Revisão do Zoneamento Ecológico e Econômico.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4/11 a 6/11/2013,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão
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para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  em  análise  visa  restaurar  a  Ação  4360  -  Revisão  do  Zoneamento

Ecológico e Econômicos - ZEE-MG -, de modo a que o Estado disponha de uma base

de dados sempre atualizada dos limites das áreas consideradas prioritárias para a

conservação  da  biodiversidade.  Essa  ação,  originalmente  instituída  por  emenda

parlamentar, foi excluída pelo Poder Executivo da revisão do PPAG para o exercício

de 2014 sob o argumento de que o recurso alocado para ela é insuficiente para a

entrega do produto proposto, sendo o recurso alocado para outras ações.

O ZEE-MG consiste numa grande base organizada e integrada de mapas oficiais,

concebida para oferecer um diagnóstico dos meios geobiofísico, socioeconômico e

jurídico-institucional  do  Estado,  de  modo  a  apoiar  a  gestão  territorial  fornecendo

subsídios técnicos à definição de áreas prioritárias para a proteção e conservação da

biodiversidade  e  para  o  desenvolvimento,  segundo  critérios  de  sustentabilidade

econômica,  social,  ecológica  e  ambiental.  Trata-se  de  uma ferramenta  de  grande

importância no planejamento e na elaboração das políticas públicas e das ações em

meio ambiente,  orientando o governo e a sociedade civil  na elaboração dos seus

programas e em seus investimentos.

No âmbito do ZEE-MG, a definição das áreas prioritárias para a conservação da

biodiversidade foi estabelecida a partir do estudo Biodiversidade em Minas Gerais -

Um  atlas  para  sua  conservação,  elaborado  pela  Fundação  Biodiversitas,  com  a

participação de mais de 200 especialistas e representantes das instituições ligadas ao

sistema estadual  de  meio  ambiente,  de  órgãos  ambientais  afins  e  de  empresas

privadas  cuja  atuação  possa  ter  reflexos  sobre  a  biodiversidade  nos  limites

considerados.

Porém, a escala adotada nessas análises, embora seja pertinente para um estudo

de  abrangência  estadual,  não  permite  definir,  com  precisão,  os  limites  de  uma

determinada  área  no  território  de  um  município,  o  que  limita  sua  utilização  nos

processos  de  licenciamento  e  fiscalização  ambiental.  Por  fim,  argumenta  o

proponente  que  o  zoneamento  ecológico-econômico  é  instrumento  de  gestão

ambiental que atribui qualidade ambiental e sustentabilidade ao desenvolvimento do
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Estado, sem cujas atualizações e revisões restará prejudicado o equilíbrio ambiental.

Desse modo, acolhemos a proposta de ação legislativa em epígrafe por meio da

apresentação de emenda ao PPAG no valor de R$100.000,00 para o ano de 2014 e

por  meio  de  requerimento  em  que  se  solicita  seja  encaminhamento  ao  Instituto

Estadual de Florestas - IEF - e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -

Seplag  -  pedido  de  providências  para  manterem  atualizadas  as  informações

necessárias ao planejamento e à gestão ambiental no Estado, recomendando-se que

os recursos provenientes da compensação ambiental,  originados do licenciamento

ambiental, possam ser utilizados nessa ação.

Assim, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de emendas

ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015,

para o exercício de 2014, e de requerimento com pedido de providências ao IEF e à

Seplag.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.967/2013 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013 e dos requerimentos

anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Bosco.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 182 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Ação: ... - Revisão do Zoneamento Ecológico e Econômico

Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Finalidade:  DEFINIR,  EM  ESCALA  ADEQUADA  À  FISCALIZAÇÃO  E  AO

LICENCIAMENTO AMBIENTAL,  OS LIMITES  DAS ÁREAS  PRIORITÁRIAS  PARA

CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE.

Produto: REVISÃO DO ZEE CONCLUÍDA

Unidade de medida: REVISÃO DO ZEE

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 10.12.2013.
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Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 100.000,00

Justificativa:  O  Zoneamento  Ecológico  Econômico  é  instrumento  de  gestão

ambiental que atribui qualidade ambiental e sustentabilidade ao desenvolvimento do

Estado, sem cujas atualizações e revisões restará prejudicado o equilíbrio ambiental.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.967/2013, do Sr. Junio Magela Alexandre, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja encaminhado ao Instituto Estadual de Florestas - IEF - pedido de providências

para a revisão ou a atualização do zoneamento ecológico econômico do Estado, por

meio da Ação 4360, constante no PPAG 2012-2015, e a restauração para o exercício

de 2014 do referido plano plurianual, de forma a manter atualizadas as informações

necessárias ao planejamento e à gestão ambiental no Estado, recomendando-se a

utilização, nessa ação, de recursos provenientes da compensação ambiental.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.967/2013, do Sr. Junio Magela Alexandre, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja  encaminhado à  Secretaria  de  Estado de Planejamento  e  Gestão -  Seplag  -

pedido de providências para a revisão ou a atualização do zoneamento ecológico

econômico do Estado, por meio da Ação 4360, constante no PPAG 2012-2015, e a

restauração para o exercício de 2014 do referido plano plurianual, de forma a manter

atualizadas as informações necessárias ao planejamento e à gestão ambiental  no

Estado,  recomendando-se  a  utilização,  nessa  ação,  de  recursos  provenientes  da
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compensação ambiental.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.970/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.970/2013, de autoria da Sra. Deborah Rocha

de Sousa e Silva, da Centro Mineiro de Referência em Resíduos, e outros, sugere

alteração  da Ação  4031  -  Bolsa  Reciclagem  -,  da  proposta  de  revisão  do  Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014,

com vistas  a aumentar  suas  metas físicas e  financeiras,  de modo a assegurar  a

realização da coleta seletiva pelos catadores e suas associações.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4/11 a 6/11/2013,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas durante

as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014,

relativas  à  alteração  das  metas  físicas  e  financeiras  da  Ação  4031  -  Bolsa

Reciclagem.

O  Bolsa  Reciclagem  é  um  programa  que  beneficia  os  catadores  de  materiais

recicláveis, com base no reconhecimento dos serviços ambientais que essa classe de

trabalhadores  presta  à  sociedade.  Oriundo  de  iniciativa  parlamentar,  o  Bolsa

Reciclagem foi criado pela Lei 19.823, em 2011, que instituiu o incentivo, concedido

trimestralmente às cooperativas e associações, com destinação de, no mínimo, 90%

aos  catadores,  podendo  os  restantes  10%  ser  utilizados  para  despesas

administrativas,  infraestrutura,  equipamentos,  formação  de  estoque  de  materiais

recicláveis e capacitação de associados.
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A Assembleia Legislativa comemorou, no dia 19 de novembro, em reunião especial

denominada Reciclando Vidas, os resultados obtidos pelo programa. Na ocasião, um

grande contingente de catadores, autoridades governamentais e representantes da

sociedade civil pôde analisar os resultados de um estudo elaborado e apresentado

por  José  Cláudio  Junqueira,  um  dos  incentivadores  do  Bolsa  Reciclagem.  Foi

destacado  que  a  iniciativa,  inédita  entre  os  estados  brasileiros,  já  beneficiou  77

organizações e cerca de 1,5 mil catadores em Minas Gerais, estimulando o debate

sobre  a  reciclagem,  a  valorização  dos  resíduos  e  a  mudança  de  hábitos  na

sociedade.  O secretário  de  Estado de Meio Ambiente  informou que o  pagamento

começou a ser efetuado um ano após a aprovação da lei e que, para o próximo ano,

pretende-se destinar para o programa recursos no valor de R$ 4 milhões.

Os resultados  comemorados  foram  possíveis  a  partir  da  incorporação do Bolsa

Reciclagem, em 2012,  ao Programa Estruturador 046 - Qualidade Ambiental  -,  do

PPAG 2012-2015, por meio da Ação 4040 - Implantação e Gestão do Pagamento por

Serviços  Ambientais  -  Bolsa  Reciclagem  -,  que  previa  a  meta  financeira  de

R$3.000.000,00 para 2013 (para 60 cooperativas) e de R$6.000.000,00 para 2014

(englobando  90  cooperativas).  Em  2013,  o  programa,  originalmente  retirado  do

PPAG, voltou por meio de emenda parlamentar. Para a atual proposta de revisão do

PPAG, a Ação 4031 - Bolsa Reciclagem - , foi incorporada ao programa associado

Melhoria da Qualidade Ambiental, contando com as metas de 1,5 milhão de reais (30

cooperativas) para 2014, repetidas para o ano de 2015. Conclui-se, portanto, que tais

valores, já reconhecidos como quantificados erroneamente, não correspondem aos

enunciados  durante  o  mencionado  evento  especial  realizado  pela  Assembleia

Legislativa,  nem  às  necessidades  reais  de  pagamento  pelos  serviços  ambientais

promovidos pelos catadores.

Há motivos, portanto, para que se acolha a proposta de ação legislativa em análise

na forma de emenda ao PPAG, sugerindo-se acrescentar R$1.000.000,00 à sua meta

financeira.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  de  ação  legislativa  em

análise, na forma de emendas ao Projeto de Lei nº 4.050/2013, que dispõe sobre a

revisão  do  PPAG  2012-2015  para  o  exercício  de  2014,  e  ao  Projeto  de  Lei  nº
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4.051/2013,  que  estima  as  receitas  e  fixa  as  despesas  do  Orçamento  Fiscal  do

Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

pelo Estado para o exercício de 2014, alterando-se as metas físicas e financeiras da

Ação 4031 para, respectivamente,  50 cooperativas e R$2.500.000,00, em 2014,  e

100  cooperativas  e  R$5.000.000,00,  em  2015,  e  acrescentando  à  LOA

R$1.000.000,00 na Ação 4031.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.970/2013  na  forma  das  emendas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  4.050/2013  e  nº

4.051/2013 anexas.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Bosco.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 110 - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL -

Ação: 4031 - BOLSA RECICLAGEM

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 10.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 1.000.000,00

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Acréscimo:

UO beneficiada: 2091 - Fundação Estadual do Meio Ambiente

Ação: Bolsa Reciclagem

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 1.000.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência
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Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 1.000.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.972/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.972/2013,  de  autoria  do  Sr.  Rodrigo  Pires

Vieira, da Cáritas Brasileira - Regional de Minas Gerais, encaminha sugestão para

que as ações relativas à Economia Popular Solidária sejam geridas diretamente por

uma superintendência específica na administração pública estadual.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas entre os dias 4 e 6 de

novembro de 2013, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o

aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual

de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício 2014.

Publicada no Diário do Legislativo em 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer,  nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em tela solicita que as ações relativas à Economia

Popular  Solidária  -  EPS  -  sejam  geridas  diretamente  por  uma  superintendência

específica  na  administração  pública  estadual.  O  autor  da  proposta  apresenta  a

justificativa de que, atualmente, as ações relativas à EPS são geridas por um órgão

de diretoria na Secretaria Estadual de Trabalho e Emprego. Se forem geridas por uma

superintendência, poderão ter maior força institucional para sua completa execução.

Essa  proposta  foi  ratificada  em  audiência  pública  da  Comissão  de  Participação

Popular, realizada no dia 7/11/2013, específica sobre as ações da economia popular

solidária.  Nessa  audiência  pública,  as  organizações  da  área  foram  unânimes  em

denunciar  a  baixa  execução das  ações  e  as  dificuldades de interlocução com os

gestores de diretorias sem grande poder de resolução. Verificando o percentual de

execução dessas ações no  site Políticas Públicas ao seu Alcance, entre janeiro e

agosto de  2013,  verifica-se que,  de 9 ações que atendem à EPS, apenas 2 têm

execução  orçamentária  superior  a  70%,  3  têm  execução  entre  6%  e  32%,  e  as

demais, abaixo de 1%.
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Entendemos que a reivindicação é pertinente e oportuna, tendo em vista que está

em  tramitação  nesta  Casa  o  Projeto  de  Lei  nº  4.440/2013,  que  altera  as  Leis

Delegadas nºs 179 e 180, que dispõem sobre a estrutura orgânica da administração

pública  do  Poder  Executivo  do Estado de Minas  Gerais.  Entretanto,  a criação de

órgão público pelo Legislativo gera despesa, o que vicia a proposição.

Dessa  forma,  sugerimos  atendê-la  com  emenda  ao  referido  Projeto  de  Lei  nº

4.440/2013, alterando o nome da superintendência prevista na alínea “b” do inciso X

do  artigo  169,  para  “Superintendência  de  Emprego,  Renda  e  Economia  Popular

Solidária”.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.972/2013 na forma da Emenda ao Projeto de Lei nº 4.440/2013, anexa.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Bosco - Maria Tereza Lara.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

A alínea “b” do inciso X do artigo 169 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 169 - (...)

X - (...)

b) Superintendência de Emprego, Renda e Economia Popular Solidária.”.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.989/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.989/2013,  de  Adriana  Cristina  Araújo,  do

Movimento Mineiro pelos Direitos Animais, sugere alteração da Ação 1231 - Redução

e Valorização de Resíduos -, da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,  para  o  exercício  de  2014,  com  vistas  à

implantação de política pública estadual de estímulo e subsídio à substituição dos

veículos de tração humana e animal (carrinhos de catadores e carroças) por veículo

de tração motorizada.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4/11 a 6/11/2013,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do
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Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa encaminhar sugestão de alteração da Ação 1231 -

Redução  e  Valorização  de  Resíduos  -  para  que  se  introduza  na  política  pública

estadual o estímulo e subsídio à substituição dos veículos costumeiramente usados

pelos  catadores  por  veículo  de  tração  motorizada.  Na  justificativa  original  dessa

proposta, o autor argumenta que municípios como São Paulo, Porto Alegre e Recife

já  proibiram  a  circulação,  nas  vias  urbanas,  de  veículos  de  tração animal,  como

medida  de  defesa  e  proteção  dos  animais.  Informa  ainda  que  já  dispomos  de

tecnologia  substitutiva,  como  o  "cavalo  de  lata",  veículo  com  motor  elétrico,

desenvolvido  por  um  engenheiro  do  Rio  Grande  do  Sul,  que  atenderia  às

necessidades de catadores e carroceiros.  Segundo informações colhidas na mídia

eletrônica,  foram  idealizados  protótipos  com  carroceria,  uma espécie  de  bicicleta

totalmente elétrica, com espaço para suportar grandes cargas. Trata-se de um veículo

com suspensão, banco com dois lugares, volante e iluminação completa, usando uma

bateria que lhe dá autonomia para cerca de 50 quilômetros.

A ação  referenciada,  de  nº  1231,  tem  a  finalidade  de  promover  a  redução  da

geração  de  resíduos  e  efluentes  e  sua  valorização,  por  meio  da  reutilização  e

reciclagem. A forma de medir a eficácia da ação é a contabilização do número de

municípios com a disposição final adequada de resíduos sólidos urbanos. No âmbito

da política estadual de resíduos sólidos, a Fundação Estadual de Meio Ambiente -

Feam - e o Centro Mineiro de Referência em Resíduos - CMRR -, a ela vinculado,

desenvolvem um importante trabalho de apoio aos catadores de materiais recicláveis

e  às  cooperativas  que  os  congregam.  A  proposta  pode  ser  acolhida  com

recomendações à Feam para que analise a questão e possíveis benefícios do uso de

semelhantes veículos.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

encaminhamento  de  pedido  de providências  à  Feam,  com  vistas  à  realização  de
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estudo  sobre  o  veículo  conhecido  como  “cavalo  de  lata"  e  sobre  os  possíveis

benefícios de sua utilização por catadores de materiais recicláveis em Minas Gerais.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.989/2013 por meio do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Duarte Bechir, relator - Maria Tereza Lara.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.989/2013,  de  autoria  de  Adriana  Cristina  Araújo,  do  Movimento  Mineiro  pelos

Direitos  Animais,  nos  termos  regimentais,  requer  a  V.  Exa.  seja  encaminhado  à

Fundação Estadual  de  Meio Ambiente -  Feam - pedido de providências  para que

proceda a estudo sobre o veículo “cavalo de lata”, desenvolvido no Rio Grande do

Sul,  e  sobre os  possíveis  benefícios  de sua utilização por  catadores de materiais

recicláveis em Minas Gerais.

Sala das Reuniões, ... de ... de ... .

André Quintão, presidente.

Justificação: A proibição de veículos de tração animal nas vias urbanas tem sido

uma das formas de defesa e proteção dos animais. Alguns municípios brasileiros, a

exemplo de São Paulo, Porto Alegre e Recife, já adotaram tal medida. Uma possível

alternativa para a substituição desses veículos estaria no uso do "cavalo de latas",

veículo com motor elétrico, desenvolvido por um engenheiro do Rio Grande do Sul,

que atenderia às necessidades de catadores e carroceiros. Projetos como esse vêm

ao encontro das diretrizes atualmente defendidas pela sociedade e incorporadas às

políticas públicas para garantia do bem-estar animal e para benefício dos catadores

de materiais recicláveis, como forma de reconhecimento pelos serviços prestados por

essa categoria de trabalhadores.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.992/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.992/2013, de Ana Lúcia Teodoro Horbelt, da

Escola  Estadual  Cândido  Portinari,  sugere  alteração  do  Programa  03  -  Melhor

Emprego -,  da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014, para que seja criada vaga específica de

trabalho  para  a  proponente  em  escola  pública  do  Estado,  no  Município  de  Belo

Horizonte.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4/11 a 6/11/2013,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe sugere que seja criada vaga específica de trabalho para a

proponente  em escola pública  do  Estado,  no  Município  de Belo Horizonte,  sendo

assegurado a ela o direito ao transporte e a outros benefícios.

Cumpre-nos  esclarecer  que  o  processo  de  revisão  do  PPAG tem  a  função  de

possibilitar que os cidadãos mineiros participem da definição de metas e prioridades

para a implementação de políticas públicas estaduais, contantes do planejamento do

Estado.

Sem entrar no mérito da demanda em tela, consideramos que o PPAG não é o

instrumento adequado para  sua apresentação,  uma vez que é demanda pessoal.

Opinamos, dessa forma, pelo não acolhimento da proposta em análise.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.992/2013.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Duarte Bechir, relator - Maria Tereza Lara.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.993/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.993/2013, do Sr. José Henrique Alves Rosa, da

Secretaria  de Estado de Desenvolvimento Social  -  Sedese -,  sugere alteração do

Programa 011 - Assistência Social e Direitos Humanos - , da proposta de revisão do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de

2014, para promover a intersetorialidade, no âmbito da política juvenil, entre todos os

órgãos  do  Estado  e  a  interação  com  os  demais  atores:  prefeituras,  vereadores,

ONGs, técnicos, educadores.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4/11 a 6/11/2013,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  pretende  alterar  o  Programa  011  para  assegurar  a

intersetorialidade e a participação de todos os atores envolvidos com a política de

assistência social na implementação das ações para a juventude.

De acordo com a justificação do autor, uma política que é realizada de cima para

baixo, sem a participação efetiva da população e sem escuta dos governos e dos

municípios  não  tem  resultados  efetivos.  Daí  a  importância  de  se  assegurarem  a

intersetorialidade e a interação dos atores.

Entendemos  que  a  política  de  assistência  social  já  prevê  mecanismos  para  a

participação da sociedade na definição das diretrizes e das metas de atuação em

cada âmbito de governo,  por  meio das conferências,  bem como de instâncias  de

acompanhamento e controle social (conselhos). Além disso, as normativas da política

preveem a articulação intersetorial  e a atuação coordenada e cooperada entre os

diferentes níveis de governo.

Dessa forma, opinamos pelo não acolhimento da proposta em análise.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.993/2013.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Duarte Bechir, relator - Maria Tereza Lara.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.994/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.994/2013, de autoria de Fábio Dias dos Santos,

da  União da Cooperativa de Agricultura  Familiar  -  UNICAFGS -,  e  outros,  sugere

alteração do Programa 161 - Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar  -,

da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-

2015,  para o  exercício  de  2014,  com vistas  a  restaurar  a Ação 4080  - Apoio  ao

Extrativismo no Norte de Minas.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4/11 a 6/11/2013,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Ação 4080 - Apoio ao Extrativismo no Norte de Minas - tem por finalidade apoiar a

atividade de agroextrativismo das culturas do pequizeiro e macaúba e demais frutos

do cerrado. Essa ação foi criada a partir de emenda popular apresentada ao Projeto

de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, aprovado por esta Casa,

em dezembro de 2011. Na ocasião, prevaleceu o entendimento de que essa ação era

necessária para incluir no planejamento do governo as determinações previstas na

Lei  nº  13.965,  de  2001,  que  criou  o  programa mineiro  de  incentivo  ao  cultivo,  à

extração, ao consumo, à comercialização e à transformação do pequi e demais frutos

e produtos nativos do cerrado - Pró-Pequi - e na Lei nº 19.485, de 2011, que instituiu

a política estadual de incentivo ao cultivo, à extração, à comercialização, ao consumo
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e à transformação da macaúba e das demais palmeiras oleaginosas - Pró-Macaúba.

Em sua proposta de revisão do PPAG para o exercício de 2013, o governo excluiu a

Ação 4080 de seu planejamento, mas devido à sua alta relevância, ela foi restaurada

por  meio  de  emenda  popular.  Na  revisão  do  PPAG  para  o  exercício  de  2014,

encaminhado para apreciação desta Casa, a Ação 4080 foi novamente excluída sem

que  se  apresentasse  à  sociedade  motivos  consistentes  e  mesmo  observando

execução adequada das metas propostas para 2013. Por entenderem ser inadequada

essa exclusão, os autores, por meio da proposta de ação legislativa em comento,

solicitam a sua restauração.

A exclusão de ações oriundas da aprovação de emendas populares ao projeto de

lei do PPAG ocorreu com frequência na revisão do plano para o exercício de 2014,

enviada  a  esta  Casa  pelo  Executivo.  Essa  postura  fere  a  participação  popular

incentivada pela ALMG e distorce a lógica do planejamento público. Isso porque o

PPAG é aprovado para o prazo de quatro anos, e as ações, ainda que inseridas por

emendas populares na ALMG, trazem previsão para todo o período.

A análise do assunto nos leva a apoiar a solicitação do autor, pois, como já dito, é

preciso que o Estado mantenha em seu planejamento - PPAG e Lei Orçamentária -

ações  e  recursos  financeiros  que  possibilitem  o  cumprimento  das  determinações

previstas  nas  mencionadas  Leis  Pró-Pequi  e  Pró-Macaúba.  Por  essa  razão,

sugerimos, ao final deste parecer, o encaminhamento de pedido de providências à

Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -, com vistas

a apoiar  a atividade de agroextrativismo das culturas  do pequizeiro e  macaúba e

demais frutos do cerrado mineiro, no âmbito da Ação 4080.

Consideramos, entretanto, que o apoio ao extrativismo não deve limitar-se ao Norte

de  Minas,  devendo  estender-se  às  demais  regiões  do  Estado,  razão  pela  qual

sugerimos a alteração do nome da ação e a inclusão da regionalização estadual, com

metas previstas para 2015.

Assim sendo,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de

emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2014, com a finalidade de restaurar a Ação 4080 para o

exercício 2014.



1409
____________________________________________________________________________

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.994/2013 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013 e do requerimento

anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Duarte Bechir, relator - Maria Tereza Lara.

EMENDA Nº.... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR

Ação: .... - Apoio ao Extrativismo em Minas Gerais

Unidade  Orçamentária:  1231  -  SECRETARIA DE ESTADO  DE  AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Finalidade: APOIAR A ATIVIDADE DE AGROEXTRATIVISMO DAS CULTURAS DO

PEQUIZEIRO E MACAÚBA E DEMAIS FRUTOS DO CERRADO MINEIRO

Produto: PROJETO APROVADO

Unidade de medida: PROJETO

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 10.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 100.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.994/2013,  de  Fabio Dias  dos  Santos,  da  União  da  Cooperativa  de  Agricultura

Familiar  -  UNICAFGS -,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos termos regimentais,  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  -

Seapa - pedido de providências com vistas a apoiar a atividade de agroextrativismo
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das culturas do pequizeiro, macaúba e demais frutos do cerrado mineiro, no âmbito

da Ação 4080 restaurada.

Sala das Reuniões, ... de ... de ... .

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.005/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.005/2013,  de  Adriana  Cristina  Araújo,  do

Movimento Mineiro pelos Direitos Animais, sugere alteração na Ação 1111 - Delegacia

Modelo - da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG

- 2012-2015, para o exercício de 2014, de modo a contemplar a reestruturação física

da Delegacia de Proteção à Fauna de Minas Gerais.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Ao longo da tramitação, foi anexada à proposição em análise a Proposta de Ação

Legislativa nº 1.976/2013, da mesma proponente e com demanda relacionada.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposta  em  epígrafe  objetiva  adequar  a  estrutura  física  da  Delegacia  de

Proteção  à  Fauna  de  Minas  Gerais  mediante  a  alteração  das  metas  físicas  e

financeiras da Ação 1111 - Delegacia Modelo - da proposta de revisão do PPAG 2012-

2015 para o exercício de 2014. Já a que lhe foi anexada solicita a construção de

abrigo estadual para animais, distribuição de unidades móveis de castração animal

para  municípios  com descontrole  da  população de cães  e  gatos  e  realização  de

campanhas educativas sobre a importância do controle ético populacional de cães e

gatos.

A proponente argumenta, em defesa de seus pleitos, que a Delegacia de Proteção

à  Fauna  do  Estado  está  operando  em  condições  precárias,  carecendo  de
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equipamentos de toda ordem, inclusive veículos que permitam a atuação das equipes

em serviço. A inexistência de abrigo para os animais vítimas de maus-tratos é outro

fator,  segundo  ela,  que  inviabiliza  uma atuação adequada  dessa delegacia.  Já  a

inexistência de políticas públicas focadas no controle ético da população de cães e

gatos (como unidades móveis de castração e campanhas educativas) seria outro fator

que prejudica a condição desses animais, uma vez que muitos dos recém-nascidos

são abandonados nas ruas e depois vitimados por maus-tratos.

A primeira Delegacia de Proteção à Fauna de Minas Gerais iniciou suas atividades

em Belo Horizonte em janeiro de 2013, e sua criação foi, em grande parte, fruto da

mobilização social dos ativistas da causa de proteção aos animais. A competência

dessa unidade da Polícia Civil está prevista na Lei nº 9.605, de 12/2/1998, em seu art.

32, que prevê punição para os crimes contra a fauna, aí incluídos abuso, maus-tratos,

ferimentos ou mutilação de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos

ou exóticos.

Em que pese a louvável iniciativa da criação dessa delegacia no Estado, de fato e

conforme argumenta a proponente,  dada sua recente instalação e, em especial,  a

particularidade de suas atividades, faz-se necessária uma estruturação adequada a

fim de que ela possa atuar  a contento,  aí  incluindo-se veículo apropriado a  suas

atividades e abrigo para animais vítimas de maus-tratos.

No caso do veículo, opina-se que a proposição em tela deve ser acolhida por meio

da  destinação  específica  de  recursos  para  esse  fim.  Em  se  tratando  do  abrigo,

entende-se que é importante uma interlocução preliminar entre os órgãos envolvidos

com a questão, de modo a se articularem e estruturarem locais apropriados, em todo

o  Estado,  para  atender  às  necessidades  dos  animais  que  possam  vir  a  ser

aprendidos como vítimas de maus-tratos, o que não se restringe a cães e gatos,

estendendo-se  àqueles  utilizados  para  tração  de  forma  inadequada,  adestrados

mediante  sofrimento  físico  ou  mental,  mantidos  em cativeiro,  e  assim  por  diante.

Dessa forma, sugere-se o envio de ofício aos órgãos competentes (Secretarias de

Estado  de  Defesa  Social  e  de  Planejamento),  solicitando-lhes  a  providência  de

promover  as  discussões  e  as  articulações  necessárias  para  que  se  estruture,  no

Estado, uma rede capaz de abrigar os animais recolhidos devido a maus-tratos, de
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forma a dar suporte à atuação da Delegacia de Proteção à Fauna de Minas Gerais.

Quanto às campanhas e às unidades móveis de castração destinadas ao controle

ético da população de cães e gatos, avalia-se também serem bastante necessárias,

constituindo iniciativas cada vez mais presentes e relevantes nos debates acerca do

enfrentamento  ao  abandono  e  aos  maus-tratos  sofridos  por  esses  animais.  São

temas que envolvem setores diferentes da área da saúde, em particular as vigilâncias

ambiental e da saúde, a medicina veterinária e a zootecnia e, principalmente no caso

das unidades, é importante que se realize um levantamento prévio a fim de detectar

os municípios em situação mais crítica no tocante ao descontrole da população de

cães e gatos. Assim, sugere-se como encaminhamento adequado a essas demandas

o envio  de  ofício à  Secretaria  de  Estado de  Saúde,  solicitando a  providência de

promover: campanhas focadas no tema do controle ético da população de cães e

gatos; estudos destinados à implantação das unidades móveis de castração desse

animais,  com  atuação  prioritária  nos  municípios  onde  há  maior  descontrole  da

população canina e felina.

Em face dessas considerações, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise

na forma de emendas ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do

PPAG 2012-2015, para o exercício de 2014, e ao Projeto de Lei nº 4.551/2013, que

estima as  receitas  e  fixa as  despesas  do Orçamento  Fiscal  do  Estado de Minas

Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para

o  exercício  de  2014,  e  de  encaminhamento  de  requerimentos  com  pedidos  de

providências aos órgãos citados.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.005/2013 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.550 e 4.551/2013 e dos

requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Bosco - Maria Tereza Lara.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 1111 - DELEGACIA MODELO
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Mudança de regionalização para: 

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 10.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL

Ação: 1111 - DELEGACIA MODELO

Valor (R$): 150.000,00

Justificativa: necessidade de uma estruturação adequada da Delegacia de Proteção

à Fauna de Minas Gerais a fim de que ela possa atuar a contento, aí incluindo-se

veículo apropriado a suas atividades.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Valor: R$150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: 1111  -  Delegacia  Modelo  -  Aquisição  de  Veículo  Utilitário

Misto, Com Tração 4x4, Gps, 4 Portas, para a Delegacia de Proteção à Fauna, em

BH  (Região  Central),  de  Modo  a  Atender  às  Especificidades  de  Atuação  Dessa

Unidade da Polícia Civil no Transporte de Animais (despesas de capital)

Região beneficiada:Central

Unidade(s) Orçamentária(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência

Proj.(s) / Ativ.(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência - Valor: R$ 150.000,00

Valor total das emendas: Valor: R$ 150.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência: Valor: R$ 150.000,00

REQUERIMENTO .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.005/2013, de Adriana Cristina Araújo, do Movimento Mineiro pelos Direitos Animais,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado

de Defesa Social - Seds -, solicitando a providência de promover as discussões e as

articulações necessárias para se estruturar, o quanto antes, uma rede estadual capaz
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de abrigar  os  animais  recolhidos devido a maus-tratos,  de modo a dar  o suporte

apropriado necessário à atuação da Delegacia de Proteção à Fauna de Minas Gerais.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.005/2013, de Adriana Cristina Araújo, do Movimento Mineiro pelos Direitos Animais,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado

de Planejamento - Seplag -, solicitando a providência de promover as discussões e as

articulações necessárias para se estruturar, o quanto antes, uma rede estadual capaz

de abrigar  os  animais  recolhidos devido a maus-tratos,  de modo a dar  o suporte

apropriado necessário à atuação da Delegacia de Proteção à Fauna de Minas Gerais.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.005/2013, de Adriana Cristina Araújo, do Movimento Mineiro pelos Direitos Animais,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Secretaria de Estado

de Saúde -  SES -,  solicitando a providência de promover campanhas  focadas no

tema  do  controle  ético  da  população  de  cães  e  gatos  e  estudos  destinados  à

implantação de unidades móveis de castração desse animais, com atuação prioritária

nos municípios onde há maior descontrole da população canina e felina.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.006/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.006/2013,  da  Prefeitura  Municipal  de
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Paraguaçu e outros, sugere alteração na Ação 1287 - Segurança Rural - da proposta

de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para o

exercício de 2014, visando à implantação de patrulhas rurais na região de Paraguaçu.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  1º/11/2013,  em

Paraguaçu, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício

de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposta  em  epígrafe  objetiva  que  sejam  implantadas,  no  Município  de

Paraguaçu, região Sul de Minas Gerais, patrulhas rurais, de modo a se ter, naquela

região,  reforço  policial  com  capacidade  para  combater  especificamente  a

criminalidade na área rural.

A demanda é  justificada  com  base  na importância  do  trabalho  preventivo,  bem

como nos crescentes índices de crimes contra o patrimônio nas propriedades rurais,

as quais, segundo a proposição, encontram-se vulneráveis em face da insuficiência

de efetivo policial, daí também resultando a “certeza da impunidade” por parte dos

que praticam esses delitos. A justificativa aponta ainda a facilidade de repasse dos

itens roubados, em geral equipamentos agrícolas muito valorizados.

Os  argumentos  usados  para  justificar  a  proposta  em  análise  sinalizam  ser

procedentes, haja vista o tema dos crescentes índices de crimes contra o patrimônio

nas propriedades rurais já ter sido inclusive abordado pela Comissão de Segurança

Pública desta Casa em mais de uma ocasião. Além disso, são comumente veiculadas

na mídia em geral matérias sobre tais delitos em todo o Estado, particularmente tendo

como objeto  tratores  e  outros  equipamentos  agrícolas.  Ademais,  a  priorização da

prevenção  nas  políticas  públicas  de  defesa  social  tem  sido  estratégia  bastante

valorizada por especialistas e pelo poder público.

Na Ação 1287 - Segurança Rural - da proposta de revisão do PPAG 2012-2015

para o exercício de 2014, já há a previsão de 25 municípios no Sul de Minas a serem

contemplados  com  patrulha  rural.  Porém,  Paraguaçu  não  é  um  deles  e,  dada  a
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mobilização de vários atores de diversos setores, todos diretamente interessados e

afetados, na formulação da demanda em análise, avalia-se ser pertinente acrescentar

esse município na referida ação, de modo que a polícia que atua naquela localidade

passe a contar com uma viatura com tração nas quatro rodas, três rádios portáteis

HT, três novos coletes e um GPS.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2014, e ao Projeto de Lei nº 4.551/2013, que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, para o exercício

de 2014.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.006/2013  na  forma  das  emendas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  4.550  e  4.551/2013

anexas.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Bosco.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 1287 - SEGURANÇA RURAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 10.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 108.000,00

Justificativa: Crescentes índices de crimes contra o patrimônio nas propriedades

rurais, vulnerabilidade destas, necessidade de melhorias no aparato policial ostensivo

e priorização da prevenção nas políticas públicas de defesa social.
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EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Valor: R$108.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: 1287 - Segurança Rural - Aquisição de Um "Kit" de Patrulha

Rural, Com Uma Viatura 4x4, 3 Rádios Ht, 3 Coletes e 1 Gps , para o Município de

Paraguaçu, na Região Sul de Minas. (despesas de capital)

Região beneficiada: Sul de Minas

Unidade(s) Orçamentária(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência

Proj.(s) / Ativ.(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência - Valor: R$ 108.000,00

Valor total das emendas: Valor: R$ 108.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência: Valor: R$ 108.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.010/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.010/2013,  do  Sr.  Antônio  Augusto  Coelho

Tavares,  do  Conselho  Municipal  Antidrogas  -  Comad -  de  Montes  Claros,  sugere

alteração da Ação 1206 - Modernização do Sistema Socioeducativo -, da proposta de

revisão do Plano Plurianual  de  Ação Governamental  -  PPAG -  2012-2015 para o

exercício de 2014, para implantar centro de internação de adolescentes em Montes

Claros, com o objetivo de abrigar aqueles que tenham cometido ato infracional.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise sugere alteração da proposta de revisão do PPAG 2012-

2015  com  o  intuito  de  ampliar  a  oferta  de  vagas  de  internação  no  sistema

socioeducativo em Montes Claros, município-polo que atende dezenas de outros na

região Norte do Estado. A aplicação da medida socioeducativa, decisão a cargo do
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Poder Judiciário, é efetivada pelo Poder Executivo, por meio da Secretaria de Defesa

Social  -  Seds.  Na  ausência  de  vagas  de  internação,  o  Poder  Judiciário  tem  de

determinar a liberação dos adolescentes. Esse contexto gera grande insegurança na

população, visto que, muitas vezes, adolescentes que já cometeram crimes graves

são liberados, sem que nenhum tipo de medida alternativa seja implementada pelo

Estado.

O  Município  de  Montes  Claros  já  conta  com  o  Centro  Socioeducativo  Nossa

Senhora Aparecida, o qual, no entanto, não atende a demanda local e regional.  A

lotação da unidade em 19/11/2013, segundo a Secretaria de Planejamento e Gestão,

era  de  115  menores,  para  80  vagas.  Segundo  o  mesmo órgão,  a  Seds  já  está

implantando uma nova unidade em Janaúba,  município próximo a Montes Claros,

com previsão de entrega no final de 2014. Um centro integrado de atendimento - CIA

- será entregue no final de 2015.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento em que se solicite seja encaminhado à Seds pedido de informações

sobre  as  planilhas  do  sistema  socioeducativo  de  internação,  semiliberdade  e

provisório, indicando-se a quantidade de vagas, a quantidade de adolescentes em

cumprimento de medida socioeducativa e o município de residência da família, no

Estado.

Outra  situação  problemática  que  constitui  demanda  recorrente  nesta  Casa,

sobretudo na Comissão de Segurança Pública, e que ilustra a dimensão do déficit de

vagas no sistema socioeducativo do Estado, são os casos de Betim e Contagem, na

Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte.  Esses  dois  municípios,  que,  reunidos,

abrigam 1 milhão de habitantes, ainda não possuem um centro socioeducativo de

internação. Dessa forma, na oportunidade desta análise, sugerimos envio de ofício à

Seds  solicitando  informações  sobre  o  planejamento  para  o  atendimento  de

adolescentes em Contagem e Betim, com o envio das respostas para esta comissão

e a Comissão de Segurança Pública.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.010/2013 na forma dos requerimentos anexos.
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Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Bosco.

REQUERIMENTO Nº.../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.010/2013,  do  Sr.  Antônio  Augusto  Coelho  Tavares,  do  Conselho  Municipal

Antidrogas - Comad - de Montes Claros, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja encaminhado à  Secretaria de Defesa Social pedido de informações sobre as

planilhas  do  sistema  socioeducativo  de  internação,  semiliberdade  e  provisório,

indicando-se a quantidade de vagas, a quantidade de adolescentes em cumprimento

de  medida  e  o  município  de  residência  da  família  no  Estado,  com  o  envio  das

respostas para esta comissão e a Comissão de Segurança Pública.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº.../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.010/2013,  do  Sr.  Antônio  Augusto  Coelho  Tavares,  do  Conselho  Municipal

Antidrogas - Comad - de Montes Claros, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja  encaminhado  à Secretaria  de  Defesa Social  pedido  de informações  sobre  o

planejamento para o atendimento de adolescentes pelo sistema socioeducativo em

Contagem e Betim, com o envio das respostas para esta comissão e a Comissão de

Segurança Pública.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.016/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 2.016/2013, da Sra. Sônia Alves de Matos, do



1420
____________________________________________________________________________

Centro de Referência Especializado da Assistência Social - Creas -, sugere alteração

do Programa 011 - Assistência Social e Direitos Humanos -, da proposta de revisão

do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de

2014,  com  vistas  à  implantação  de  núcleo  de  apoio  à  prevenção  da  violência,

principalmente para atender à mulher, à juventude e à criança e ao adolescente, em

nível regional.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  21/10/2013,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício

de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em análise sugere ampliar o número de instituições

de acolhimento transitório  de mulheres,  crianças,  adolescentes,  idosos e pessoas

com deficiência, vitimados por violência e em situação de risco e vulnerabilidade.

Apesar  dos  resultados  positivos  trazidos  pelas  políticas  públicas  direcionadas  a

pessoas em situação de vulnerabilidade e não obstante a melhoria das condições de

vida da população em face da mobilidade social ocorrida no País nos últimos anos,

ainda é patente a existência de um enorme contingente populacional em situação de

vulnerabilidade ou de risco social, que requer a atenção efetiva do Estado, sobretudo

mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, especialmente

as vitimadas por violência.

Esses  segmentos  populacionais  requerem  atenção  diferenciada  e  devem  ser

atendidos por  corpo técnico com especialização interdisciplinar  e metodologias  de

acolhimento próprias, capazes de resguardar a sua integridade. Em contrapartida, há

que se lembrar a obrigatoriedade da implementação de política pública específica

visando, com absoluta prioridade, à garantia e à efetivação do direito à convivência

familiar e comunitária a crianças, adolescentes e jovens, nos termos do art. 277 da

Constituição da República e do art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A proposta em comento foi objeto de sugestão popular no processo de 2011, para o
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exercício  2012,  sendo  a  demanda  incorporada  à  Ação  4640  -  Consolidação  e

Aprimoramento  do  Sistema  Estadual  de  Direitos  Humanos  -  Abrigo/Acolhimento

Provisório. Essa ação foi excluída do projeto de revisão do PPAG em tramitação, para

o  exercício  de  2014,  sob  a  alegação  de  que  "as  ações  de  abrigo/acolhimento

provisório serão realizadas através dos programas de proteção contidos nas Ações

4253 - Programa de Proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas - Provita, 4642 -

Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAM e

4645 - Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos - PPDDH".

Ocorre que a referida ação não dizia respeito apenas ao abrigamento no âmbito da

proteção  dos  direitos  humanos,  mas também da proteção social  especial  de  alta

complexidade da política de assistência social. Diante disso, entendemos que a Ação

4640 deve ser restaurada, com alteração do nome, para deixar claro que abrange

serviços de abrigamento e acolhimento provisório da proteção social especial de alta

complexidade  e  alteração  da  unidade  orçamentária  para  o  Fundo  Estadual  de

Assistência Social.

Dessa forma, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015 para o exercício de 2014, além de requerimento em que se solicite seja

encaminhado pedido de providências à Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social - Sedese.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.016/2013 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013 e do requerimento

anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Bosco.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ação: ... - Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Unidade Orçamentária: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade:  GARANTIR  A  OFERTA  DO  SERVIÇO  DE  ACOLHIMENTO
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INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, CRIANÇAS E

ADOLESCENTES  SOB  MEDIDA DE  PROTEÇÃO  E  EM  SITUAÇÃO  DE  RISCO,

IDOSOS  QUE  NÃO  DISPÕEM  DE  CONDIÇÕES  PARA PERMANECER  COM  A

FAMÍLIA, ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO

Produto: PESSOA ATENDIDA

Unidade de medida: PESSOA

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 10.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 750.000,00

Justificativa:  Restauração da Ação 4640,  com mudança do nome e  da  unidade

orçamentária para Fundo Estadual de Assistência Social.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.016/2013, da Sra. Sônia Alves de Matos, do Centro de Referência Especializado da

Assistência  Social  -  Creas  -,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  pedido  de

providências com vistas à efetivação de medidas para organizar, ampliar, articular e

fortalecer a rede de proteção especial e atendimento de alta complexidade no Estado,

de forma regionalizada.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.021/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 2.021/2013, de autoria de Walter Sidney da Silva
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Júnior, do Sindicato dos Servidores da Justiça de 2ª Instância do Estado de Minas

Gerais, encaminha sugestão de maior rigidez na fiscalização das contas do Poder

Judiciário e acompanhamento dos programas e ações aprovados no Plano Plurianual

de Ação Governamental e no orçamento para o ano subsequente.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas nos dias 4, 5 e 6 de

novembro de 2013, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o

aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual

de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, para o exercício 2014.

Publicada no Diário do Legislativo em 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer,  nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em tela sugere maior rigor na fiscalização das contas

do Poder Judiciário, além do acompanhamento da execução de seus programas e

ações estabelecidos no PPAG e na Lei  Orçamentária Anual.  O autor da proposta

apresenta a justificativa de que, com a criação do Fundo Especial do Poder Judiciário,

Lei  nº  20.802,  de  26  de julho  de  2013,  o  volume de  recursos  orçamentários  do

Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) aumentará consideravelmente a partir de

2014.  Para o proponente,  a instituição desse fundo gera a necessidade de maior

rigidez  na  fiscalização  das  contas  do  Poder  Judiciário  por  parte  da  Assembleia

Legislativa, que tem o dever do exercício da função fiscalizadora das contas públicas.

A fiscalização ensejaria  maior  eficiência na execução orçamentária.  Além disso,  o

autor da proposta ressalta que o grupo gestor do Fundo Especial do Poder Judiciário

possui, em sua composição, apenas membros da magistratura, desconsiderando a

participação dos servidores.

A Assembleia  tem  a  atribuição  constitucional  do  exercício  da  fiscalização  e  do

controle externo dos Poderes e das entidades do Estado, conforme estabelecem os

arts. 73 e 74 da Constituição Estadual:

“Art. 73 - A sociedade tem direito ao governo honesto, obediente à lei e eficaz.

§ 1º - Os atos das unidades administrativas dos Poderes do Estado e de entidade

da administração indireta se sujeitarão a:
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I - controles internos exercidos, de forma integrada, pelo próprio Poder e a entidade

envolvida;

II - controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, com o auxílio do Tribunal de

Contas; e

III  -  controle direto,  pelo cidadão e associações representativas da comunidade,

mediante amplo e irrestrito exercício do direito de petição e representação perante

órgão de qualquer Poder e entidade da administração indireta. […]".

“Art. 74 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial

do  Estado e  das  entidades  da administração  indireta  é  exercida  pela  Assembleia

Legislativa, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada

Poder e entidade. [...]."

No exercício  da  função fiscalizadora  dos atos  das unidades administrativas  dos

Poderes  do  Estado,  a  Assembleia  Legislativa  aprecia  os  relatórios  apresentados

sobre a execução dos planos de governo (art. 62, inciso XX). Os planos de governo

de Minas obedecem à estrutura do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG

-, instrumento de planejamento do Estado previsto na Constituição do Estado (arts.

153 e 154). O PPAG estabelece, de forma regionalizada, os objetivos, as metas e os

investimentos  da  administração  pública,  mediante  programas  e  ações  que  são

operacionalizados por meio da Lei Orçamentária Anual - LOA.

Assim,  toda previsão de despesas do Estado está contida no PPAG e na LOA,

inclusive  as  do  Poder  Judiciário.  Quando  a  ALMG  aprecia  os  relatórios  sobre  a

execução do PPAG, está apreciando também a execução dos programas e ações

previstos  pelo  Poder  Judiciário.  Cabe  à  ALMG  o  exercício  da  fiscalização  e  do

controle,  no  que  se  refere  à  execução  das  despesas  administrativas  do  Poder

Judiciário, embora o Tribunal de Justiça mantenha atualizado o relatório de execução

orçamentária  de  todas  as  suas  ações  no  endereço  eletrônico:

http://www8.tjmg.jus.br/transparencia/relatorios/programacaoOrcamentaria.jsf.

Para permitir  o acesso da população às informações sobre as políticas públicas

implementadas no Estado, a ALMG lançou o site Políticas Públicas ao seu Alcance.

Essas informações incluem um conjunto de textos que tratam do escopo da política,

do  público  beneficiário,  de  sua  estrutura  organizacional  e  de  sua  gestão  e
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financiamento. Incluem também a legislação que referencia cada uma das políticas

tratadas, abrangendo normas constitucionais, legais e infralegais, nos âmbitos federal

e estadual, e, quando necessário, internacional. O monitoramento físico e financeiro

das  ações  do  planejamento  do  Estado  que  operacionalizam  as  políticas  públicas

previstas no PPAG configuram outro importante conjunto de informações, bem como

aquele relacionado a dados e indicadores. As informações sobre o monitoramento do

PPAG são atualizadas bimestralmente, com dados repassados pelo Poder Executivo.

As ações do Poder Judiciário previstas no PPAG podem ser acessadas no referido

site.

No site Políticas Públicas ao seu Alcance, as ações relacionadas às atividades de

pagamento  de  pessoal,  previdência  e  benefícios  previdenciários  e  precatórios  do

Judiciário foram indexadas no tema Administração Pública. Há, ainda, um programa

do Poder Judiciário denominado Prestação Jurisdicional (programa 723), cujo objetivo

é garantir a prestação jurisdicional com qualidade, eficiência, presteza e agilidade por

meio  da  utilização dos  materiais,  bens,  estrutura,  tecnologia e  recursos  humanos

disponíveis ao acesso e à promoção da justiça. Esse programa é composto pelas

ações 2109 - Seleção, formação e aperfeiçoamento dos magistrados e servidores -,

2117 - Construção, reforma e aquisição de unidades prediais do Tribunal de Justiça -,

4117 - Manutenção e aprimoramento dos juizados especiais -, 4224 - Processamento

judiciário  de  1ª  e  2ª  instâncias  e  ações de comunicação institucional  -,  e  4660 -

Diligências judiciais em feitos amparados pela justiça gratuita e pela administração

direta do Estado. No site, essas ações estão indexadas nos temas Direitos Humanos,

Segurança Pública, Direito do Consumidor (exceto a ação 2109, que está indexada

nos temas Segurança Pública e Administração Pública).

Para  melhorar  a  visibilidade  da  execução  dos  programas  e  ações  do  Poder

Judiciário estabelecidas no PPAG, seria pertinente a indexação de todas as ações no

tema Administração Pública,  que trata  das  funções dos três  Poderes -  Executivo,

Legislativo e Judiciário -, além da indexação já apresentada no site. Dessa forma, o

usuário do  site poderá ter uma visão de conjunto de todas ações executadas pelo

Poder Judiciário em um único tema, e não de maneira fragmentada.

Com relação ao argumento do proponente sobre a composição de grupo gestor
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para o Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, aprovado na

Lei nº 20.802, de 2013, que cria esse fundo, faz-se necessário ressaltar que essa

observação  foge  ao  escopo  da  discussão  do  PPAG.  Caberia,  entretanto,  a

publicização da execução orçamentária do fundo, que entrará em vigor a partir  de

2014, no site Políticas Públicas ao seu Alcance.

Esse aprimoramento do site Políticas Públicas ao seu Alcance poderá ser efetivado

por meio de encaminhamento de requerimentos ao diretor de planejamento da ALMG

e ao Comitê Gestor do Portal da ALMG, solicitando que sejam tomadas providências

para  a indexação das  ações  no tema Administração  Pública,  assim  como para a

publicização da execução orçamentária do Fundo Especial  do Poder Judiciário do

Estado de Minas Gerais.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.021/2013 na forma de requerimentos, conforme apresentados a seguir:

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Bosco - Maria Tereza Lara.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.021/2013, de autoria de Walter Sidney da Silva Júnior, do Sindicato dos Servidores

da Justiça de 2ª Instância do Estado de Minas Gerais, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja enviado à Diretoria de Planejamento e Coordenação da ALMG ofício

solicitando a  indexação,  no  site Políticas  Públicas ao seu Alcance,  das  ações  do

programa 723 - Prestação Jurisdicional, no tema Administração Pública, bem como a

publicação  da  execução  orçamentária  do  Fundo  Especial  do  Poder  Judiciário  do

Estado de Minas Gerais, a partir de 2014, no mesmo site.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.021/2013, de autoria de Walter Sidney da Silva Júnior, do Sindicato dos Servidores

da Justiça de 2ª Instância do Estado de Minas Gerais, requer a V. Exa., nos termos

regimentais, seja enviado ao Comitê Gestor do Portal da ALMG ofício solicitando a

indexação, no site Políticas Públicas ao seu Alcance, das ações do programa 723 -

Prestação Jurisdicional, no tema Administração Pública, bem como a publicação da

execução orçamentária do Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas

Gerais, a partir de 2014, no mesmo site.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.024/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 2.024/2013, da Sra. Maria de Lurdes Rodrigues

Santa Gema, da 23ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude Cível de Belo

Horizonte,  sugere  alteração  da  Ação  1111  -  Delegacia  Modelo  -  da  proposta  de

revisão do Plano Plurianual  de  Ação Governamental  -  PPAG -  2012-2015 para o

exercício de 2014, de modo a garantir recursos para aquisição de equipamentos para

a implantação do trabalho de sexologia forense no Instituto Médico-Legal - IML.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe objetiva a aquisição de equipamentos para a implantação

do trabalho de sexologia forense no IML, de forma a permitir  a coleta precoce de

evidências  em  casos  de  abuso  sexual  e  garantir  maior  preservação  de provas  e

rastreabilidade do agressor. Para tal, solicita alteração da Ação 1111 do Programa 021
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- Gestão Integrada de Defesa Social - do PPAG 2012-2015, de modo a incluir essa

demanda em seu escopo.

A proponente  argumenta  a  favor  de  sua  solicitação  com  farta  fundamentação,

apontando  que  o  IML vem,  desde  2006,  desenvolvendo  ações  humanizadas  de

atendimento às vítimas de violência sexual por meio da integração de suas ações

com os Hospitais de Referência do Sistema Único de Saúde - SUS - no atendimento

às vítimas de violência sexual;  que se encontra em andamento,  no âmbito desse

instituto,  o  Programa  de  Humanização  do  Atendimento  às  Vítimas  de  Violência

Sexual,  que tem como objetivo  primordial  a  coleta  precoce de evidências,  com a

preservação e a rastreabilidade, quando o exame médico da vítima é realizado em

ambientes  hospitalares,  evitando-se  o  seu comparecimento  para  novo  exame em

postos médico-legais  e permitindo a confecção de laudo médico-legal  de maneira

indireta; e que, para a efetiva aplicação desse programa, serão necessários materiais

e instrumentos específicos.  Em sua argumentação, a proponente também destaca

que o Decreto Federal nº 7.958, de 2013, estabelece diretrizes para o atendimento às

vítimas de violência sexual pelos profissionais de segurança pública e da rede do

SUS e que a  Lei  Federal  nº  12.845,  de  2013,  em seu art.  3º,  inciso VII  e  §  3º,

estabelece  que  cabe  ao  órgão  de  medicina  legal  o  exame  de  DNA  para  a

identificação do agressor. Por fim, conclui afirmando que a implantação de uma seção

de  sexologia  forense  na  estrutura  do  IML  irá  contribuir  efetivamente  para  as

atividades da ação investigativa para o estabelecimento das causas, circunstâncias e

autoria das infrações penais  que envolvem crimes contra a dignidade sexual,  por

meio da captação e preservação dos elementos indicativos da autoria e materialidade

dessas infrações.

Em face dessas ponderações, bem como considerando-se que foram recentemente

divulgados,  pelo  7º  Anuário  Brasileiro  de  Segurança  Pública,  dados  relativos  ao

aumento dos crimes sexuais contra mulheres no País, em 2012, da ordem de 18,17%

na comparação com o ano anterior (cerca de 50 mil estupros registrados em 2012)¹,

opinamos pelo acolhimento da proposição em comento. No entanto, sugerimos que a

alteração proposta incida como especificação do objeto do gasto (implantação da

Seção de Sexologia Forense no IML) na Ação 1262 - Perícia Criminal Integrada no
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Estado de Minas Gerais - do Programa 021, cuja finalidade é “realinhar a gestão dos

processos da perícia criminal e da medicina legal com as necessidades de solução do

sistema de defesa social, em consonância com o estado atual da ciência, buscando

resultados  de alta  qualidade com sustentabilidade.  Colaborar  de forma eficiente e

eficaz para  o processo investigativo,  propiciando resolutividade aos trabalhos das

autoridades, bem como contribuir para o aumento da credibilidade das Instituições e

para o sentimento de segurança da população”.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  por  meio  da

apresentação de emenda ao Projeto de Lei nº 4.551/2013, que estima as receitas e

fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2014.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.024/2013 por meio da apresentação da emenda ao Projeto de Lei nº 4.551/2013

anexa.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Bosco - Maria Tereza Lara.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Valor: R$150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: 1262 - Perícia Criminal Integrada no Estado de Minas Gerais -

Implantar a Seção de Sexologia Forense no Instituto Médico-Legal - IML - Mediante a

Aquisição de Equipamento (despesas de capital)

Região beneficiada: Estadual

Unidade(s) Orçamentária(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência

Proj.(s) / Ativ.(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência - Valor: R$150.000,00

Valor total das emendas: R$150.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência: R$ 150.000,00

¹Disponível  em  <http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-11-04/casos-de-

estupros-cresceram-18-no-pais-aponta-anuario-brasileiro-de-seguranca-publica>.

Acesso em 2/12/2013.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.025/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.025/2013,  de  Rafael  Rondon  Flandoli  de

Carvalho, da entidade Estudantes pela Liberdade, sugere exclusão da Ação 4504 -

Educação  de  Trânsito  -  da  proposta  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015, para o exercício de 2014, ou a maior redução

possível de suas metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe objetiva excluir a Ação 4504 - Educação de Trânsito - da

proposta de revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de 2014, ou, não sendo

possível sua exclusão, reduzir ao máximo suas metas físicas e financeiras.

Como  argumentação,  a  proposição  sustenta  que  a  aludida  ação,  ao  propor  a

realização de cursos de conscientização no trânsito para motoristas profissionais e

pessoas que pretendem atuar na área, foge ao escopo das atividades estatais, sendo

atividades dessa natureza da responsabilidade dos indivíduos,  das famílias  e das

empresas,  caso  necessárias.  Argumenta,  ainda,  que  se  trata  de  valor  elevado  -

R$200.000,00  -,  que  deveria  ser  alocado  em  áreas  da  segurança  pública  mais

deficitárias.

Em que pese a real necessidade de se equipararem os órgãos da defesa social de

forma  adequada,  cumpre  ressaltar  que  compete  ao  Departamento  Estadual  de

Trânsito - Detran -, em Minas Gerais vinculado à Polícia Civil na qualidade de órgão

executivo  de  trânsito  do  Estado,  entre  outras  atribuições,  “realizar,  fiscalizar  e

controlar  o  processo  de  formação,  aperfeiçoamento,  reciclagem  e  suspensão  de

condutores”  (Disponível  em:
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<http://politicaspublicas.almg.gov.br/temas/seguranca_transito/entenda/competencias.

html?tagNivel1=302&tagAtual=13>. Acesso em: 26 nov. 2013).  Ademais, de acordo

com  detalhamento  de  informações  do  SIGPlan¹,  a  Ação  4504  envolve  cursos,

palestras  e  eventos  com  enfoque  na  educação  de  trânsito,  observada  a

especificidade  de  cada  atividade  pedagógica,  contemplando  não  exatamente

motoristas e afins (como parece entender, de forma equivocada, o proponente), mas

sim a capacitação de educadores, instrutores e examinadores de trânsito e diretores

de centro de formação de condutores, a requalificação profissional de servidores do

Detran, a municipalização de trânsito e eventos relativos a motorista e motociclista

padrão, como a semana nacional de trânsito, homenagens às vítimas de acidentes de

trânsito e campanha institucional do portal web do Detran. Ainda segundo o SIGPlan,

trata-se  de  estratégia  preventiva,  contando  com  cooperação  e  integração  entre

Detran  e  Policia  Civil  de  Minas  Gerais  e  diversos  parceiros,  entre  os  quais  a

Secretaria de Estado de Educação.

Dadas essas explicações, entendemos que o objeto da proposta, especialmente em

se  considerando  suas  justificativas,  não  são  pertinentes,  inclusive  porque  a

imprudência  e  a  falta  de  informação  adequada  são  comumente  consideradas  as

principais causas de acidentes de trânsito no Brasil e, em contrapartida, as ações de

prevenção (em essência,  educativas)  têm sido  consideradas  as  mais  eficazes  no

combate a esses índices.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.025/2013.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

¹ O SIGPlan é o “instrumento que organiza e integra a rede de gerenciamento do

PPAG, (...) municiando os gestores com instrumentos e informações indispensáveis à

formalização  e  à  concretização  dos  objetivos,  estratégias  e  metas  de  governo”.

Disponível  em:

<http://conversandosobregestao.mg.gov.br/images/anexos/ppa/3.M_sigplan_moni_pp

ag.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2013.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.029/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 2.029/2013, de autoria de Diogo Mello Brazioli,

da entidade Estudantes pela Liberdade, encaminha sugestão de emenda ao PPAG

para exclusão da Ação 8002 - Prestação de Serviços em Tecnologia da Informação e

Comunicação,  ou,  não  sendo  possível  a  exclusão,  redução  das  metas  físicas  e

financeiras.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas entre os dias 4 e 6 de

novembro de 2013, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o

aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual

de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício 2014.

Publicada no Diário do Legislativo em 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer,  nos termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposta de ação legislativa em tela solicita exclusão da Ação 8002 - Prestação

de Serviços em Tecnologia da Informação e Comunicação, ou redução de suas metas

físicas  e  financeiras.  O autor  da  proposta  apresenta  a  justificativa  de  que não  é

competência do Estado prestar serviços de solução em tecnologia da informação.

Sempre que são utilizadas verbas  públicas para  prestação de serviço,  o governo

boicota a possibilidade de empreendedorismo do cidadão. Essa demanda poderia ser

atendida pelos próprios cidadãos mineiros, não havendo para tanto a necessidade de

alocação  de  recurso  público,  que  seria  muito  mais  bem  utilizado  pelo  próprio

contribuinte ou mais bem alocado em ação que diz respeito a educação, saúde ou

segurança.

Analisando o detalhamento da ação, verificamos que ela visa apoiar tecnicamente

os órgãos do governo, permitindo o desenvolvimento de soluções em tecnologia da

informação  e  comunicação  -  TIC  -  para  os  próprios  órgãos  e  entidades  da

administração pública. Com os avanços atuais no campo do governo eletrônico (e-

governo), percebe-se que o uso das TICs está em expansão na oferta de serviços por
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meio  da  internet,  na  disponibilização  de  informações  para  proporcionar  a

transparência  das  ações  governamentais  e  também como ferramenta  de  trabalho

para a interação entre órgãos e agentes públicos. A expansão do e-governo exige a

existência  de  ações  para  o  desenvolvimento  dessas  ferramentas  e  seu

aperfeiçoamento constante.

Dessa forma, não é procedente a justificativa apresentada pelo proponente de que

"não  é  competência  do  Estado  prestar  serviços  de  solução  em  tecnologia  da

informação,  pois,  sempre que são utilizadas verbas públicas para a prestação de

serviço, o governo boicota a possibilidade de empreendedorismo do cidadão". Deixar

para  a  iniciativa  privada  a  oferta  desses  serviços  não  elimina  a  necessidade  de

recursos para o pagamento do serviço prestado.

Entendemos, portanto, que a reivindicação não é pertinente nem oportuna, tendo

em  vista  a  necessidade de  implementação e  expansão  do  e-governo  pelo  Poder

Executivo. Isso posto, não somos favoráveis à proposta de exclusão da ação.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo não acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.029/2013.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Bosco - Maria Tereza Lara.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.030/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.030/2013,  de  Aleandro  Costa  Oliveira,  da

Comissão  dos  Candidatos  Excedentes,  sugere  alteração  no  Programa  184  -

Formação  e  Capacitação  de  Policiais  Civis  -  da  proposta  de  revisão  do  Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014,

objetivando a convocação da totalidade dos aprovados excedentes do concurso para

escrivão da Polícia Civil.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
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exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe objetiva possibilitar que todos os aprovados excedentes do

último concurso para escrivão da Polícia Civil realizado em Minas Gerais, totalizando

384, sejam convocados, inciando o curso de formação realizado pela Academia da

Polícia Civil - Acadepol.

O  proponente  justifica  seu  pedido  com  base  nos  seguintes  argumentos,  todos

relacionados ao cargo de escrivão de polícia: a Polícia Civil de Minas Gerais - PCMG

-  está  com seu  efetivo  defasado;  dada  a  natureza  de  suas  atividades  rotineiras,

muitos escrivães têm tido a necessidade de solicitar licenças médicas; existem cargos

vagos (cerca  de  100);  há  vários  pedidos  de  aposentadoria aguardando análise  e

autorização; a Lei Orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais prevê a criação de mais

1.012 cargos.

A mobilização  dos  aprovados  excedentes  do  último  concurso  para  o  cargo  de

escrivão da PCMG por sua convocação tem estado presente nesta Casa há um bom

tempo, particularmente nas atividades da Comissão de Segurança Pública. O mesmo

ocorre com o problema da defasagem nos quadros da PCMG, não apenas no caso

de escrivães, em que pese terem sido formados 420 novos delegados em março

deste ano. De qualquer maneira, essa nova turma de delegados, cuja previsão de

designação é para comarcas do interior e delegacias especializadas (Disponível em:

<https://www.seds.mg.gov.br/index.php?

option=com_content&task=view&id=2140&Itemid=71>.  Acesso  em:  29/11/2013),

implica  a  necessidade  de  melhor  se  estruturar  todas  as  unidades  da  PCMG  no

Estado para que elas possam realizar suas atividades de forma adequada.

Além  disso  e  como  informa  o  proponente,  a  nova  Lei  Orgânica  da  PCMG,

sancionada no início de novembro deste ano, de fato prevê a criação de 1.012 cargos

de escrivão, e a possibilidade de convocação desses 384 excedentes, já aprovados

no último concurso realizado, poderia suprir parte desse quadro, inciando de imediato

o processo de reestruturação da corporação.
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Em  face  de  tais  considerações,  e  também  levando-se  em  conta  os  demais

argumentos do proponente para justificar sua proposta, opina-se que esta deve ser

acolhida.  No  entanto,  entende-se  que  a  forma  apropriada  para  tal  não  seria  a

alteração do Programa 184 - Formação e Capacitação de Policiais Civis - da proposta

de  revisão  do  PPAG  2012-2015  para  o  exercício  de  2014,  mas  sim  o  envio  de

requerimento  à  Chefia  da  PCMG  e  à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social

solicitando a providência de avaliarem a possibilidade de convocação da totalidade

dos candidatos excedentes aprovados no último concurso para escrivão de polícia.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.030/2013 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº … / ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.030/2013, de Aleandro Costa Oliveira, da Comissão dos Candidatos Excedentes,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja enviado ofício à Chefia da Polícia Civil

e à Secretaria de Estado de Defesa Social solicitando a providência de avaliarem a

possibilidade  de  convocação  imediata  dos  candidatos  para  escrivão  de  polícia

excedentes no último concurso realizado em Minas Gerais, totalizando 384, tendo em

vista que:

- a nova Lei Orgânica da Polícia Civil, sancionada no início de novembro de 2013,

prevê a criação de 1.012 cargos de escrivão;

- 420 novos delegados formaram-se na Academia de Polícia Civil - Acadepol - em

março  deste  ano,  isso  implicando  a  necessidade  de  estruturar  melhor  todas  as

unidades da Polícia Civil no Estado, para que elas possam realizar suas atividades de

forma adequada.

Sala das Reuniões, … de ... de ….

André Quintão, presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.031/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação Legislativa nº  2.031/2013,  de  Nádia Rodrigues  Pereira,  do

Instituto  Elo,  sugere  alteração  na  Ação  4169  -  Prevenção  à  Criminalidade  -  da

proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015

para o exercício de 2014, para implementar o serviço de atendimento especializado

às mulheres egressas do sistema prisional, de modo a favorecer o acesso dessas

mulheres a serviços e políticas públicas.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A prevenção  social  à  criminalidade  deve  preconizar,  entre  outros  aspectos,  a

assistência aos egressos do sistema prisional, de maneira a buscar-se a reinserção

social dos ex-presidiários. Deve-se, todavia, considerar as diferenças no tratamento

de homens  e  mulheres,  nesse contexto.  Tal  consideração relativa  ao gênero  dos

envolvidos é fundamental para o sucesso da política pública de reintegração.

Entretanto,  como  a  implementação  desse  serviço  específico  dependerá  de

planejamento e execução do Poder Executivo, entendemos que seria mais adequado

atender o pleito em análise na forma de requerimento para envio de ofício ao órgão

competente,  com  o  intuito  de  reservar  ao  Poder  Executivo  margem  de

discricionariedade  para,  diante  da  situação  concreta,  definir  os  melhores

procedimentos para a implementação do serviço de atendimento especializado às

mulheres egressas do sistema prisional.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento  para  envio  de  ofício  ao  Secretário  de  Defesa  Social,  solicitando  a

implantação  de  serviço  de  atendimento  especializado  às  mulheres  egressas  do
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sistema  prisional  no  âmbito  da  Ação  4169,  bem  como  informações  sobre  os

resultados  alcançados  (número  de  mulheres  atendidas,  atividades  desenvolvidas,

entre outros), com o envio das respostas para as Comissões de Segurança Pública e

de Participação Popular desta Casa.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.031/2013 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº … / …

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.031/2013, apresentada por Nádia Rodrigues Pereira, do Instituto Elo, requer a V.

Exa., nos termos regimentais, seja enviado pedido de providências ao Secretário de

Defesa Social, solicitando a implantação de serviço de atendimento especializado às

mulheres  egressas  do  sistema prisional  no  âmbito  da  Ação  4169  -  Prevenção  à

Criminalidade - das leis orçamentárias do Estado, bem como informações sobre os

resultados  alcançados  (número  de  mulheres  atendidas,  atividades  desenvolvidas,

entre outros), com o envio das respostas para as Comissões de Segurança Pública e

de Participação Popular desta Casa.

Sala das Reuniões, … de ... de ….

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.032/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 2.032/2013, de Antônio Carlos da Costa Nunes,

do Instituto Elo, sugere alteração da Ação 4196 - Prevenção à Criminalidade -  da

proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015,

para o exercício de 2014, de modo a garantir recursos para a ampliação do Núcleo de

Enfrentamento  ao  Tráfico  de  Pessoas  -  NETP  -  e  o  fomento  das  ações  de
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sensibilização e campanhas de enfrentamento ao tráfico de pessoas, com foco em

grandes eventos, em especial a Copa do Mundo de 2014.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe objetiva, por meio da disponibilização de recursos na Ação

4196 - Prevenção à Criminalidade - do Programa 034 - Minas Mais Segura - do PPAG

2012-2015, ampliar a estrutura do NETP em Minas Gerais e fomentar as ações de

sensibilização e campanhas de enfrentamento ao tráfico de pessoas, com foco em

grandes eventos, em especial a Copa do Mundo de 2014.

O proponente argumenta, em defesa de seus pleitos, que Minas Gerais está entre

as principais rotas de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, ocupando o

3º  lugar  no  ranking nacional,  segundo  dados  da  Polícia  Federal,  sendo  por  isso

necessário reforçar as ações do II Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de

Pessoas por meio de ações e campanhas de sensibilização da sociedade acerca da

temática.  Explica ainda em sua solicitação que o  Programa de Enfrentamento  ao

Tráfico de Pessoas -  PETP -  tem atualmente duas frentes  de  trabalho em Minas

Gerais: o NETP, que atua por meio de três eixos (prevenção, atenção às vítimas e

familiares e articulação com o sistema de justiça criminal para repressão e punição); e

o Comitê Interinstitucional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, no âmbito da

Coordenadoria Especial de Prevenção à Criminalidade - CEPC -, da Secretaria de

Estado de Defesa Social - Seds -, que reúne mensalmente 23 instituições estaduais e

federais.

Vale  relembrar  que  o  tráfico  de  seres  humanos  tem  sua  origem  na  atividade

escravocrata,  remontando  à  antiguidade,  e  no  mundo  atual  não  escapa  dessa

finalidade, e ampliou seu escopo e refinou suas estratégias com base em sofisticadas

redes nacionais e transnacionais as quais exploram o que é apontado como a terceira
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atividade ilícita mais lucrativa do mundo. Dadas suas complexas características, trata-

se de matéria que exige o empenho e a articulação de diversas instâncias tanto em

nível nacional quanto internacional.

Em termos mundiais, o Protocolo de Palermo, de 2000, ratificado pelo Brasil e aqui

promulgado em março de 2004 (Decreto Federal nº 5.017), é considerado o grande

marco legal no que toca ao tema. Em âmbito nacional, mesmo antes desse decreto

de 2004, que ratificou o aludido protocolo, o governo federal já se empenhava no

combate  ao  tráfico  ilícito  de  seres  humanos,  o  que  se  evidencia  no  pacto  de

cooperação técnica firmado entre o Ministério da Justiça e o Escritório Regional das

Nações Unidas  sobre  Drogas  e  Crimes  -  UNODC Brasil  e  Cone  Sul  -  em  2002.

Implementado até  2005  e  renovado em  2006,  esse pacto  iniciou  o  Programa de

Combate ao Tráfico de Seres Humanos no Brasil e colaborou para a elaboração da

Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, de 2006 (Decreto Federal

nº 5.948), e do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, de 2008

(Decreto Federal nº 6.347), este hoje em sua segunda versão.

A estrutura prevista  pela política nacional  reflete toda complexidade inerente ao

tráfico  de  pessoas,  o  que  se  evidencia  na  formação,  nela  prevista,  do  que  é

denominado  de  Rede  de  Enfrentamento  ao  Tráfico  de  Pessoas,  de  natureza

intersetorial, articulada e descentralizada. A partir da coordenação do Programa de

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas pela Secretaria Nacional de Justiça - SNJ -, do

Ministério  da  Justiça  -  MJ  -,  essa  rede  conta,  em  sua  execução,  com  todos  os

Poderes  e  com  os  entes  federativos,  além  da  participação  da  sociedade  civil

organizada, de organismos internacionais e de instituições especializadas. A rede é

implementada,  em  particular,  por  meio  dos  NETPs  e  dos  Postos  Avançados  de

Atendimento  Humanizado  ao  Migrante,  presentes  em  alguns  estados  e  também

previstos no Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - Pronasci -,

em sua Ação 41. Os NETPs são unidades de referência administrativa estadual para

articulação e  estruturação dos  serviços de  atendimento a pessoas  vitimadas pelo

tráfico de seres humanos. Já os postos estão voltados para migrantes e localizados

nas cidades onde há maior fluxo de entrada e saída dessas pessoas no País, visando

identificar casos de tráfico ilegal de seres humanos e encaminhá-los adequadamente.
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A rede  conta  também  com  os  comitês  estaduais  de  enfrentamento  ao  tráfico  de

pessoas, a cargo de implementar a política nacional em seus respectivos estados e

municípios, conforme as atribuições que lhes são previstas.

Segundo dados do MJ de julho de 2012¹, havia 15 NETPs estruturados no País,

sendo um em Minas Gerais, sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Defesa

Social — Seds. No entanto, não há postos avançados no Estado. Os já instalados

estão,  conforme  dados  veiculados  pelo  portal  do  MJ,  na  Região  Norte  (6  no

Amazonas, 1 no Pará e 1 no Acre), no Rio de Janeiro (1) e em São Paulo (1)². A

estruturação do comitê estadual ocorreu conforme prevista, e hoje se encontra em

curso, no Estado, a elaboração de um plano estadual,  sob a responsabilidade da

CEPC, da Seds.

Essas  explicações servem  ao  propósito  de  apontar  a  relevância  da  construção

adequada, no Estado, da política de combate ao tráfico de pessoas, em consonância

com as diretrizes da política nacional. Nesse sentido, o fortalecimento do NETP em

Minas Gerais mostra-se pertinente, em particular tendo em vista que Belo Horizonte

será,  em  2014,  uma  das  cidades-sede  dos  jogos  da  Copa  do  Mundo,  evento

considerado um dos maiores do mundo. As mesmas razões servem para justificar o

fomento às  ações de sensibilização e campanhas de enfrentamento ao tráfico de

pessoas,  como  solicita  a  proposta  ora  em  comento.  Juntando-se  a  essas

considerações  as  ponderações  do  proponente  para  justificar  sua  solicitação,

configura-se esta como procedente.

No entanto, como melhor forma de viabilizar as demandas aqui em análise, opina-

se pelo encaminhamento da solicitação de melhor estruturação do NETP em Minas

Gerais por meio de envio de ofício à Seds, à Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão -  Seplag  -  e  à Secretaria  de  Estado Extraordinária  da  Copa do Mundo -

Secopa -,  contendo pedido de providências nesse sentido em virtude da Copa do

Mundo 2014, uma vez que o núcleo já está instituído e serão necessárias decisões,

no âmbito do Executivo, sobre como melhor adequá-lo às particularidades que irão

advir desse evento no próximo ano.

Já  no  tocante  ao  fomento  das  ações  de  sensibilização  e  das  campanhas  de

enfrentamento ao tráfico de pessoas, opina-se pela inclusão de ação nova no âmbito
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do Programa 034 -  Minas Mais Segura -,  com a finalidade específica de apoiar o

recém-instituído Comitê Interinstitucional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e

realizar  tais  ações  e  campanhas.  Afinal,  o  escopo  da  Ação  4196  -  Prevenção  à

Criminalidade  -,  que  a  proposição  em  tela  propõe  alterar,  talvez  não  atenda  à

demanda por ser muito amplo e abranger diversas iniciativas, como se pode perceber

por sua finalidade: "contribuir com a efetiva diminuição da criminalidade e violência

por meio de ações, programas e projetos de prevenção à criminalidade, com foco em

grupos  de  pessoas  e  territórios  vulneráveis  a  processos  de  criminalização  e  em

situação de risco social no Estado de Minas Gerais".

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2014, e de encaminhamento de requerimento com pedido

de providências aos órgãos citados.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.032/2013 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013 e dos requerimentos

anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Bosco.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA

Ação: Combate ao Tráfico de Seres Humanos

Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Finalidade:  apoiar  o  Comitê  Interinstitucional  de  Enfrentamento  ao  Tráfico  de

Pessoas e realizar ações de sensibilização e campanhas de enfrentamento ao tráfico

de pessoas.

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Unidade de medida: CAMPANHA

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 10.12.2013.
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Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 500.000,00

Justificativa: Necessidade de apoio ao recém-instituído Comitê Interinstitucional de

Enfrentamento  ao  Tráfico  de  Pessoas  e  de  fomento  a  ações  de  sensibilização e

campanhas de enfrentamento ao tráfico de pessoas, tendo em vista, em especial, que

o  Estado  de  Minas  Gerais  tem  sido  apontado  como  uma  das  principais  rotas

nacionais de tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual e que Belo

Horizonte  será,  em  2014,  uma das  cidades-sede  dos  jogos  da  Copa  do  Mundo,

evento considerado um dos maiores do mundo, gerando a expectativa de aumentar,

em grande volume, a circulação de pessoas de fora na Capital mineira.

REQUERIMENTO .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.032/2013, de Antônio Carlos da Costa Nunes, do Instituto Elo, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja enviado ofício à  Secretaria de Estado de Defesa Social -

Seds -, solicitando a providência de envidar esforços com a finalidade de ampliar a

estrutura do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - NETP - em Minas

Gerais, tendo em vista:

-  que  o  NETP  a  ocupa  posição  estratégica  tanto  em  âmbito  nacional  quanto

estadual,  na  Rede  de  Enfrentamento  ao  Tráfico  de  Pessoas,  como  unidade  de

referência administrativa para articulação e estruturação dos serviços de atendimento

a pessoas vitimadas pelo tráfico de seres humanos;

-  que o tráfico de pessoas atua mediante estratégias sofisticadas com base em

redes nacionais  e  transnacionais,  sendo hoje  apontado como a  terceira  atividade

ilícita mais lucrativa do mundo;

- que o Estado de Minas Gerais tem sido apontado como uma das principais rotas

nacionais de tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual;

- que Belo Horizonte será, em 2014, uma das cidades-sede dos jogos da Copa do
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Mundo, evento considerado um dos maiores do mundo, gerando a expectativa de

aumentar, em grande volume, a circulação de pessoas de fora na Capital mineira.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.032/2013, de Antônio Carlos da Costa Nunes, do Instituto Elo, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja enviado ofício  à Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão - Seplag -, solicitando a providência de envidar esforços com a finalidade de

ampliar a estrutura do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - NETP - em

Minas Gerais, tendo em vista:

-  que  o  NETP  a  ocupa  posição  estratégica  tanto  em  âmbito  nacional  quanto

estadual,  na  Rede  de  Enfrentamento  ao  Tráfico  de  Pessoas,  como  unidade  de

referência administrativa para articulação e estruturação dos serviços de atendimento

a pessoas vitimadas pelo tráfico de seres humanos;

-  que o tráfico de pessoas atua mediante estratégias sofisticadas com base em

redes nacionais  e  transnacionais,  sendo hoje  apontado como a  terceira  atividade

ilícita mais lucrativa do mundo;

- que o Estado de Minas Gerais tem sido apontado como uma das principais rotas

nacionais de tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual;

- que Belo Horizonte será, em 2014, uma das cidades-sede dos jogos da Copa do

Mundo, evento considerado um dos maiores do mundo, gerando a expectativa de

aumentar, em grande volume, a circulação de pessoas de fora na Capital mineira.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº
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2.032/2013, de Antônio Carlos da Costa Nunes, do Instituto Elo, requer a V. Exa., nos

termos  regimentais,  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  Extraordinária  da

Copa do Mundo -  Secopa -,  solicitando a providência  de envidar  esforços com a

finalidade de ampliar a estrutura do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas -

NETP - em Minas Gerais, tendo em vista:

-  que  o  NETP  a  ocupa  posição  estratégica  tanto  em  âmbito  nacional  quanto

estadual,  na  Rede  de  Enfrentamento  ao  Tráfico  de  Pessoas,  como  unidade  de

referência administrativa para articulação e estruturação dos serviços de atendimento

a pessoas vitimadas pelo tráfico de seres humanos;

-  que o tráfico de pessoas atua mediante estratégias sofisticadas com base em

redes nacionais  e  transnacionais,  sendo hoje  apontado como a  terceira  atividade

ilícita mais lucrativa do mundo;

- que o Estado de Minas Gerais tem sido apontado como uma das principais rotas

nacionais de tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual;

- que Belo Horizonte será, em 2014, uma das cidades-sede dos jogos da Copa do

Mundo, evento considerado um dos maiores do mundo, gerando a expectativa de

aumentar, em grande volume, a circulação de pessoas de fora na Capital mineira.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, presidente.
1Disponível em:

<http://politicaspublicas.almg.gov.br/temas/trafico_seres_humanos/entenda/informa

coes_gerais.html?tagNivel1=236&tagAtual=10316>. Acesso em: 2 dez. 2013.
2Idem, ibidem.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.034/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 2.034/2013, de Antônio Carlos da Costa Nunes,

do  Instituto  Elo,  sugere  alteração  na  Ação  1181  -  Implantação  de  Serviços  de

Prevenção à Criminalidade -  da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014, de modo a garantir

recursos para a implementação de um posto avançado de atendimento humanizado



1445
____________________________________________________________________________

ao  migrante,  voltado  para  o  enfrentamento  ao  tráfico  de  pessoas,  no  Aeroporto

Internacional Tancredo Neves.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  em  epígrafe  objetiva  que  seja  implantado  um  posto  avançado  de

atendimento humanizado ao migrante - PAAHM -, voltado para o enfrentamento ao

tráfico  de  pessoas,  no  Aeroporto  Internacional  Tancredo  Neves,  por  meio  da

disponibilização de recursos no âmbito da Ação 1181 - Implantação de Serviços de

Prevenção à Criminalidade -, do Programa 034 - Minas Mais Segura, do PPAG 2012-

2015.

O proponente argumenta,  em defesa de sua solicitação,  que Minas Gerais  está

entre  as  principais  rotas  de  tráfico  de  pessoas  para  fins  de  exploração  sexual,

ocupando o 3º lugar no ranking nacional, segundo dados de 2011 da Polícia Federal;

com a expansão do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, estima-se a circulação

de mais de 17 milhões de pessoas por ano; é fundamental a inserção de serviços que

possam ofertar orientações sobre o tráfico de pessoas à população em geral, bem

como aos migrantes deportados e não admitidos que estejam em trânsito. Além disso,

explica que o Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - PETP - possui

atualmente duas frentes de trabalho em Minas Gerais: o Núcleo de Enfrentamento ao

Tráfico de Pessoas - NETP -, que atua por meio de três eixos (prevenção, atenção às

vítimas e familiares e articulação com o sistema de justiça criminal para repressão e

punição); e o Comitê Interinstitucional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, no

âmbito  da  Coordenadoria  Especial  de  Prevenção  à  Criminalidade  -  CEPC  -,  da

Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  -  Seds  -,  que  reúne  mensalmente  23

instituições estaduais e federais.

Vale  relembrar  que  o  tráfico  de  seres  humanos  tem  sua  origem  na  atividade
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escravocrata,  remontando  à  antiguidade,  e  no  mundo  atual  não  escapa  dessa

finalidade,  mas  ampliou  seu  escopo  e  refinou  suas  estratégias  com  base  em

sofisticadas redes nacionais e transnacionais as quais exploram o que é apontado

como a terceira  atividade ilícita  mais  lucrativa  do  mundo.  Dadas  suas  complexas

características, trata-se de matéria que exige o empenho e a articulação de diversas

instâncias tanto em nível nacional quanto internacional.

Em termos mundiais, o Protocolo de Palermo, de 2000, ratificado pelo Brasil e aqui

promulgado em março de 2004 (Decreto Federal nº 5.017), é considerado o grande

marco legal no que toca ao tema. Em âmbito nacional, mesmo antes desse decreto

de 2004, que ratificou o aludido protocolo, o governo federal já se empenhava no

combate  ao  tráfico  ilícito  de  seres  humanos,  o  que  se  evidencia  no  pacto  de

cooperação técnica firmado entre o Ministério da Justiça e o Escritório Regional das

Nações Unidas  sobre  Drogas  e  Crimes  - UNODC Brasil  e  Cone Sul  -  em 2002.

Implementado até  2005  e  renovado em  2006,  esse pacto  iniciou  o  Programa de

Combate ao Tráfico de Seres Humanos no Brasil e colaborou para a elaboração da

Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, de 2006 (Decreto Federal

nº 5.948), e do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, de 2008

(Decreto Federal nº 6.347), este hoje em sua segunda versão.

A estrutura prevista pela política nacional reflete toda a complexidade inerente ao

tráfico  de  pessoas,  o  que  se  evidencia  na  formação,  nela  prevista,  do  que  é

denominado  de  Rede  de  Enfrentamento  ao  Tráfico  de  Pessoas,  de  natureza

intersetorial, articulada e descentralizada. A partir da coordenação do Programa de

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas pela Secretaria Nacional de Justiça - SNJ - do

Ministério  da  Justiça  -  MJ  -,  essa Rede  conta,  em  sua execução,  com todos  os

Poderes  e  com  os  entes  federativos,  além  da  participação  da  sociedade  civil

organizada, de organismos internacionais e de instituições especializadas. A rede é

implementada, em particular, por meio dos NETPs e PAAHMs, presentes em alguns

Estados  e  também  previstos  no  Programa  Nacional  de  Segurança  Pública  com

Cidadania  -  Pronasci  -,  em sua Ação 41.  Os  NETPs são unidades  de referência

administrativa estadual para articulação e estruturação dos serviços de atendimento a

pessoas vitimadas pelo tráfico de seres humanos. Já os PAAHMs estão voltados para
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migrantes e localizados nas cidades onde há maior fluxo de entrada e saída dessas

pessoas  no País,  visando  identificar  casos  de  tráfico  ilegal  de  seres  humanos  e

encaminhá-los adequadamente. A rede conta também com os Comitês Estaduais de

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, a cargo de implementar a Política Nacional em

seus  respectivos  estados  e  municípios,  conforme  as  atribuições  que  lhes  são

previstas.

Segundo dados do MJ de julho de 2012¹, havia 15 NETPs estruturados no País,

sendo um em Minas Gerais, sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Defesa

Social - Seds. No entanto, não há postos avançados de atendimento humanizado ao

migrante no Estado. Os que existem, conforme dados veiculados pelo portal do MJ,

estão localizados na Região Norte (6 no Amazonas, 1 no Pará e 1 no Acre), no Rio de

Janeiro (1) e em São Paulo (1)². A estruturação do Comitê Estadual ocorreu conforme

prevista, e hoje se encontra em curso, no Estado, a elaboração de um plano estadual

sob a responsabilidade da CEPC, da Seds.

Essas explicações servem ao propósito de apontar  a relevância da implantação

adequada no Estado da política de combate ao tráfico de pessoas, em consonância

com as diretrizes da política nacional. Nesse sentido, a implantação de um PAAHM

mostra-se pertinente, em especial tendo em vista que Belo Horizonte será, em 2014,

uma das cidades-sede dos jogos da Copa do Mundo, evento considerado um dos

maiores do mundo, o que gera a expectativa de aumentar,  em grande volume,  a

circulação de pessoas na Capital mineira, cuja entrada deverá ocorrer principalmente

por  meio  do  Aeroporto  Internacional  Tancredo  Neves.  Juntando-se  a  essas

considerações  as  ponderações  do  proponente  para  justificar  sua  solicitação,

configura-se esta como procedente.

No entanto, como melhor forma de viabilizar a demanda aqui em análise, opina-se

por encaminhá-la de forma distinta à indicada pelo proponente. Em primeiro lugar,

tendo em vista que o posto avançado de atendimento humanizado ao migrante está

previsto na Ação 41 do Pronasci e deve ser implementado em parceria com o MJ,

sugere-se o envio de ofício ao ministro da Justiça, ao governador e aos secretários de

Estado  de  Defesa  Social  e  de  Desenvolvimento  Social  contendo  pedido  de

providências  para  que  avaliem  a  possibilidade  de  se  implantar  um  PAAHM  no
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Aeroporto Tancredo Neves.

Em segundo lugar, de forma a viabilizar a implantação do PAAHM mediante essa

parceria,  opina-se  pela  disponibilização  de  recursos  do  Estado  para  tal,  com

acréscimo de valor e especificação de sua destinação na Ação 1181 - Implantação de

Serviços de Prevenção à Criminalidade -, do Programa 034 - Minas Mais Segura.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 4.551/2013, que estima as receitas e fixa as despesas

do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2014, e de requerimento com

pedido de providências às autoridades citadas.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.034/2013 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 4.551/2013 e dos requerimentos

anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Bosco - Maria Tereza Lara.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Valor: R$100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: 1181  -  Implantação  de  Serviços  de  Prevenção  à

Criminalidade  -  Implantação  do  Posto  Avançado  de  Atendimento  Humanizado  ao

Migrante  (PAAHM),  Voltado  para  o  Enfrentamento  ao  Tráfico  de  Pessoas,  no

Aeroporto  Internacional  Tancredo  Neves,  em  Confins  (Região  Central).  (despesas

correntes)

Região beneficiada: Central

Unidade(s) Orçamentária(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência

Proj.(s) / Ativ.(s) Deduzida(s): Reserva de Contingência - Valor: R$ 100.000,00

Valor total das emendas: Valor: R$ 100.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência: Valor: R$ 100.000,00

REQUERIMENTO .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.034/2013, de Antônio Carlos da Costa Nunes, do Instituto Elo, requer a V. Exa., nos

termos regimentais,  seja enviado ofício ao ministro da Justiça contendo pedido de

providências para que avaliem a possibilidade de se implantar um posto avançado de

atendimento humanizado ao migrante - PAAHM - no Aeroporto Internacional Tancredo

Neves, tendo em vista que o PAAHM está previsto na Ação 41 do Pronasci e deve ser

implementado  em  parceria  com  o  Ministério  da  Justiça,  estando  voltado  para

migrantes e localizado preferencialmente nas cidades onde há maior fluxo de entrada

e saída dessas pessoas no País, visando identificar casos de tráfico ilegal de seres

humanos e encaminhá-los adequadamente; Belo Horizonte será, em 2014, uma das

cidades-sede dos jogos da Copa do Mundo, evento considerado um dos maiores do

mundo,  gerando  a  expectativa  de  aumentar,  em  grande  volume,  a  circulação  de

pessoas na capital mineira, cuja entrada deverá ocorrer principalmente por meio do

Aeroporto  Internacional  Tancredo  Neves,  o  qual  inclusive  está  em  processo  de

ampliação para receber esse fluxo ampliado; e o Estado de Minas Gerais tem sido

apontado como uma das principais rotas nacionais de tráfico de seres humanos para

fins de exploração sexual.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.034/2013, de Antônio Carlos da Costa Nunes, do Instituto Elo, requer a V. Exa., nos

termos regimentais,  seja  enviado ofício  ao  governador  de  Minas Gerais  contendo

pedido de providências para que avaliem a possibilidade de se implantar um posto

avançado  de  atendimento  humanizado  ao  Migrante  -  PAAHM  -  no  Aeroporto

Internacional Tancredo Neves, tendo em vista que o PAAHM está previsto na Ação 41

do  Pronasci  e  deve  ser  implementado  em  parceria  com  o  Ministério  da  Justiça,

estando voltado para migrantes e localizado preferencialmente nas cidades onde há
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maior fluxo de entrada e saída dessas pessoas no País, visando identificar casos de

tráfico  ilegal  de  seres  humanos  e  encaminhá-los  adequadamente;  Belo  Horizonte

será,  em  2014,  uma  das  cidades-sede  dos  jogos  da  Copa  do  Mundo,  evento

considerado  um dos  maiores  do  mundo,  gerando a  expectativa de aumentar,  em

grande  volume,  a  circulação  de  pessoas  na  capital  mineira,  cuja  entrada  deverá

ocorrer principalmente por meio do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, o qual

inclusive  está  em  processo  de  ampliação  para  receber  esse  fluxo  ampliado;  e  o

Estado de Minas Gerais tem sido apontado como uma das principais rotas nacionais

de tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.034/2013, de Antônio Carlos da Costa Nunes, do Instituto Elo, requer a V. Exa., nos

termos regimentais,  seja enviado ofício ao secretário de Estado de Defesa Social,

contendo pedido de providências para que avaliem a possibilidade de se implantar

um posto avançado de atendimento humanizado ao migrante - PAAHM - no Aeroporto

Internacional Tancredo Neves, tendo em vista que o PAAHM está previsto na Ação 41

do  Pronasci  e  deve  ser  implementado  em  parceria  com  o  Ministério  da  Justiça,

estando voltado para migrantes e localizado preferencialmente nas cidades onde há

maior fluxo de entrada e saída dessas pessoas no País, visando identificar casos de

tráfico  ilegal  de  seres  humanos  e  encaminhá-los  adequadamente;  Belo  Horizonte

será,  em  2014,  uma  das  cidades-sede  dos  jogos  da  Copa  do  Mundo,  evento

considerado  um dos  maiores  do  mundo,  gerando a  expectativa de aumentar,  em

grande  volume,  a  circulação  de  pessoas  na  capital  mineira,  cuja  entrada  deverá

ocorrer principalmente por meio do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, o qual

inclusive  está  em  processo  de  ampliação  para  receber  esse  fluxo  ampliado;  e  o

Estado de Minas Gerais tem sido apontado como uma das principais rotas nacionais

de tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual.
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Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.034/2013, de Antônio Carlos da Costa Nunes, do Instituto Elo, requer a V. Exa., nos

termos regimentais, seja enviado ofício ao secretário de Estado de Desenvolvimento

Social,  contendo  pedido  de providências  para  que  avaliem  a  possibilidade  de se

implantar um posto avançado de atendimento humanizado ao migrante - PAAHM - no

Aeroporto Internacional Tancredo Neves, tendo em vista que o PAAHM está previsto

na Ação 41 do Pronasci e deve ser implementado em parceria com o Ministério da

Justiça, estando voltado para migrantes e localizado preferencialmente nas cidades

onde há maior fluxo de entrada e saída dessas pessoas no País, visando identificar

casos  de tráfico  ilegal  de  seres  humanos  e  encaminhá-los  adequadamente;  Belo

Horizonte  será,  em  2014,  uma das  cidades-sede  dos  jogos  da  Copa  do  Mundo,

evento considerado um dos maiores do mundo, gerando a expectativa de aumentar,

em grande volume, a circulação de pessoas na capital mineira, cuja entrada deverá

ocorrer principalmente por meio do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, o qual

inclusive  está  em  processo  de  ampliação  para  receber  esse  fluxo  ampliado;  e  o

Estado de Minas Gerais tem sido apontado como uma das principais rotas nacionais

de tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual.

Sala das Reuniões, ... de ... de ....

André Quintão, presidente.

¹ Disponível em:

<http://politicaspublicas.almg.gov.br/temas/trafico_seres_humanos/entenda/informa

coes_gerais.html?tagNivel1=236&tagAtual=10316>. Acesso em: 2 dez. 2013.

² Idem, ibidem.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.327/2013

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório



1452
____________________________________________________________________________

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Academia Barbacenense de Ciências Jurídicas

- ABCJ -, com sede no município de Barbacena.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O projeto  de  lei  em  análise  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a  Academia

Barbacenense de Ciências Jurídicas - ABCJ -, com sede no Município de Barbacena,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo o estudo

das ciências jurídicas, seu aperfeiçoamento e sua difusão.

Na  consecução  desse  propósito,  a  instituição  organiza  fóruns  de  debates,

simpósios, seminários e eventos congêneres e oferta, em parceria com instituições

públicas e privadas, cursos de extensão universitária e de pós-graduação.

Tendo em vista o relevante papel  desempenhado pela  mencionada entidade no

fomento à educação e à difusão das ciências jurídicas no Município de Barbacena,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.327/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

Maria Tereza Lara, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.345/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto  de  lei  em  epígrafe,  de  autoria  do  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,

“dispõe sobre a Comissão de Exames Especiais do Detran-MG”.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1.

Posteriormente,  a  Comissão  de  Administração  Pública,  analisando  o  mérito,  não
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encontrou  óbice à sua aprovação na forma do substitutivo nº  1 apresentado pela

Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa

com Deficiência, aprovou na forma do Substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão

de Constituição e Justiça.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em seu art. 1º,  propõe o acréscimo dos §§1º e 2º ao Art.6º da Lei nº

12.032, de 21 de dezembro de 1995.

O  §  1º  determina  a  instalação,  em  cada  cidades-sede  das  Regionais  dos

Departamentos da Polícia Civil, de comissão de exames especiais do Departamento

de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG - para realização do processo de habilitação

de condutor de veículo automotor com deficiência física.

O § 2º, dispõe que, no caso de comprovada insuficiência de demanda por exames

iniciais em uma cidade-sede ou por justificada necessidade de racionalização dos

serviços, o Detran-MG poderá extinguir ou deixar de instalar a Comissão de Exames

Especiais, transferindo suas atribuições para a comissão instalada em cidade-sede

que se localize a não mais de 150 km de distância.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  sua  análise  preliminar,  destacou  a

importância social da medida. No entanto, para que o projeto não incorra em vícios

entendeu "ser possível a inserção de dispositivo com a previsão de que o Estado

adotará medidas para facilitar  o acesso das pessoas com deficiência aos exames

para habilitação", apresentando assim o Substitutivo nº 1.

A Comissão de Administração Pública por sua vez,  entendeu que, "na forma do

substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, o projeto assegura

que as pessoas com deficiência tenham acesso facilitado aos exames do processo de

habilitação,  cabendo ao Executivo  eleger  a  melhor  forma para  o cumprimento do

comando  legal,  bem  como,  conforme  já  ressaltado,  verificar  a  exequibilidade  da

medida frente aos aspectos práticos e às peculiaridades que envolvem a prestação

de  tais  serviços",  tendo  emitido  parecer  favorável  à  sua  aprovação  na  forma  do
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Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em sua análise de

mérito, entendeu serem oportunas as alterações consubstanciadas no Substitutivo nº

1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta Comissão

analisar, verificamos que o projeto em tela implica aumento de despesas obrigatórias

de caráter continuado para o erário, estando, portando, condicionado ao cumprimento

de requisitos legais.

Segundo  o  art.  17  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000,  Lei  de

Responsabilidade Fiscal - LRF -, “considera-se obrigatória de caráter continuado a

despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo

que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a

dois exercícios”.

No entanto, verificamos que o Substitutivo nº 1,  apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, não cria despesas para o erário, apenas acrescenta à Lei nº

12.032, de 21 de dezembro de 1995, dispositivo que prevê que o Estado adotará

medidas  que  facilitem  o  acesso  de  pessoas  com  deficiência  ao  processo  de

habilitação de condutor de veículo automotor.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.345/2011 na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2013.

Jayro  Lessa,  presidente -  Gustavo Corrêa,  relator  -  Adalclever  Lopes -  Gustavo

Valadares - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Rogério Correia.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O  projeto  em  epígrafe,  de  autoria  do  governador  do  Estado,  “altera  as  Leis

Delegadas nº 179, de 1º de janeiro de 2011, que dispõe sobre a organização básica e

a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo do Estado, e nº 180, de 20

de janeiro de 2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Administração Pública
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do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº  1,  que apresentou.  Por requerimento parlamentar  aprovado em

Plenário  em  23/10/2013,  o  projeto  foi  encaminhado  à  Comissão  de  Prevenção  e

Combate ao Uso do Crack e outras Drogas, que, após analisar o mérito, aprovou o

projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça,  com as  Emendas  nos  1  e  2,  que apresentou.  Em  seguida,  foi  o  projeto

encaminhado  à  Comissão  de  Administração  Pública,  que,  em  análise  de  mérito,

opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 2, por ela apresentado.

Vem agora  o  projeto  a  esta  comissão para  receber  parecer  quanto  ao  aspecto

financeiro e orçamentário, conforme o art. 188, combinado com o art. 102, VII,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise pretende modificar as Leis Delegadas nº 179, de 1º de janeiro

de 2011, e nº 180, de 20 de janeiro de 2011, promovendo uma reestruturação na

organização básica da administração pública do Poder Executivo do Estado de Minas

Gerais, bem como em sua estrutura orgânica.

A proposição estabelece a possibilidade de unificação, a critério das pastas, da área

meio  dos  sistemas  operacionais,  com  a  finalidade  de  ampliar  a  qualidade  e  a

eficiência dos serviços prestados por meio da melhoria e padronização de processos.

Promove, também, alterações nos órgãos da administração direta, com o objetivo

de adaptar o Estado à nova conjuntura econômico-social. Para tanto, propõe a fusão

dos  seguintes  órgãos:  Secretaria  de  Estado  do  Trabalho  e  Emprego  -  Sete  -  e

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese -, resultando na Secretaria

de Estado de Trabalho e Promoção Social; Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude  -  Seej  -,  Secretaria  de  Estado  de  Turismo  -  Setur  -  e  Gabinete  do

Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo, resultando na Secretaria de

Estado de Turismo e Esportes; Gabinete do Secretário de Estado Extraordinário de

Regularização  Fundiária  e  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento  -  Seapa  -,  mantendo  a  denominação  da  secretaria;  Gabinete  do
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Secretário de Estado Extraordinário de Gestão Metropolitana e Secretaria de Estado

de  Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana  -  Sedru  -,  alterando  a  sua

denominação  para  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política

Urbana e Gestão Metropolitana. Além disso, propõe a transformação do Gabinete do

Secretário de Estado Extraordinário de Coordenação de Investimentos Estratégicos

em Assessoria Especial da Governadoria; a absorção, pelo Instituto de Geociências

Aplicadas,  da  Fundação  Centro  Tecnológico  de  Minas  -  Cetec  -,  resultando  no

Instituto de Geoinformação e Tecnologia; e a extinção das autarquias Departamento

Estadual  de  Telecomunicações  de  Minas  Gerais  -  Detel  -,  Instituto  de  Terras  do

Estado de Minas  Gerais  -  Iter  -  e  Administração dos Estádios  de Minas Gerais  -

Ademg -,  sendo  suas  competências  finalísticas  absorvidas,  respectivamente,  pela

Fundação  TV Minas,  pela  Fundação  Ruralminas  e  pela  Secretaria  de  Estado de

Turismo e Esportes.

A proposição  prevê  ainda:  a  transferência  de  cargos  de  provimento  efetivo;  a

transferência e a extinção de vários cargos de provimento em comissão, de cargos do

Grupo de Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD , de

gratificações temporárias estratégicas - GTEs - e de funções gratificadas - FGDs ; a

transferência  de  arquivos,  cargas  patrimoniais,  execução  de  contatos,  convênios,

acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pelos órgãos extintos.

Entre os cargos extintos, estão os de vice-presidentes ou vice-diretores da Escola

de  Saúde  Pública  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  ESP  -,  da  Agência  de

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH -, da Agência

de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço - RMVA -, do Instituto de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene -, do Instituto Estadual

de Florestas - IEF -, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam -, da Fundação

Estadual do Meio Ambiente - Feam -, do Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -, do

Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, da Imprensa Oficial de Minas Gerais - IOF -,

do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais - Ipem -, da Loteria

Mineira - Lemg -,  da Fundação de Arte Ouro Preto - Faop -, da Fundação Clóvis

Salgado - FCS -, da Fundação Helena Antipoff - FHA -, da Fundação Hospitalar do

Estado de Minas Gerais - Fhemig -, do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e
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Artístico de Minas Gerais - Iepha -, da Fundação Rural Mineira - Ruralminas -, da

Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig -, da Empresa de

Pesquisa  Agropecuária  de  Minas  Gerais  -  Epamig  -,  da  Empresa  de  Assistência

Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais - Emater - e da Rádio Inconfidência.

Com o intuito de otimizar os processos de trabalho e gerar excelência, agilidade e

controle das demandas judiciais em face do Sistema Único de Saúde - SUS -, o art.

31 do projeto cria o Núcleo de Atendimento à Judicialização da Saúde, no âmbito da

Secretaria de Saúde - SES.

Já  o  art.  65  prevê  a  redução  de  50%  para  30%  do  percentual  referente  à

remuneração do servidor, ocupante de cargo de provimento efetivo ou função pública,

nomeado  para  o  exercício  de  cargo  de  provimento  em  comissão  do  Quadro

Específico de Cargos da Secretaria de Estado de Fazenda.

Durante a tramitação da matéria, o governador do Estado encaminhou a esta Casa

as  Mensagens  nºs  524  e  566/2013,  que  promovem,  em  síntese,  as  seguintes

alterações no texto do projeto original:

a)  criação da Superintendência de Gastronomia na estrutura orgânica básica da

Secretaria de Estado de Turismo e Esportes e inclusão de competência específica no

rol daquelas previstas para a pasta;

b)  transferência da Subsecretaria de Juventude para a Secretaria  de Estado de

Governo - Segov; da Subsecretaria de Políticas sobre Drogas para a Secretaria de

Estado de Defesa Social - Seds; e criação do Centro de Serviços Compartilhados na

estrutura  da  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  -  Seplag.  Em

decorrência das medidas propostas, faz-se necessário promover a reestruturação das

secretarias, com a adequação de competências, de cargos e de vinculação de órgão;

c) vinculação do Departamento Estadual de Telecomunicações - Detel - à Secretaria

de Estado de Cultura e conceituação de “sistema operacional”;

d) adequação da nomenclatura de órgãos do Executivo e alteração do quantitativo

de  cargos  em  provimento  em  comissão,  funções  gratificadas  e  gratificações

temporárias estratégicas que estão sendo extintos ou transferidos;

e) exclusão, do projeto, do art. 38, que extinguia da Ouvidoria-Geral do Estado a

Superintendência de Apoio Técnico;
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f) mudança da vigência da extinção do cargo de Secretário de Estado Extraordinário

para Coordenação de Investimentos para 1º de abril de 2014;

g) revogação do parágrafo único do art. 10 da Lei nº 11.403, de 21 de janeiro de

1994, que estabelece aplicação mínima de recursos pelo Departamento de Estradas

de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - nas atividades de conservação

da rede rodoviária estadual;

h) revogação do art. 18 da Lei nº 12.581, de 17 de julho de 1997, que determina a

consignação dos recursos provenientes da compensação financeira pela utilização de

recursos hídricos atribuídos  ao  Estado no orçamento  da  Secretaria  de  Estado de

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  -  Semad  -  e  de  entidades  a  ela

vinculadas;

i) nova redação ao inciso VII do art. 3º da Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de

2005, modificando-se a parcela de recursos provenientes de compensação financeira

por áreas inundadas por reservatórios para a geração de energia elétrica destinada

ao  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e  Desenvolvimento  Sustentável  das  Bacias

Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro;

j) transferência do Conselho Estadual da Juventude para a Segov;

k)  criação  de  cargos  de  provimento  em  comissão  e  gratificações  temporárias

estratégicas  para  a  Sedru  e  do  cargo  de  gestor  do  Centro  de  Serviços

Compartilhados.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-

constitucional a impedir a normal tramitação da proposta, haja vista que a “matéria é

afeta à organização administrativa do Poder Executivo (art. 66, inciso III, alínea “f”, da

Constituição do Estado)”, sendo de “iniciativa privativa do governador do Estado a

criação e a extinção de entidade da administração indireta”.

Não obstante, a comissão acima mencionada apresentou o Substitutivo nº 1, com o

intuito  de  incorporar  as  emendas  encaminhadas  pelo  governador,  adequar  a

proposição às disposições constitucionais e legais  vigentes e à técnica legislativa,

aprimorando  a  compreensão  da  matéria.  Além  disso,  em  razão  da  pertinência

temática, alguns dispositivos previstos na proposição ora analisada foram suprimidos

e  direcionados  para  outros  projetos  relacionados  à  reforma  administrativa,  quais
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sejam: Projetos de Lei n°s 4.439, 4.441, 4.442 e 4.443/2013.

A Comissão de Prevenção e Combate ao Uso do Crack e outras Drogas, por sua

vez, entendeu ser conveniente que a Subsecretaria de Políticas sobre Drogas volte a

ser vinculada à Seds. Contudo, manifestou-se contrária à desvinculação dos recursos

provenientes  da  compensação  financeira  pela  utilização  de  recursos  hídricos  do

orçamento  da  Semad  e  à  modificação  da  parcela  desses  recursos  destinada  ao

Fhidro,  ambas  as  modificações  constantes  no  Substitutivo  nº  1.  Por  esse motivo

apresentou as Emendas nos 1 e 2.

Em  sua  análise,  a  Comissão  de  Administração  Pública  considerou  o  projeto

meritório, afirmando que as modificações propostas pela Comissão de Constituição e

Justiça aprimoraram o projeto e “que os objetivos primordiais da proposição vão ao

encontro  dos  princípios  constitucionais  norteadores  da  administração  pública,

notadamente o da eficiência, visto que promovem a reunião de atividades correlatas

ao  âmbito  de  um  mesmo  órgão”.  No  entanto,  essa  comissão  apresentou  o

Substitutivo nº 2, que acata as Emendas  nos 1 e 2 e visa  adequar a proposição à

técnica legislativa e às  alterações promovidas nos demais projetos  relacionados à

reforma administrativa - Projetos de Lei n°s 4.439, 4.441, 4.442, 4.443 e 4.648/2013 -,

tendo o Poder Executivo se manifestado favoravelmente às modificações, por meio

de correspondência oficial.

No  que  concerne  à  competência  desta  comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira das medidas propostas, destacamos alguns

aspectos.

O projeto em tela se insere no rol das proposições encaminhadas a esta Casa pelo

Poder Executivo com o objetivo de realizar uma reforma administrativa pontual para

redução de gastos com cargos comissionados e custos operacionais.  Nos últimos

anos,  observou-se  uma  desaceleração  das  economias  mineira  e  nacional,  com

reflexos imediatos nas receitas estaduais. Assim, criou-se um descompasso entre o

ritmo de crescimento das receitas e das despesas públicas, levando à necessidade

de  racionalizar  o  gasto  para  melhor  direcioná-lo  às  prioridades  estabelecidas  no

Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI. Desse modo, além de promover

medidas internas para as quais  não existia  reserva de lei,  o Executivo propõe as
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medidas constantes no projeto em tela e em outros projetos, de modo a gerar uma

economia anual de R$ 49 milhões.

Tais propostas demonstram que o governo estadual está assumindo uma posição

mais realista em relação aos parâmetros financeiros que vinha adotando nos últimos

anos.  Estes  sempre  acompanharam  as  projeções  do  governo  federal,  que  se

revelaram excessivamente otimistas, considerando, por exemplo, o crescimento do

país (PIB) em 5% e a inflação (IPCA) de 4,5%, em 2013 e em 2012, e o crescimento

do país (PIB) em 5,5% e a inflação (IPCA) de 4,5%, em 2011.

De fato, conforme a exposição de motivos do projeto da Lei Orçamentária Anual -

LOA - do  Estado para 2014,  também encaminhada a esta Casa,  a  estimativa de

receita e de despesa baseou-se nos parâmetros econômicos do Relatório Focus, de 2

de agosto de 2013, os quais preveem o crescimento do país (PIB) em 2,60% e a

inflação  (IPCA)  em  5,87%,  projeção  bem  menos  otimista  que  a  estimada  pelo

governo federal - de crescimento do PIB de 4% e inflação de 5,0% no próximo ano. A

escolha  evidencia  sinergia  com  as  medidas  propostas  nos  projetos  citados,

constituindo  um  esforço  conjunto  para  o  ajuste  do  gasto  à  realidade  nacional  e

estadual.

No que se refere à criação de cargos e funções, vale mencionar que, segundo ofício

da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, encaminhado a esta

Casa em 13/11/2013, trata-se de uma medida compensatória, visto que “tais cargos

foram  extintos  no  Detel  e  criados  na  Sedru”.  Sendo  assim,  houve  apenas  uma

movimentação  de cargos,  o  que não  incorrerá  em  aumento  de  despesas  para  o

governo do Estado de Minas Gerais.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.440/2013, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Administração

Pública, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Gustavo Corrêa - Gustavo

Valadares - Leonardo Moreira - Adalclever Lopes (voto contrário) - Rogério Correia

(voto contrário).
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.575/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  deputado  Bosco,  a  proposição  em  epígrafe  dispõe  sobre  a

desafetação de bens públicos e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Araxá os trechos de rodovia que especifica.

A  proposição  foi  analisada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

apresentada, e pela Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, que

opinou por sua aprovação na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado emitir seu parecer, em cumprimento do disposto

no art. 188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  epígrafe  dispõe  sobre  a  desafetação  dos  bens  públicos

constituídos  pelos  trechos  da  Rodovia  MG-428  compreendidos  entre  os  seus

quilômetros 4,95 a 6,50 e 9,00 a 11,40, e autoriza sua doação para o Município de

Araxá, para que passem a integrar o perímetro urbano como via pública. Estabelece

também que a referida área reverterá ao patrimônio do doador se, no prazo de cinco

anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista.

As  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  por  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade na forma apresentada, e a Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas opinou favoravelmente à aprovação da matéria, em

sua forma original.

A transferência de domínio de patrimônio público necessita de autorização do Poder

Legislativo por exigência do § 2º do art. 105, da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Esse dispositivo determina que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Após  análise,  percebe-se que o  projeto  de  lei  em apreço atende aos preceitos
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legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, além de não

criar despesas para o erário nem acarretar repercussão na lei orçamentária. Pode,

portanto, ser transformado em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.575/2013, no

1º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2013.

Jayro Lessa,  presidente - Leonardo Moreira, relator  - Gustavo Corrêa -  Gustavo

Valadares - Rogério Correia - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.740/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do governador do Estado, “autoriza o Poder

Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social - BNDES”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem, agora, o projeto a esta comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  sob  análise  autoriza  a  adesão  do  Estado  ao  Programa  de

Modernização da Administração Geral  e Patrimonial das Defensorias Públicas dos

Estados e do Distrito Federal -  Pmae Defensorias -,  nos termos da Resolução n°

4.015,  de  29  de  setembro  de  2011,  do  Banco  Central,  mediante  contratação  de

operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -

BNDES - até o limite de R$11.000.000,00.

O projeto de lei autoriza, ainda, o Poder Executivo a oferecer como contragarantia à

União as receitas geradas pelos seguintes impostos: (i) transmissão causa mortis e

doação  de  quaisquer  bens  ou  direitos;  (ii)  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias  e  sobre  prestações  de  serviços  de  transporte  interestadual  e
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intermunicipal e de comunicação; e (iii) propriedade de veículos automotores, além

dos recursos previstos nos arts. 157 e 159, I, "a", e Il, da Constituição da República.

Tal contragarantia encontra respaldo no § 4º do art. 167 da citada Constituição, assim

como no art. 47 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, que permitem a

vinculação das receitas supracitadas.

O  governador  do  Estado,  por  meio  da  Mensagem  nº  579/2013,  ressalta  que a

referida operação de crédito visa financiar atividades e projetos da Defensoria Pública

do Estado de Minas Gerais  -  DPMG -,  que definiu como prioridade estratégica a

modernização da gestão e do planejamento institucional, nas áreas meio e finalística,

por  meio  do  levantamento  e  remodelamento  dos  processos  internos  e  do

desenvolvimento de sistemas de informação, com o uso da tecnologia da informação.

Essa mesma prioridade estratégica foi adotada pelas demais defensorias do País, o

que levou à celebração de um acordo de cooperação entre o Conselho Nacional de

Defensores Públicos-Gerais, o Ministério da Justiça e o BNDES, que culminou com a

abertura  da  linha  de  financiamento  Pmae  Defensorias,  no  valor  de  R$

300.000.000,00, para todas as defensorias públicas dos estados e do Distrito Federal,

sendo atribuído à DPMG o valor de R$11.000.000,00, cuja vigência expira em 22 de

março de 2014.

A Comissão  de  Constituição e  Justiça,  que analisou preliminarmente  a  matéria,

concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, destacando “que a

autorização  legislativa  é  apenas  uma  condição  prévia  para  a  efetivação  do

empréstimo”,  sendo  ainda  necessárias  outras  medidas  de  cunho  normativo  ou

administrativo para sua concretização.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão

analisar, destacamos que a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, em seu art. 32,

determina  que  o  Ministério  da  Fazenda  verifique  o  cumprimento  dos  limites  e

condições fixados pelo Senado Federal relativos à realização de operações de crédito

de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas direta ou

indiretamente,  e  que  o  ente  interessado  formalize  seu  pleito,  demonstrando  o

atendimento das seguintes condições:

1 - existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da Lei
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Orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica;

2 - inclusão, no orçamento ou em créditos adicionais, dos recursos provenientes da

operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita;

3 - observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal;

4 - autorização específica do Senado Federal,  quando se tratar de operação de

crédito externo;

5 - atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição Federal, que

veda a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de

capital,  ressalvadas  as autorizadas  mediante  créditos  suplementares  ou  especiais

com finalidade precisa.

Quanto à verificação feita pelo Ministério da Fazenda,  destaca-se que o Estado

deverá  encaminhar  a  esse  órgão  o  pedido  de  autorização  para  a  realização  de

operação  de  crédito  acompanhado  da  autorização  legislativa,  conforme  dispõe  o

inciso II do art. 21 da Resolução n° 43, de 2001, do Senado Federal. Dessa forma, o

projeto  de  lei  em  comento  pretende  suprir  a  exigência  da  prévia  e  expressa

autorização em lei específica.

No que tange às exigências  da LRF,  de  inclusão no orçamento ou em créditos

adicionais dos recursos provenientes da operação, e da Lei Federal n° 4.320, de 17

de  março  de  1964,  que,  em  seu  art.  3°,  dispõe  que  a  Lei  de  Orçamento

compreenderá todas as receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em

lei,  ressaltamos  que os  recursos  provenientes  da  operação  de  crédito  pretendida

deverão ser consignados como receita orçamentária do Estado, conforme dispõe o

art. 3º do projeto.

Os limites e as condições fixados pelo Senado Federal estão consubstanciados nas

suas Resoluções nos 40 e 43, de 2001. A primeira dispõe sobre os limites globais

para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária  dos

estados, do Distrito Federal e dos municípios e a segunda, sobre as operações de

crédito interno e externo dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive

concessão de garantias, seus limites e condições de autorização.

A Resolução  n°  40,  de  2001,  determina,  em  seu  art.  3°,  que,  ao  final  do  15°

exercício financeiro contado a partir do encerramento do ano de sua publicação, a
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Dívida Consolidada Líquida - DCL - não poderá ser superior a duas vezes a Receita

Corrente Líquida - RCL. Dispõe, ainda, em seu art. 4°, que, no mesmo período citado

anteriormente,  o  excedente  apurado  ao  final  do  exercício  de  2001  deverá  ser

reduzido,  no  mínimo,  à proporção de um quinze avo a cada exercício financeiro.

Conforme o Relatório de Gestão Fiscal - RGF - referente ao segundo quadrimestre de

2013, elaborado pela Secretaria de Estado de Fazenda, o percentual da DCL sobre a

RCL é de 168,82%, inferior, portanto, ao percentual do limite de endividamento, que é

de 200%.

Vale  ressaltar  que  o  atendimento  ao  disposto  no  inciso  III  do  art.  167  da

Constituição Federal, o qual veda a realização de operações de crédito que excedam

o montante das despesas de capital, é complementado pelo disposto no art. 32, § 3°,

da LRF. A fim de viabilizar o disposto na Constituição Federal, o citado § 3° dispõe:

“Art. 32 - (...)

§ 3° - Para fins do disposto no inciso V do § 1°, considerar-se-á, em cada exercício

financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das

despesas de capital executadas (...)”.

Com vistas à verificação de tal limite, o Projeto de Lei nº 4.551, de 2013 - projeto da

Lei Orçamentária Anual - prevê despesas de capital no valor de R$10.199.457.871,00

para  o  exercício  de  2014,  enquanto  as  operações  de  crédito  totalizam

R$3.281.408.679,00.  Adicionando-se  ao  montante  das  receitas  de  operação  de

crédito previstas os valores da operações de crédito a ser contratada, obtém-se um

valor inferior ao total das despesas de capital, o que atende à exigência do inciso III

do art. 167 da Constituição Federal.

Cabe ainda salientar que o art. 40 da LRF autoriza os entes a concederem garantia

em operações de crédito internas ou externas. A esse respeito, o art. 9º da Resolução

nº 43,  de 2001,  do Senado Federal,  estabelece que o saldo global  das garantias

concedidas  pelos  estados,  pelo  Distrito  Federal  e  pelos  municípios  não  poderá

exceder 22% da RCL. Segundo o RGF referente ao segundo quadrimestre de 2013,

elaborado pela Secretaria de Estado de Fazenda, o percentual do total das garantias

sobre a RCL encontra-se em 1,77%, inferior ao limite imposto pelo Senado Federal.
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Conclusão

Em face do exposto,  somos pela aprovação,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº

4.740/2013 na forma original.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2013.

Jayro  Lessa,  presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  Adalclever  Lopes  -

Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Rogério Correia - Leonardo Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.745/2013

Comissão de Administração Pública

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  584/2013,  de  2/12/2013,  o  governador  do  Estado

encaminhou a esta Casa Legislativa o projeto de lei  em epígrafe, que incorpora a

Gratificação Complementar ao vencimento básico dos servidores das carreiras que

menciona e cria cargos de provimento efetivo da carreira de analista de hematologia

e hemoterapia, a que se refere a Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005.

Publicada no  Diário do Legislativo de 4/12/2013,  a proposição foi  distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, do Regimento Interno.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da proposição.

Cumpre agora a esta comissão examinar o mérito do projeto de lei em exame.

Fundamentação

O projeto de lei  em epígrafe pretende incorporar a Gratificação Complementar a

que se refere o art. 1° da Lei Delegada n° 44, de 12 de julho de 2000, os arts. 3º, 5º e

6º da Lei nº 20.518, de 6 de dezembro de 2012, e o art. 48 da Lei nº 20.748, de 25 de

junho  de 2013,  aos  vencimentos  básicos  dos  servidores  das  seguintes  carreiras:

auxiliar  de  apoio  da  saúde,  técnico  operacional  da  saúde,  analista  de  gestão  e

assistência  à  saúde  e  profissional  de  enfermagem,  pertencentes  ao  quadro  de

pessoal da Fundação Hospitalar  do Estado de Minas Gerais - Fhemig; auxiliar de

saúde e tecnologia, técnico de saúde e tecnologia e analista e pesquisador de saúde

e tecnologia, pertencentes ao quadro de pessoal da Fundação Ezequiel Dias - Funed;
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técnico em educação e pesquisa em saúde e analista em educação e pesquisa em

saúde, pertencentes ao quadro de pessoal da Escola de Saúde Pública do Estado de

Minas Gerais - ESP-MG; e auxiliar de hematologia e hemoterapia, assistente técnico

de hematologia e hemoterapia e analista de hematologia e hemoterapia, pertencentes

ao quadro de pessoal da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas

Gerais - Hemominas.

Outra matéria tratada no projeto é a instituição da Gratificação Complementar - GC

-  para  os  servidores  ocupantes  de  cargos  de  provimento  efetivo  da  carreira  de

especialista  em  políticas  e  gestão  de  saúde  -  EPGS  -,  em  efetivo  exercício  na

Secretaria de Estado de Saúde - SES -, cujos valores corresponderão aos seguintes

percentuais do vencimento básico do cargo efetivo: 30% no período de 1º de julho de

2013 a 30 de junho de 2014; 40% no período de 1º de julho de 2014 a 30 de junho de

2015; 50% a partir de 1º de julho de 2015.

Por fim, a proposição pretende criar 51 cargos de provimento efetivo da carreira de

analista de hematologia e hemoterapia, a que se refere a Lei nº 15.462, de 13 de

janeiro de 2005, com lotação na Fundação Hemominas, alterando o seu quantitativo

total para 290.

Na mensagem que acompanha o projeto, o governador do Estado esclarece que a

iniciativa da proposição tem por objetivo cumprir acordo realizado entre o Governo e

as entidades sindicais representativas dos servidores públicos estaduais que atuam

na área da saúde.

Por meio do Ofício GAB.SEC 823/2013, o secretário de Estado adjunto encaminhou

a  esta  Casa  Legislativa  o  impacto  orçamentário-financeiro  trazido  pelas  medidas

pretendidas no projeto de lei, o qual atinge os valores de R$6.733.528,29 em 2013,

R$33.926.467,97 em 2014, R$32.053.185,45 em 2015 e R$3.952.839,57 em 2016.

O referido secretário esclarece que o aumento da despesa está em compatibilidade

com a Lei Orçamentária Anual,  com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes

Orçamentárias, e que será custeado com recursos ordinários do Tesouro sem afetar

as metas de resultados fiscais.

Analisando  o  mérito  do  projeto,  constatamos  que  a  sua  principal  intenção  é

promover  melhorias  em determinadas carreiras  do funcionalismo público estadual,
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especialmente  no  que  se  refere  à  remuneração  dos  servidores.  A  proposição

apresenta  medidas  que  aprimoram  o  sistema remuneratório,  as  quais  fatalmente

implicarão valorização profissional.

É  ponto  pacífico  a  existência  de  uma  relação  direta  entre  o  aumento  na

remuneração e um melhor desempenho profissional, o que implica eficiência do setor

público  e  efetividade  nos  resultados  das  políticas  públicas  implementadas  pelo

Estado. Portanto, as medidas propostas pelo projeto são oportunas e convenientes

para o alcance do interesse público.

A criação dos 51 cargos de analista de hematologia e hemoterapia para fins de

substituição de contratados por servidores efetivos também se afigura como medida

conveniente  e  oportuna,  já  que  proporcionará  melhoria  do  aparato  estatal,

viabilizando a prestação dos serviços públicos com maior eficiência, continuidade e

qualidade para os cidadãos.

É  relevante  destacar  também  que,  nas  mensagens  do  governador  que

encaminharam  a  proposição  em  exame,  há  a  informação  de  que  os  valores  do

impacto financeiro decorrente das alterações propostas foram aprovados de acordo

com a disponibilidade financeira e orçamentária e são compatíveis com os limites de

despesas determinados pela LRF, o que será, no momento oportuno, analisado pela

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.745/2013.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2013.

Gustavo Corrêa, presidente - Leonardo Moreira, relator - Adalclever Lopes - Rogério

Correia.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.745/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da

Mensagem  nº  584/2013,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “incorpora  a  Gratificação

Complementar ao vencimento básico dos servidores das carreiras que menciona e

cria  cargos  de  provimento  efetivo  da  carreira  de  Analista  de  Hematologia  e
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Hemoterapia, a que se refere a Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005".

Publicada no  Diário do Legislativo de 4/12/2013,  a proposição foi  distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, do Regimento Interno.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da proposição.  Em análise  de mérito,  a  Comissão de Administração

Pública opinou pela aprovação da matéria na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer, nos termos do art.188,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei  ora analisado tem por objetivo,  de forma sucinta,  incorporar às

tabelas de vencimento básico das carreiras de auxiliar de apoio da saúde, técnico

operacional  da saúde,  analista de gestão e assistência à  saúde e profissional  de

enfermagem, pertencentes ao quadro de pessoal da Fundação Hospitalar do Estado

de  Minas  Gerais  -  Fhemig;  auxiliar  de  saúde  e  tecnologia,  técnico  de  saúde  e

tecnologia e analista e pesquisador de saúde e tecnologia, pertencentes ao quadro de

pessoal da Fundação Ezequiel Dias - Funed; técnico em educação e pesquisa em

saúde e analista em educação e pesquisa em saúde,  pertencentes ao quadro de

pessoal da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais - ESP-MG; e auxiliar

de hematologia e hemoterapia, assistente técnico de hematologia e hemoterapia e

analista  de  hematologia  e  hemoterapia,  pertencentes  ao  quadro  de  pessoal  da

Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - Hemominas -, a

Gratificação Complementar a que se refere o art. 1° da Lei Delegada n° 44, de 12 de

julho de 2000, os arts. 3º, 5º e 6º da Lei nº 20.518, de 6 de dezembro de 2012, e o art.

48 da Lei nº 20.748, de 25 de junho de 2013, aos vencimentos básicos dos servidores

.

A referida incorporação dar-se-á em duas etapas, sendo a primeira em 1º de janeiro

de 2014 e a segunda em 1º de fevereiro de 2015.

O projeto propõe também a incorporação da Gratificação Complementar - GC para

os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo da carreira de especialista
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em Políticas e Gestão de Saúde - Epgs, em efetivo exercício na Secretaria de Estado

de Saúde - Ses, cujos valores corresponderão a 30% do vencimento básico do cargo

efetivo  no  período  de  1º  de  julho  de  2013  a  30  de  junho  de  2014;  a  40%  do

vencimento básico do cargo efetivo no período de 1º de julho de 2014 a 30 de junho

de 2015 e a 50% do vencimento básico do cargo efetivo a partir de 1º de julho de

2015.

A proposição  ainda propõe a  criação de cinquenta  e  um cargos  de provimento

efetivo da carreira de analista de hematologia e hemoterapia, a que se refere a Lei nº

15.462, de 13 de janeiro de 2005, com lotação na Fundação Centro de Hematologia e

Hemoterapia de Minas Gerais - Hemominas, alterando o seu quantitativo total para

290.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

constitucionalidade, legalidade e juridicidade da proposição.

A Comissão  de  Administração  Pública,  em  análise  de  mérito,  verificou  que  o

objetivo  da  proposição  "é  promover  melhorias  em  determinadas  carreiras  do

funcionalismo público estadual, especialmente no que se refere à remuneração dos

servidores. A proposição apresenta medidas que aprimoram o sistema remuneratório,

as  quais  implicam valorização profissional"  opinando por  sua aprovação na forma

original.

O governador do Estado esclarece em sua Mensagem que o projeto de lei decorre

do  acordo  entre  o  governo  e  entidades  sindicais  representativas  dos  servidores

públicos estaduais da área da saúde.

Quanto à análise que cabe a esta comissão, destacamos o seguinte:

A Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, em seu art. 16, dispõe que a criação,

a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarretem aumento da

despesa devem ser acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-financeiro

no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes e de declaração

do  ordenador  da  despesa  de  que  o  aumento  tem  adequação  orçamentária  e

financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e

com a lei de diretrizes orçamentárias.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão informou, por meio do Ofício
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GAB.SEC 823/2013, que o impacto financeiro-orçamentário estimado da proposição

para o ano de 2013 é de R$ 6.733.528,29, considerando inclusive o provimento dos

cargos criados pelo projeto. A Secretaria esclarece ainda que o aumento das despesa

está em compatibilidade com a Lei Orçamentária Anual, com o Plano Plurianual e

com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e que será custeado com recursos ordinários

do Tesouro sem afetar as metas de resultados fiscais.

A Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, em seus arts. 19 a 22, estabelece

limites para gastos com pessoal. Para o Executivo, o limite com despesa de pessoal

em  percentual  da  receita  corrente  líquida,  é  de  49%,  sendo  de  46,55%  o  limite

prudencial.  De  acordo  com  a  Lei  Orçamentária  Anual  de  2013,  os  limites  das

despesas com pessoal do Poder Executivo para o exercício de 2013 atendem aos

ditames legais. Adicionando-se àquela o valor do impacto financeiro do projeto de lei

em  análise,  as  despesas  com  pessoal  do  Poder  Executivo  ainda  permanecem

inferiores ao limite prudencial.

A proposição atende também ao  disposto  no  art.  169,  §  1º,  II,  da  Constituição

Federal,  que  vincula  a  concessão  de  qualquer  vantagem  ou  aumento  de

remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de

carreiras a autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO -, a qual

concede essa autorização em seu art. 14. Além disso, verifica-se o atendimento da

proposta ao requisito previsto no art. 4º da Lei nº 19.973, de 2010, a Lei de Política

Remuneratória, qual seja a variação nominal positiva da receita tributária.

Ressaltamos ainda que, por força do art. 169, § 1º, I, da Constituição da República,

a  aplicação  da  proposta  em  análise  está  condicionada  à  existência  de  dotação

orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.  Sendo assim,

não há óbices à aprovação da proposição.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.745/2013 , em

1º turno, na forma original.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2013.

Jayro  Lessa,  presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  Adalclever  Lopes  -

Gustavo Valadares - Gustavo Corrêa - Leonardo Moreira - Rogério Correia.
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PARECER SOBRE A EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 4.540/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar a

Fundação Rural Mineira - Ruralminas - a doar ao Município de Itabira o imóvel que

especifica.

Preliminarmente  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade  e legalidade com a

Emenda nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  coube a  esta  Comissão examinar  a

matéria, cujo parecer opina por sua aprovação com a referida emenda.

Na fase de discussão do projeto em Plenário no 1º turno, foi apresentada a Emenda

nº 2, de iniciativa do Deputado Sargento Rodrigues, que vem a esta Comissão para

receber parecer, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

O imóvel objeto da doação constitui-se de terreno com área de 42,3747ha, ocupado

por famílias de baixa renda, situado no local denominado Rocinha ou Abre Campo, no

Município de Itabira, registrado sob o nº 4.088, a fls. 9 do Livro 2.8-B, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Itabira.

A proposição  determina  que  o  imóvel  se  destinará  à  regularização  fundiária  e

urbanização e reverterá ao patrimônio do Estado se,  findo o prazo de cinco anos

contados da data da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada

a destinação prevista. Ademais, preceitua que a autorização legislativa ficará sem

efeito se, findo tal prazo, o município donatário não houver procedido ao registro do

imóvel.  Além disso, estatui que o município encaminhará à Ruralminas documento

que comprove o  efetivo atendimento à cláusula de  destinação.  Por  fim,  o  projeto

determina, no art. 5º, que a pretendida lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Neste  ponto,  esclareça-se  que a  Emenda  nº  1,  apresentada pela  Comissão de

Constituição e Justiça, tem por escopo unicamente aprimorar o texto do art. 1º, ao

encontro da técnica legislativa, sem no entanto descaracterizar a finalidade precípua

do projeto.

A Emenda nº 2, apresentada ao projeto em Plenário e objeto da presente análise,
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objetiva dar nova redação ao art. 5º, de modo a estatuir que a almejada lei entrará em

vigor no prazo de 90 dias contados da data de sua publicação.

O autor da emenda argumenta que, nos termos do art. 8º da Lei Complementar

Federal nº 95, de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a

consolidação  das  leis,  a  vigência  da  lei  já  na  data  de  sua  publicação  cabe  aos

projetos de pequena repercussão, o que não caberia no presente caso.

O relator, data venia, expressa o entendimento de que essa emenda não se mostra

pertinente, tendo em vista a natureza meramente autorizativa do projeto sob comento.

Mediante instrumento legal, esta Casa pode apenas conceder permissão para que a

Ruralminas, a quem pertence o imóvel, possa doá-lo ao Município de Itabira. Visto

que essa autarquia possui autonomia administrativa e financeira, poderá efetuar ou

não a transferência de domínio do imóvel, e , em caso positivo, o fará no momento

em que julgar oportuno, de acordo com o poder discricionário de que dispõe.

Não há sentido, pois, em se estabelecer prazo para vigência de uma autorização.

Ela passa a existir concomitantemente com a publicação da lei.

Além disso, a existência de determinado prazo para que certa lei entre em vigor

justifica-se  somente  nos  casos  em  que  efetivamente  haja  necessidade  de  se

conceder  ao  agente  responsável,  seja  pessoa  física  ou  jurídica,  as  condições

financeiras ou logísticas para atender aos ditames da lei.

Conclusão

Em face do aduzido,  opinamos  pela  rejeição da Emenda nº  2  apresentada em

Plenário ao Projeto de Lei nº 4.540/2013.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Gustavo Corrêa - Gustavo

Valadares - Rogério Correia - Leonardo Moreira - Adalclever Lopes.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2013

PROPOSIÇÕES DE LEI

PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 138

Altera a Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, que institui o Regime

Próprio de Previdência e Assistência Social  dos servidores públicos do Estado de

Minas Gerais,  cria  o Fundo Previdenciário  de Minas Gerais  -  Funprev-MG - e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais

será financiado nos termos previstos por esta lei complementar.

Parágrafo único - Os benefícios previdenciários dos servidores públicos estaduais e

seus dependentes, previstos na Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, e

assegurados pelo regime de que trata o caput,  serão financiados pelos seguintes

fundos:

I - Fundo Financeiro de Previdência - Funfip -, instituído pela Lei Complementar n°

77, de 13 de janeiro de 2004, no sistema de repartição simples;

II - Fundo Previdenciário de Minas Gerais - Funprev-MG -, instituído nos termos do

art. 8° desta lei complementar, no sistema de capitalização.

Art. 2° - Fica extinto o Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - Funpemg

-, instituído pela Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002.

§ 1° - O total de recursos existentes no Funpemg, apurado na data de publicação

desta lei complementar, reverterá ao Funfip.

§ 2° - Consideram-se como total dos recursos existentes na forma do § 1° todos os

valores, recursos financeiros, títulos e direitos de crédito e bens disponíveis, incluídos

os  créditos  que  o  Funpemg possui  junto  ao  Estado  de  Minas  Gerais  e  às  suas

autarquias  e  fundações,  considerados  até  a  data  de  publicação  desta  lei

complementar.

§ 3° - A aplicação dos recursos de que trata o § 1° deste artigo observará o disposto

no inciso XI do art. 167 da Constituição da República e no inciso III do art. 1° da Lei

Federal n° 9.717, de 27 de novembro de 1998.
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§  4°  -  O  saldo  do  Funpemg  será  destinado  ao  pagamento  de  benefícios

previdenciários do Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores

públicos do Estado de Minas Gerais.

§ 5° - O Funfip sucederá o Funpemg para todos os fins de direito.

Art. 3° - A estrutura superior do Funfip tem a seguinte composição:

I - Grupo Coordenador, a que se refere o § 2° do art.1° da Lei Complementar n° 77,

de 2004;

II  -  Conselho  Consultivo,  conforme  o  disposto  nos  arts.  5°  e  6°  desta  lei

complementar;

III - Agente Financeiro, a Secretaria de Estado de Fazenda, conforme previsto no §

3° do art. 1° da Lei Complementar n° 77, de 2004.

Art. 4° - Compõem o Grupo Coordenador do Funfip:

I - o Secretário de Estado de Fazenda, que o presidirá;

II - o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão;

III - o Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas

Gerais - Ipsemg.

§ 1° - As autoridades a que se referem os incisos I a III indicarão em ato conjunto

técnicos das áreas específicas para exercer as atividades operacionais relacionadas

às atribuições do Grupo Coordenador.

§  2°  -  O  Grupo  Coordenador  reunir-se-á  a  critério  de  seu  presidente  ou  por

solicitação de qualquer de seus membros.

§ 3° - Os membros do Grupo Coordenador não serão remunerados por sua atuação

no Grupo, a qual será considerada prestação de relevante serviço público.

Art.  5°  -  O Conselho Consultivo  é integrado por  catorze  conselheiros  efetivos e

catorze suplentes, escolhidos dentre pessoas com nível superior de escolaridade, de

reputação  ilibada  e  com  comprovada  capacidade  e  experiência  em  previdência,

administração, economia, finanças, contabilidade, atuária ou direito.

§ 1° - Compõem o Conselho Consultivo do Funfip:

I - o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, que o presidirá;

II - um representante da Secretaria de Estado de Fazenda;

III - um representante da Assembleia Legislativa;
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IV - um representante do Poder Judiciário;

V - um representante do Ministério Público;

VI - um representante do Tribunal de Contas;

VII - um representante dos servidores ativos do Poder Executivo;

VIII - um representante dos servidores inativos do Poder Executivo;

IX - um representante dos servidores da Assembleia Legislativa;

X - um representante dos servidores do Poder Judiciário;

XI - um representante dos servidores do Ministério Público;

XII - um representante dos servidores do Tribunal de Contas;

XIII - um representante da Defensoria Pública;

XIV - um representante dos servidores da Defensoria Pública.

§ 2° - Os membros efetivos e suplentes do Conselho Consultivo são nomeados pelo

governador por indicação dos titulares dos órgãos e entidades cujos representantes o

integram, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§ 3° - Os membros a que se referem os incisos VII, VIII, XI, XII e XIV do § 1° deste

artigo serão escolhidos pelo governador do Estado a partir de lista tríplice elaborada

pelas entidades representativas dos servidores públicos estaduais.

§ 4° - O Conselho Consultivo reunir-se-á, trimestralmente, em reuniões ordinárias e,

extraordinariamente, quando convocado por seu presidente ou a requerimento de um

terço de seus membros.

§ 5° -  A participação no Conselho Consultivo será paga pelo Tesouro  Estadual,

conforme  estabelecido  em  regulamento  próprio,  por  sessão  a  que  comparecer  o

representante, não podendo seu valor trimestral exceder a 15% (quinze por cento) da

remuneração mensal atribuída ao cargo de presidente do Ipsemg.

Art. 6° - Compete ao Conselho Consultivo do Funfip:

I  -  manifestar-se previamente quanto  às  matérias  que envolvam a operação do

Funfip,  antes  do  devido  encaminhamento  ao  Conselho  Estadual  de  Previdência  -

Ceprev -, nos termos do disposto no art. 4° da Lei Complementar n° 100, de 5 de

novembro de 2007, se for o caso;

II  -  conhecer  previamente  a  proposta  orçamentária  do  Funfip,  bem  como

acompanhar a projeção da despesa a ele relativa;
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III  -  solicitar  ao  Grupo  Coordenador  as  informações  relativas  à  gestão

previdenciária,  orçamentária,  financeira  e  patrimonial  do  Funfip,  garantindo  pleno

acesso dos segurados às mesmas;

IV - aprovar, por maioria absoluta, proposta de seu regulamento;

V - eleger entre seus membros um representante que terá assento no Ceprev como

representante dos segurados do Funfip.

Art. 7° - O Funfip, com o objetivo de promover o necessário equilíbrio financeiro e

atuarial  do  sistema de  previdência  social  no  âmbito  do  Estado  de  Minas  Gerais,

poderá contar com as seguintes fontes de receitas garantidoras dos pagamentos dos

benefícios previdenciários, em adição aos recursos já existentes e previstos em lei:

I -  títulos e direitos de crédito, recebíveis e demais títulos de qualquer natureza,

ativos, dividendos e juros sobre o capital próprio de empresas e participações em

fundos de que seja titular o Estado de Minas Gerais;

II  -  participações  societárias  de  propriedade  do  Estado,  de  suas  autarquias  e

fundações,  bem  como  de  empresas  públicas  e  sociedades  de  economia  mista

estaduais, mediante prévia autorização legislativa específica;

III  -  contribuições patronais suplementares necessárias à cobertura de eventuais

déficits financeiro e atuarial;

IV - outras receitas a serem estabelecidas em lei específica.

Art. 8° - Fica instituído o Fundo Previdenciário de Minas Gerais - Funprev-MG -,

com o objetivo de prover  os recursos necessários para garantir  o pagamento dos

benefícios  previdenciários  aos  servidores  que  ingressarem  no  serviço  público  do

Estado de Minas Gerais a partir da data da autorização de funcionamento da entidade

fechada de previdência complementar do Estado.

Art. 9° - Lei complementar específica a ser encaminhada à Assembleia Legislativa,

no prazo de até trezentos e sessenta dias contados da data de publicação desta lei

complementar, estabelecerá as normas e a estrutura do Funprev-MG, bem como a

revisão do plano de custeio do Funfip, assegurando a este a destinação de ativos ou

créditos que correspondam, no mínimo, ao total de recursos previstos no § 1° do art.

2°.

Art. 10 - O inciso I do § 1° do art. 28 da Lei Complementar n° 64, de 2002, passa a
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vigorar com a seguinte redação:

“Art. 28 - (...)

§ 1° - (...)

I  -  para  os  segurados  de  que  tratam  os  incisos  I,  II  e  III  do  caput  do  art.  3°,

equivalente ao dobro da alíquota de contribuição prevista no caput deste artigo;".

Art. 11 - O art. 36 da Lei Complementar n° 64, de 2002, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 36 - Os recursos das contribuições a que se referem os arts. 29 e 30 serão

destinados ao Fundo Financeiro de Previdência - Funfip -, observado o disposto no

art. 50 desta lei complementar.”.

Art.  12  -  A alínea  “a”  do  inciso  I  e  a  alínea  “a”  do  inciso  II  do  art.  39  da  Lei

Complementar n° 64, de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 39 - (...)

I - (...)

a) ao segurado de que trata o art. 3°;

(...)

II - (...)

a) aos dependentes do segurado de que trata o art. 3°;".

Art. 13 - O caput, os incisos I, VII, X e XI e o § 2° do art. 50 da Lei Complementar n°

64, de 2002,  passam a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao

artigo o inciso XII e o § 3° que seguem:

“Art. 50 - Constituem recursos a serem depositados no Funfip:

I - as contribuições previdenciárias do servidor público titular de cargo efetivo da

administração direta, autárquica e fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e

Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas, do

membro  da  magistratura  e  do  Ministério  Público,  do  Conselheiro  do  Tribunal  de

Contas e aposentados;

(...)

VII  -  as  dotações  orçamentárias  previstas  para  pagamento  de  despesas  com

pessoal  ativo  e  inativo  e  com  pensionistas  da  administração  direta,  autárquica  e

fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público, da
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Defensoria  Pública  e  do  Tribunal  de  Contas,  necessárias  à  complementação  do

pagamento dos benefícios assegurados pelo Tesouro do Estado, por meio do Funfip;

(...)

X  -  receitas  provenientes  da  União  destinadas  ao  pagamento  de  benefícios

previdenciários;

XI - créditos relativos à compensação financeira prevista no § 9° do art.  201 da

Constituição da República;

XII - contribuições patronais suplementares necessárias à cobertura de eventuais

déficits financeiros do Funfip.

(...)

§ 2° - Excetuam-se do disposto no inciso VII deste artigo as dotações orçamentárias

previstas para pagamento de despesas com pessoal inativo do Ipsemg, cujo custo

será de responsabilidade do Estado, por intermédio do Funfip, observado o disposto

no inciso I do art. 39 desta lei complementar.

§  3°  -  As  contribuições  patronais  devidas  pelo  Poder  Executivo,  bem  como as

dotações a que se refere  o inciso VII,  poderão ser  originadas pela  utilização dos

direitos relacionados às receitas pertencentes ao Estado de Minas Gerais a que faz

jus por força do disposto no § 1° do art. 20 da Constituição da República.".

Art. 14 - O art. 51 da Lei Complementar n° 64, de 2002, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 51 - Com vistas a garantir o custeio dos benefícios concedidos pelo Funfip,

compete à Secretaria de Estado de Fazenda:

I  -  reter  na  fonte  as  quantias  referentes  aos  valores  consignados  a  título  de

contribuição previdenciária mencionada no inciso I do art. 50, quando do repasse das

disponibilidades financeiras para custeio das despesas de pessoal da administração

direta, autárquica e fundacional dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do

Ministério Público, da Defensoria Pública e do Tribunal de Contas;

II  -  recolher  para  o  Funfip  as  quantias  referentes  às  respectivas  contribuições

previdenciárias patronais,  quando do repasse das disponibilidades financeiras para

custeio das despesas de pessoal da administração direta, autárquica e fundacional

dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria
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Pública e do Tribunal de Contas;

III  -  repassar aos Poderes do Estado, suas autarquias e fundações públicas, ao

Ministério  Público,  à  Defensoria  Pública  e  ao  Tribunal  de  Contas  os  recursos

financeiros do Funfip, previstos nos incisos I, IV e VII a XI do art. 50, relativos aos

valores  necessários  ao  pagamento  dos  benefícios  previdenciários  líquidos  dos

respectivos membros e servidores;

IV -  repassar  ao Ipsemg os recursos financeiros do Funfip relativos aos valores

necessários ao pagamento dos benefícios previdenciários líquidos a que fizerem jus

os dependentes dos servidores.”.

Art. 15 - O caput do art. 57 da Lei Complementar n° 64, de 2002, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  57  -  Cabem  à  fonte  responsável  pelo  pagamento  da  remuneração  e  dos

proventos dos segurados de que trata o art. 3° o recolhimento das contribuições a

que se referem os arts. 29 e 30 e o respectivo repasse ao Funfip.”.

Art.  16  -  A  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  a  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão e o Ipsemg adotarão as medidas necessárias à extinção do

Funpemg, observado o disposto no art. 2° desta lei complementar.

§ 1° - Entre as medidas complementares à extinção do Funpemg e sem prejuízo de

outras obrigações legais, é obrigatória a prestação de contas específica dos atos de

gestão praticados desde a criação do fundo até a data de transferência dos seus

recursos na forma estabelecida pelos §§ 1° e 2° do art. 2° desta lei complementar.

§ 2° - A estrutura administrativa superior do Funpemg, a que se refere o art. 60 da

Lei Complementar n° 64, de 2002, será extinta quando da finalização dos trabalhos

previstos no § 1° deste artigo.

Art. 17 - Fica acrescentado ao art. 23 da Lei Complementar n° 91, de 19 de janeiro

de 2006, o seguinte inciso III:

"Art. 23 - (...)

III - não se aplica ao Fundo Previdenciário de Minas Gerais - Funprev-MG.".

Art. 18 - Ficam revogados:

I - os seguintes dispositivos da Lei Complementar n° 64, de 2002:

a) o inciso II do § 1° do art. 28;
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b) o art. 37 e o Anexo a que ele se refere;

c) a alínea “b” do inciso I e a alínea “b” do inciso II do art. 39;

d) o art. 40;

e) os incisos II, III, V e VI do art. 50;

f) os arts. 53 a 56;

g) os §§ 2° e 3° do art. 57;

h) os arts. 58 a 63;

II - o § 5° do art. 1° da Lei Complementar n° 77, de 13 de janeiro de 2004.

Art. 19 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 6 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.948

Estabelece diretrizes para a formulação da política estadual de desenvolvimento do

setor de petróleo e gás natural no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - As diretrizes e os objetivos destinados à formulação da política estadual de

desenvolvimento do setor de petróleo e gás natural são os estabelecidos nesta lei.

Art.  2°  -  A política  de  que trata esta lei  será  formulada e implementada com a

observância das seguintes diretrizes:

I - transformação, em benefícios para o Estado, dos ganhos econômicos e sociais

decorrentes  das  atividades  relacionadas  com  o  petróleo  e  o  gás  natural,  com  a

geração de emprego e renda, o fortalecimento empresarial, a melhoria da qualidade

de vida e a promoção do bem-estar social;

II  -  redução  dos  impactos  ambientais  e  sociais  causados  pelas  atividades

relacionadas com o petróleo e o gás natural;

III - promoção do conhecimento sobre as atividades relacionadas com o petróleo e

o  gás  natural,  a  fim  de  desenvolver  a  pesquisa  e  promover  o  desenvolvimento

tecnológico do setor no Estado.

Art. 3° - São objetivos da política de que trata esta lei:
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I - ampliar a formação e a preparação da mão de obra, para atender às demandas

do setor, inclusive dos fornecedores;

II - criar incentivos a fim de atrair empresas e investidores do setor e fomentar a

geração de renda e de postos de trabalho no Estado, em especial dos fornecedores;

III - qualificar e apoiar as empresas do setor estabelecidas no Estado, visando ao

ganho de escala, à participação no mercado e à competitividade;

IV - incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação tecnológica do setor,

com foco na atividade empresarial e em ganhos de competitividade industrial;

V - estimular a maior utilização do gás natural na economia mineira;

VI - promover estudos sobre as repercussões sociais e ambientais dos impactos

gerados pelas atividades do setor, visando ao desenvolvimento sustentável;

VII - incrementar a infraestrutura de transportes de passageiros e de cargas, de

fornecimento  energético  e  de  saneamento,  para  atender  às  futuras  demandas

urbanas e econômicas decorrentes das atividades do setor;

VIII  -  organizar um núcleo de estudos no Estado para geração e atualização de

conhecimento sobre temas relacionados com o setor e acompanhamento e avaliação

da política de que trata esta lei.

Art.  4°  -  Na implementação da política de que trata esta lei,  compete ao poder

público:

I - ampliar a oferta de cursos de formação e capacitação nas áreas afins ao setor;

II - realizar seminários, conferências, fóruns e debates públicos para a discussão de

temas relacionados com a cadeia produtiva do petróleo e do gás natural;

III - avaliar a possibilidade de criação de linhas de fomento financeiro às empresas

do setor;

IV  -  realizar  estudos  com  vistas  à  adoção  de  incentivos  fiscais  destinados  às

empresas e aos investidores do setor;

V - incentivar o desenvolvimento tecnológico das empresas do setor, com ênfase na

agregação de valor;

VI - incentivar os municípios a adotarem as diretrizes e os objetivos da política de

que trata esta lei;

VII - estudar a viabilidade da ampliação da oferta de gás canalizado no Estado;
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VIII - realizar estudos para a melhoria da logística de distribuição de gás natural,

visando a sua expansão;

IX - identificar as demandas geradas pelas atividades do setor relacionadas com os

serviços públicos nas áreas de saúde, segurança, educação, habitação, saneamento,

transporte e energia elétrica;

X - analisar o impacto das atividades do setor sobre as demandas de infraestrutura

de acesso terrestre e aeroviário;

XI - buscar a integração física do setor com os demais eixos de desenvolvimento

para a interligação das economias microrregionais;

XII - adotar as medidas necessárias para que o Estado se torne competitivo e atraia

investimentos  direta  ou  indiretamente  relacionados  com  a  cadeia  produtiva  do

petróleo e do gás natural.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.949

Dispõe sobre a concessão do Selo Verde de Qualidade e Eficiência no Controle e

Tratamento do Esgotamento Sanitário - Selo Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Será concedido o Selo Verde de Qualidade e Eficiência no Controle e

Tratamento do  Esgotamento  Sanitário  -  Selo  Verde -  ao município  que ampliar  o

índice de coleta de esgoto da população urbana ou superar os referenciais mínimos

de eficiência do tratamento de esgoto estabelecidos pelo órgão estadual competente.

Parágrafo único - O município que receber o Selo Verde será reconhecido como

município amigo da natureza e da preservação do meio ambiente.

Art. 2° - O Estado realizará, por meio dos órgãos competentes e em parceria com

os Conselhos Municipais do Meio Ambiente, ampla divulgação do Selo Verde nos

meios de comunicação oficiais.

Art. 3° - O Estado manterá sistema integrado de informações sobre os serviços de
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tratamento  sanitário  ofertados  nos  municípios,  para  fins  de  diagnóstico  e

planejamento das ações voltadas para o saneamento.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.950

Dispõe sobre ações de proteção e defesa civil no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Na implementação de ações de proteção e defesa civil no Estado, serão

observadas, além das normas previstas na Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de

2012, e na Lei nº 15.660, de 6 de julho de 2005, as seguintes diretrizes:

I  -  realização de análises e  estudos sobre  a  viabilidade técnica  e financeira da

constituição de fundo especial para custear despesas decorrentes de atividades de

prevenção  e  alerta  de  desastres  e  de  ações  de  enfrentamento  de  situação  de

emergência e de estado de calamidade pública;

II - promoção de estudos e pesquisas sobre desastres, com a finalidade de produzir

conhecimentos e tecnologias aplicáveis à defesa civil;

III - incentivo à criação de coordenadorias municipais de defesa civil;

IV  -  adoção de mecanismos  de incentivo  à  prestação de serviço  voluntário  em

ações de defesa civil no Estado.

Art.  2º - O serviço voluntário prestado em ações de defesa civil  no Estado, nos

moldes da Lei Federal nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, será considerado de

relevante interesse público e social.

§ 1º - A relação de voluntários do sistema de proteção e defesa civil será publicada

no diário oficial dos Poderes do Estado.

§ 2º - Os voluntários receberão certificado relativo às atividades desenvolvidas.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
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Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.951

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conselheiro Lafaiete o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Lafaiete área de 653,23m² (seiscentos e cinquenta e três vírgula vinte e três metros

quadrados), conforme descrição no Anexo desta lei, a ser desmembrada de imóvel

com área de 20.000m² (vinte mil  metros quadrados),  situado no Bairro Progresso,

naquele município, registrado sob o n° 29.469, a fls. 181 do Livro 3-R, no Cartório de

Registro de Imóveis do 1° Ofício da Comarca de Conselheiro Lafaiete.

Parágrafo  único  -  A área  a  ser  doada  a  que  se  refere  o  caput destina-se  à

construção de via pública.

Art. 2° - A área a ser doada de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado

se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,

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

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2013)

A área a ser doada é delimitada pelo polígono a seguir  descrito:  partindo-se do

vértice  V10,  de  coordenadas  Este  (X)  627.576,95m  e  Norte  (Y)  7.714.161,69m,

segue-se até o vértice V11, de coordenadas E = 627.556,58m e N = 7.714.137,49m,

com azimute de 220°06'17'', numa extensão de 31,63m; do vértice V11 segue-se até

o vértice V12, de coordenadas E = 627.544,20m e N = 7.714.131,55m, com azimute

de 244°20'06'', numa extensão de 13,73m; do vértice V12 segue-se até o vértice V13,

de coordenadas E = 627.524,73m e N = 7.714.126,60m, com azimute de 255°44'07'',
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numa  extensão  de  20,08m;  do  vértice  V13  segue-se  até  o  vértice  V14,  de

coordenadas E = 627.506,14m e N = 7.714.122,24m, com azimute de 256°49'16'',

numa  extensão  de  19,10m;  do  vértice  V14  segue-se  até  o  vértice  V51,  de

coordenadas E = 627.506,14m e N = 7.714.122,24m, com azimute de 0°00'00'', numa

extensão de 0,00m; do vértice V51 segue-se até o vértice V50, de coordenadas E =

627.505,04m e N = 7.714.132,26m, com azimute de 349°30'03'', numa extensão de

8,19m; do vértice V50 segue-se até o vértice V52, de coordenadas E = 627.540,77m

e N = 7.714.140,99m, com azimute 76°15'37'', numa extensão de 36,78m; do vértice

V52  segue-se  até  o  vértice  V53,  de  coordenadas  E  =  627.552,25m  e  N  =

7.714.146,51m, com azimute de 64°20'06'', numa extensão de 12,73m; do vértice V53

segue-se  até  o  vértice  V10,  com  azimute  58°25'59'',  numa  extensão  de  29m,

voltando-se assim ao ponto inicial da descrição desse polígono e perfazendo-se uma

área  de  653,23m2  (seiscentos  e  cinquenta  e  três  vírgula  vinte  e  três  metros

quadrados).

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.952

Disciplina o comércio eletrônico de produtos e serviços por meio de sites de compra

coletiva e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  As  empresas  que  exploram  o  comércio  eletrônico  na  modalidade  de

compras coletivas fornecerão aos consumidores as seguintes informações:

I - quantidade mínima de compradores para a liberação do produto ou serviço;

II - prazo para a utilização do produto ou serviço por parte do comprador;

III - nome, endereço, telefone, razão social e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica

- CNPJ - da empresa responsável pela venda;

IV - forma de agendamento para a utilização do produto ou serviço;

V - quantidade máxima de cupons de troca que poderão ser adquiridos por cliente;

VI - dias e horários em que o cupom de troca poderá ser utilizado;

VII - número de clientes que o fornecedor do produto ou serviço pode atender por

dia.

§ 1° - Em caso de alimentos, cosméticos ou serviços de estética postos à venda,

além das informações de que tratam os incisos do  caput,  deverão ser informados
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possíveis efeitos colaterais da utilização do produto ou serviço.

§ 2° - As letras utilizadas na prestação das informações de que trata este artigo não

poderão ter tamanho inferior a 20% (vinte por cento) do tamanho da letra utilizada

para a divulgação da oferta.

§ 3° - As informações a que se refere o inciso III do caput serão apresentadas na

página inicial do site de compra coletiva.

§ 4° - O prazo a que se refere o inciso II do caput será de, no mínimo, seis meses.

Art.  2°  -  As  ofertas  de compras coletivas de que trata o art.  1°  serão enviadas

somente  a  clientes  pré-cadastrados  que tenham  autorizado expressamente  o seu

envio.

Art.  3°  -  Caso não  seja  atingida  a  quantidade  mínima  de  compradores  para  a

liberação do produto ou serviço, a que se refere o inciso I do art. 1°, o prazo para

devolução dos valores pagos será de três dias úteis.

Art. 4° - Na página inicial do site de compra coletiva constará o nome da empresa

responsável por sua hospedagem.

Parágrafo único - A empresa responsável pela hospedagem do site a que se refere

o caput será sediada em território nacional.

Art.  5°  -  As  empresas  que  exploram  o  comércio  eletrônico  na  modalidade  de

compras coletivas ficam obrigadas a disponibilizar serviço telefônico de atendimento

ao consumidor em conformidade com as normas estabelecidas no Decreto Federal n°

6.523, de 31 de julho de 2008, que regulamenta a Lei Federal n° 8.078, de 11 de

setembro de 1990.

Art. 6° - A inobservância do disposto nesta lei sujeita o infrator às sanções previstas

na Lei Federal n° 8.078, de 1990.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.953

Dispõe sobre a comercialização e a distribuição gratuita de canudos plásticos para
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consumo de bebidas e outros alimentos líquidos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Ficam proibidas a comercialização e a distribuição gratuita  de canudos

plásticos para consumo de bebidas e outros alimentos líquidos que não estejam em

embalagem plástica individual hermeticamente fechada.

Art.  2°  -  O  descumprimento do  disposto  no  art.  1°  constitui  infração sanitária  e

sujeita os infratores às penalidades previstas na Lei n° 13.317, de 24 de setembro de

1999, sem prejuízo de outras medidas procedimentais estabelecidas pelos órgãos de

vigilância em saúde.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor no prazo de cento e vinte dias contados da data de

sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.959

Declara de utilidade pública a Associação de Pais  e Amigos dos Excepcionais -

Apae - de Piedade de Ponte Nova, com sede nesse município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Piedade de Ponte Nova, com sede nesse município.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.960

Declara de utilidade pública a Associação de Amigos e Pais de Pessoas Portadoras

de Necessidades Especiais de Betim - Aapponeb -, com sede no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública a Associação de Amigos e Pais de
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Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais de Betim - Aapponeb -, com sede no

Município de Betim.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.961

Dá denominação ao prédio destinado ao Ministério Público Estadual no Município

de Araguari.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  denominado  Edifício  Promotor  de  Justiça  Sebastião  Naves  de

Resende Filho  o prédio destinado ao Ministério  Público Estadual  no Município  de

Araguari.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 5 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ATAS

ATA DA 42ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/12/2013

Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - Questões de ordem; chamada

para recomposição do número regimental; existência de quórum para a continuação

dos trabalhos - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Suspensão e reabertura da reunião

-  Discussão  e  Votação  de  Proposições:  Requerimento  do  deputado  Gustavo

Valadares; aprovação - Questão de Ordem - Suspensão e Reabertura da Reunião -

Inexistência de quórum para votação - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei

nº 4.671/2013; encerramento da discussão - Discussão, em 2º turno, do Projeto de
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Lei  Complementar  nº  54/2013;  discurso do deputado Rogério Correia; questão de

ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Alencar

da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão

- Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bosco - Braulio

Braz -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta -  Celinho do  Sinttrocel  -  Célio  Moreira  -

Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano

Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Inácio

Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Leonardo

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

Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -

Pompílio Canavez -  Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Tony Carlos - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 9h11min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

Ata

- O deputado Fábio  Cherem,  2º-secretário  ad hoc,  procede à  leitura da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questões de Ordem

O  deputado  Pompílio  Canavez  -  Tendo  em  vista  o  número  reduzido  de

parlamentares em Plenário, peço o encerramento, de plano, desta reunião.

O deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, solicito recomposição de quórum.

O presidente -  É regimental.  Solicito  ao secretário  que proceda à chamada dos

deputados para recomposição do número regimental.
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O secretário (deputado Rômulo Veneroso) - (- Faz a chamada.)

O presidente - Responderam à chamada 35 deputados. Portanto, há quórum para a

continuação dos trabalhos.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

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

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

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

Suspensão da Reunião

O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  10  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente  -  Estão  reabertos  os  nossos  trabalhos.  A presidência  verifica,  de

plano, a existência de quórum para votação.

Discussão e Votação de Proposições

O presidente - Vem à Mesa requerimento do deputado Gustavo Valadares em que

solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que a Proposta de Emenda à

Constituição nº 62/2013 seja apreciada em terceiro lugar entre as matérias em fase

de discussão.  Em  votação,  o  requerimento.  As deputadas  e  os  deputados  que o

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

Questão de Ordem

O deputado Luiz Humberto Carneiro - Sr. Presidente, gostaria apenas de dizer que

há número suficiente de deputados para a retomada dos trabalhos. Nas comissões e

no salão também há deputados que completam o quórum. Era só isso.

Suspensão da Reunião

O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  2  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente  -  Estão  reabertos  os  nossos  trabalhos.  A presidência  verifica,  de
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plano, que não há quórum para votação, mas que o há para a discussão das matérias

constantes na pauta.

Discussão,  em turno único,  do Projeto  de  Lei  nº  4.671/2013,  do governador  do

Estado,  que  autoriza  a  abertura  de  crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do

Estado em favor da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A Comissão

de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e

2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 54/2013, do governador

do Estado, que altera a Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002, que institui o Regime

Próprio de Previdência e Assistência Social  dos servidores públicos do Estado de

Minas Gerais, e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina

pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta ao vencido

em 1º turno.  Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo,  o deputado

Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia* - Sr.  Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados

desta  Casa,  telespectadores  da  TV  Assembleia,  servidores  públicos  que  fazem

plantão  constante  contra  a  extinção  do  Funpemg,  diretoria  do  Serjusmig,  sejam

novamente bem-vindos.

Está em discussão o Projeto  de  Lei  Complementar  nº  54/2013,  que extingue o

Funpemg. Fiz a minha inscrição para dar prosseguimento ao processo de obstrução

que o Bloco Minas sem Censura está fazendo em relação a esse projeto, o que é de

conhecimento público e do conhecimento dos deputados. Apelidamos esse projeto de

“rapa-tachos”.

O  governador  do  Estado,  constatando  a  falência  de  Minas;  constatando  que  o

maldito  choque  de  gestão  quebrou  Minas  Gerais;  constatando  que  é  necessário

esconder do povo brasileiro a real situação de Minas, vai, agora, rapar o tacho do que

existe  no  orçamento  para  ter  uma  sobrevida  e  esconder  do  povo  brasileiro  o

significado do choque de gestão que quebrou Minas a partir do governo Aécio Neves.

São R$3.241.000.000,00 que estão na conta do fundo de previdência dos servidores

públicos que entraram para o serviço público a partir de 2002. Em 2002 foi feito um
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ato de responsabilidade para com o erário público e com a Previdência. Naquela

época,  por  iniciativa  do  governador  Itamar  Franco,  foi  aprovado  nesta  Casa,  por

unanimidade, um fundo de previdência para os trabalhadores do serviço público, que

passaram a ter  tranquilidade para a aposentadoria,  porque esse fundo é rentável,

constituído de 11% dos recursos dos servidores públicos e de 19% do Estado. Como

esses recursos são reservados e aplicados, o fundo se transformou, está volumoso e

pode arcar com a aposentadoria dos servidores públicos. Esse fundo significa um

alívio  para  o  caixa  do  Estado,  que  já  não  terá  de  desembolsar  recursos  para  o

pagamento  dos  aposentados.  Portanto  vão  sobrar  recursos  a  ser  investidos  em

educação,  saúde,  segurança  pública,  saneamento,  recursos  hídricos  e  estradas.

Hoje, o Estado praticamente não faz isso, porque a sua capacidade de investimento é

mínima, para não se dizer que é uma capacidade de investimento zero.

Portanto, o fundo foi criado para aliviar o caixa do Estado e para dar garantia ao

servidor público de que ele terá uma aposentadoria, independentemente da situação

financeira do Estado daqui a alguns anos. Aliás, foi a Emenda à Constituição nº 20

que  possibilitou  e  obrigou  que  os  estados  agissem  dessa  forma.  Minas  Gerais,

portanto, naquela época cumpriu o dever de casa e constituiu o Funpemg. Agora, de

maneira  sorrateira,  o  governo  quer  acabar  exatamente  com  esse  fundo  de

previdência para aliviar o seu caixa, cobrir os rombos do choque de gestão. E digo

que o faz de maneira sorrateira, porque, aqui mesmo, na Assembleia Legislativa, foi

aprovado  um  projeto  de  lei  que  extinguiu  a  necessidade  de  realização  de  um

plebiscito entre os responsáveis pelo fundo, os servidores públicos. Eles já não terão

direito  a  dar  opinião;  mais  do  que  isso,  não  terão  direito  à  decisão  relativa  aos

recursos  do  Funpemg.  Isso  foi  feito  por  uma  emenda  ao  projeto  em  2º  turno,

escondido,  na  Assembleia  Legislativa,  sem que o Colégio  de  Líderes  deliberasse

sobre ela, como manda o Regimento Interno da Casa.

Se  não  bastasse  todo  esse  equivocado  procedimento,  há  um  aviso  claro  do

Ministério da Previdência de que essa ação é ilegal e de que, se o governo de Minas

agir dessa forma, o Estado será punido, ficará inadimplente e não receberá recursos

da União. Isso foi dito com todas as letras, a partir de uma provocação feita por meio

de todos os promotores de Defesa do Patrimônio do Ministério Público. A resposta do
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Ministério da Previdência foi nitidamente clara; 30 páginas fundamentam essa análise

e recomendam ao governo que não o faça. Portanto, segundo o Ministério Público

isso é ilegal. Além de imoral; roubar o dinheiro do servidor público é também ilegal,

pois mexe com o fundo de previdência, que é superavitário.

Hoje, o jornal O Tempo trouxe uma matéria com o promotor Eduardo Nepomuceno.

Aliás, o jornal O Tempo e o Hoje em Dia passaram a divulgar o que de fato significa a

extinção do Funpemg. Parabenizo-os por publicarem a matéria de forma correta e

deixarem esse alerta ao povo mineiro,  e não apenas aos servidores públicos. De

novo, abro um parêntese para esclarecer que não apenas o servidor público perde

com a extinção do Funpemg, já que fica sem o fundo de aposentadoria e dependente

do caixa do governo: perde todo o povo de Minas Gerais,  os contribuintes. Se se

gasta o dinheiro do Funpemg agora, o caixa do Estado novamente terá que arcar com

todas as aposentadorias, portanto, deixará de investir nos setores essenciais. Assim,

todo o povo mineiro vai perder com a extinção do Funpemg. Os únicos que ganharão

são o governo do Estado e a candidatura presidencial do senador Aécio Neves. Aliás,

isso é feito para ele; para despistar, para esconder do povo brasileiro a situação de

quebradeira do Estado de Minas Gerais. Eles lançaram mão de algo que não era

deles, vão tapar o buraco das dívidas do Estado, vão trabalhar com esses recursos

para esconder do povo brasileiro a situação de Minas e vão usá-los na campanha

presidencial do senador Aécio Neves. Minas Gerais virou isso. Não existe governo em

Minas:  existe  um comitê eleitoral  a  serviço do senador,  ou,  como diz o deputado

Sávio Souza Cruz,  a serviço  do  imperador.  Se o imperador  deseja  isso para  sua

campanha presidencial, Minas tem que fazê-lo. Eles falam Minas, não é?

Minas são eles. Minas é a elite tucana. Eles são Minas, apenas eles são Minas.

Dilma,  deputados  da  oposição  não  são  Minas,  ninguém  é  Minas.  Minas  são  os

tucanos, é a elite mineira. Minas se resume a isso. Minas é o senador e o interesse

do senador. Isso é o que eles chamam de Minas. E, para o interesse do senador, não

importa se o caixa vai  mal  e  se o  servidor  público  colocou religiosamente  o  seu

recurso no fundo, que será tirado, confiscado, gasto na campanha presidencial do

senador. Assim age o governo de Minas. É muito triste e lamentável o governador

Anastasia ter postura tão subserviente, postura de chefe de campanha eleitoral do
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senador, e não postura de governador de todos os mineiros, como deveria ser.

É tão grande essa vontade deles de esconder a falência e de colocar as mãos no

fundo do servidor público, que ontem o governador Anastasia foi à Rádio Itatiaia para

responder ao Sávio Souza Cruz, que foi lá, em nome do Bloco Minas sem Censura,

dizer  o  que dizemos  aqui:  que Minas  está  quebrada,  que Minas  faliu,  que Aécio

quebrou Minas. O governador ficou 1 hora na Rádio Itatiaia dizendo que Minas estava

falida na época do Itamar Franco. Isso não é verdade. Minas estava falida na época

em que o tucano Eduardo Azeredo governou Minas e vendeu a Cemig, o Bemge, o

Credireal, privatizou tudo e deixou uma dívida enorme. Essa dívida foi renegociada

exatamente naquele período, quando Minas ficou completamente sem recursos até

para pagar o 13º salário do servidor, que foi pago pelo governador Itamar Franco no

ano seguinte, em que foram pagos dois 13ºs salários. Houve, portanto, um processo

de recuperação. A ingratidão do governador Anastasia é grande, pois, depois, Itamar

Franco cometeu, talvez, o maior erro da sua vida: apoiar, infelizmente, Aécio Neves e

dar guarida para os tucanos chegarem ao governo. Agora ainda cospem no prato que

comeram,  dizendo  que  Itamar  foi  quem  faliu  Minas,  grande  mentira  dita  pelo

governador Anastasia. Perdeu crédito com Minas Gerais,  com o povo mineiro, por

querer esconder a situação em que o governo tucano deixou o Estado.

Quero parabenizar o Dr. Eduardo Nepomuceno pela sua postura. Tomara que não

seja depois impedido de agir  pela Procuradoria-Geral do Estado. Aqui também há

isto:  o  procurador-geral  do  Estado  costuma  desautorizar  os  promotores  que

investigam. Se investigou tucano, recebe “não” do procurador-geral. A Dra. Josely que

o diga, pois recentemente foi desautorizada por ter um feito um belo trabalho e ter

mostrado que o governador Aécio desviou R$4.300.000.000,00 da área da saúde.

Agora estão  negando toda a  peça da Dra.  Josely  para  agradar  ao  imperador  de

Minas.  Tomara que o Dr.  Nepomuceno não seja desautorizado. Aliás, estamos de

olho, porque ele tem feito um belo trabalho. É bom que os servidores saibam que o

Dr.  Nepomuceno  deu  entrada  a  uma  ação  civil  para  evitar  a  votação.  O  nosso

processo de obstrução pode dar tempo à Justiça, quem sabe?, de atender a essa

solicitação, por meio de liminar do Dr. Nepomuceno e sua equipe, cujo processo tenta

impedir a votação, deputados Adelmo, Sávio e Elismar Prado, e o crime de retirar,
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surrupiar, rapar o tacho do fundo de previdência dos servidores.

Ontem o Dr. Nepomuceno recebeu o parecer do Ministério da Previdência. Segundo

esse, o resultado seria de desajuste nas contas públicas - essa foi a palavra usada

pelo Ministério. O parecer foi utilizado para reforçar o pedido à Justiça de liminar para

suspender  a  tramitação  dos  Projetos  de  Lei  Complementar  nºs  53  e  54.  Nesse

pedido, o Ministério Público argumenta que há a aprovação irregular de uma emenda

“frankenstein” nesta Casa, o que impossibilita essa questão. No mérito, o Ministério

Público pede a anulação da aprovação dessa emenda. Em documento encaminhado

ontem ao juiz da 5ª Vara, o Dr.  Eduardo Nepomuceno ressalta que “em razão da

gravidade e da inconformidade jurídica da situação, o Estado de Minas Gerais está

sujeito  ao  impedimento  temporário  na  liberação  de  transferências  voluntárias  da

União, em decorrência da não emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária

- CRP.”

Os dois PLCs podem ser votados hoje, mas estamos fazendo obstrução em reunião

plenária  na  Assembleia  Legislativa.  Os  projetos  estavam  na  pauta  da  reunião

extraordinária de ontem, e não aconteceu a votação pela obstrução que fizemos.

Senhores  e  senhoras,  deputados  e  deputadas,  servidores  públicos,  vamos

continuar o procedimento de obstrução na Casa. Hoje à tarde, convidamos todos os

servidores públicos a estar presentes. Vocês estão me ouvindo pela TV Assembleia,

convido-os, todos os servidores do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, e do Poder

Executivo em todas as suas instâncias, os servidores do Tribunal de Contas e do

Ministério Público, pois o fundo de previdência e aposentadoria de vocês corre risco.

Assim sendo, é fundamental a presença e um plantão dos servidores, a partir de hoje

à tarde, aqui na Assembleia Legislativa. O governo quer votar isso mesmo contra o

parecer do Ministério da Previdência, contra o bom-senso e contra a lei. O governo

quer  passar  o  trator,  quer  passar  a patrol,  quer  fazer  um “tratoraço”  em cima do

servidor  público  hoje,  na  Assembleia  Legislativa,  e  a  presença  de  vocês  é

fundamental  para  evitarmos  que  isso  aconteça.  Vamos  marcar  em  cima.  Cada

deputado sabe da sua responsabilidade e vai votar. O deputado será cúmplice, caso

esse projeto passe e o fundo dos servidores seja esvaziado. É preciso fiscalizar o

voto de cada deputado. É o chamado que faço hoje e que os sindicatos também
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estão fazendo.

Quero parabenizar os sindicatos presentes, Serjusmig, Sinjus; a companheirada do

Sind-Saúde, do Sind-UTE, do Sindalemg, que também está presente com faixas; o

Sindpol,  a Central Única dos Trabalhadores; enfim, todos os servidores que estão

aqui  marcando  presença  desde  o  início  desse  processo  e  que,  hoje  à  tarde,

certamente estarão conosco.

Peço  atenção  especial  e  redobrada  hoje:  é  preciso  convencer  os  deputados,

incluindo a base do governo, que não é correto, não é justo, não é moral e não é legal

retirar  o  dinheiro  com  que  os  servidores  contribuíram  à  custa  do  o  suor  do  seu

trabalho.

Concedo aparte ao deputado Elismar Prado, para que possamos, depois, solicitar o

encerramento da reunião.

O deputado Elismar Prado (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, parabenizo V.

Exa. e reitero que travamos uma luta muito brava na primeira etapa da apresentação

do PLC nº 54. Estamos na discussão em 2º turno; infelizmente perdemos no 1º turno,

mas  hoje  prometo  que  ficaremos  até  de  madrugada  e  faremos  todos  os

enfrentamentos  possíveis  que  o  Regimento  Interno  nos  confere,  para  tentarmos

barrar essa atrocidade.

Como V. Exa. disse muito bem, o governo do Estado quer rapar o tacho, quer meter

a mão no fundo dos servidores,  que é um patrimônio dos servidores públicos de

Minas Gerais; o governo quer resolver a sua falta de competência tentando interferir

na soberania e no que é sagrado para os trabalhadores do Estado, para os servidores

do Estado. Já ficou demonstrado que há outras opções, mas infelizmente o governo

não age de maneira correta. Onde está o tão falado choque de gestão? O déficit

zero? Minas está falido, e o governo não faz inversão de prioridades em sua política.

Denunciamos e reiteramos muitas vezes que o governo não cumpre os mínimos

constitucionais com a saúde nem com a educação. O governo investe cada vez mais

intensamente  em  propaganda  na  televisão  -  inclusive  propaganda  enganosa.

Deputado Rogério Correia, o governo do Estado, por exemplo, faz inaugurações e

entrega veículos do programa Caminho da Escola, que são fruto de transferências do

governo federal, porque ele não tem política pública.
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Precisamos fazer política de estado para oferecer segurança ao nosso povo. Ele faz

política  de  governo  simplesmente  visando  a  um  projeto  político-eleitoral.  Isso  é

lamentável.

Quero dizer que somos contrários ao Projeto de Lei Complementar nº 54/2013 e

que  continuaremos  a  fazer  o  seu  enfrentamento  aqui.  Parabenizo  todas  as

representações  que  se  encontram  presentes  -  Sind-Saúde,  Serjusmig,  Ipsemg,

Sindpol,  Sindalemg -  e todos os representantes dos servidores públicos de Minas

Gerais.

Realmente temos muito problema com esse governo. V. Exa. se lembra de que o

governo do Estado fez toda uma mobilização para tentar impedir a redução da conta

de luz em Minas Gerais. Conseguimos, com muita luta, uma redução de 18% para as

residências,  mas  o  governo  fez  todas  as  articulações  para  impedi-la.  O  governo

propõe, cada vez mais, aumento de imposto e de taxas. Pagamos 42% de ICMS na

conta  de  luz,  e  já  ficou  comprovado  o  segundo  erro  no  cálculo  da  metodologia

tarifária.  Na  CPI  de  que  fui  membro  em  Brasília,  que  investigou  os  erros  de

metodologia  de  cálculo  tarifário  da  energia  elétrica,  o  presidente  da  Cemig

reconheceu a existência desse erro. Mais de R$7.000.000.000,00 foram retirados do

bolso  dos  consumidores  brasileiros  e,  até  hoje,  não  foram  devolvidos.  Agora,

novamente houve um erro absurdo no cálculo, e queremos que o governo devolva,

aos bolsos dos consumidores, tudo o que foi pago a mais. Num serviço essencial,

que é o fornecimento de energia elétrica, além de se cobrar o maior ICMS do Brasil,

ainda por um erro grosseiro, surrupia-se do povo. Precisamos denunciar isso.

Como sempre, a corda arrebenta para o lado mais fraco: agora o governo quer

meter a mão num fundo constituído por recursos, pelo dinheiro advindo do bolso do

trabalhador - e sem reconhecer que se trata de um patrimônio sagrado do servidor

público. Portanto, apelamos para todos os pares, independentemente de divergências

políticas, que lutem pela suspensão desse processo. Ficaremos até o último minuto

aqui, utilizando todos os recursos de que dispomos para barrar esse absurdo, que é a

extinção do Funpemg. Parabéns aos servidores! Parabéns, deputado! Valeu!

O deputado Rogério Correia -  Muito obrigado,  deputado Elismar  Prado.  V.  Exa.

tocou no assunto de energia, e lembrei-me de que os trabalhadores da Cemig estão
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em greve. Estive com eles na porta da Cemig e lhes dei o meu apoio. Eles estão

protestando  por  questões  salariais  e  sindicais,  mas  principalmente  pela  política

adotada na Cemig. É um crime; a política do governo do Estado para a Cemig é

criminosa.  Para  se  ter  uma  ideia,  a  Cemig,  no  ano  passado,  teve  um  lucro

R$4.300.000.000,00,  e  o  repasse  para  os  acionistas  privados  foi  de

R$4.500.000.000,00. O repasse foi maior que o lucro, ou seja, quem manda lá é a

iniciativa privada, e o repasse foi feito para agradar a empreiteira Andrade Gutierrez.

Tudo é feito para o lucro das empreiteiras, pois são elas que vão contribuir para as

campanhas eleitorais e estão atentas aos interesses do senador. Tudo é feito para

agradar ao senador e em prol de sua campanha eleitoral. E, após o repasse aos

acionistas  privados,  nada  fica  para  ser  investido  na  empresa;  nada  fica  para

investimento na Cemig, que vai minguando; nada fica para os servidores da empresa,

cujos salários vão sendo arrochados. Os trabalhadores são terceirizados, e, de 45 em

45 dias,  um morre  queimado devido ao sistema precário do  trabalho,  que leva  a

vítimas e ocasiona prejuízos na saúde dos trabalhadores. E assim as empresas vão

engordando seus lucros e dividendos.

A Andrade Gutierrez, desde 2010, quando lá ingressou, já cobriu a parte relativa ao

percentual que aportou na empresa e está tendo lucro. Isso, em pouquíssimo tempo.

É um absurdo a venda, a privatização branca. E perdemos o controle da Cemig.

A Cemig  deveria  ser  uma empresa  como a  Petrobras,  o  Banco  do  Brasil  e  o

BNDES: para investir no Estado e fazê-lo crescer. Quando foi privatizada, retiraram-

se as condições de se alcançar um estado de desenvolvimento.

Já disse isto aqui: Minas não se desenvolve, por isso é o 22º estado brasileiro em

produto interno bruto,  que só vai caindo. Fica cada vez mais  miserável.  O nosso

estado não se desenvolve como o Brasil; é o 22º em PIB e o 2º mais endividado do

País. Assim, já não pode contrair dívidas, então, o que vai fazer? Vai furtar o dinheiro

do servidor público. É isso que o Estado está fazendo. Olhem aonde nós chegamos

em Minas! É lastimável. O 2º Estado mais rico do País está sendo conduzido dessa

forma; esse é o maldito choque de gestão.

Questão de Ordem

O deputado Rogério Correia -  Mas quero falar  disso mais tarde,  Sr.  Presidente.
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Agora quero solicitar a V. Exa. que encerre a reunião, até porque não vou conseguir

convencer os deputados agora, mas, quem sabe?, à tarde ainda convenço alguns.

Peço  a  V.  Exa.  que  encerre,  de  plano,  a  reunião  e  reserve  o  meu  tempo  para

discussão na parte da tarde.

O presidente - É regimental. O prazo que lhe resta é 35 minutos e 30 segundos.

Encerramento

O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  deputadas  e  os

deputados  para  a  ordinária  de  logo  mais,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já

publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 45ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/12/2013

Presidência dos Deputados Ivair Nogueira e Dilzon Melo

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do deputado Rômulo

Viegas; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Suspensão e Reabertura da

Reunião - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do

Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro - Ivair Nogueira - Dilzon Melo - Ana Maria Resende - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão -

Bosco - Cabo Júlio - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fábio Cherem - Fred Costa

- Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juarez

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

Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Marques Abreu -  Paulo

Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tadeu Martins
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Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 9h13min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

Ata

- O deputado Cabo Júlio, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião

anterior.

O  presidente  -  Em  discussão,  a  ata.  Com  a  palavra,  para  discutir,  o  deputado

Rômulo Viegas.

O deputado Rômulo Viegas - Sr. Presidente deputado Ivair Nogueira, solicito que

conste  na  ata  o  agradecimento  deste  parlamentar  a  todos  os  integrantes  do

cerimonial da Assembleia Legislativa e ao corpo da Polícia Legislativa da Casa, que

ontem ajudaram na solenidade de comemoração dos 300 anos de São João del-Rei.

Gostaria que esse agradecimento ficasse registrado, porque a contribuição deles foi

muito expressiva para o sucesso do evento. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

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

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

requerimentos.

Suspensão da Reunião

O presidente - A presidência vai suspender a reunião por 1 hora e 5 minutos para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação da matéria constante na pauta.

Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente  (deputado  Dilzon  Melo)  -  Estão  reabertos  os  nossos  trabalhos.  A

presidência  verifica,  de  plano,  a  inexistência  de  quórum  para  a  continuação  dos

trabalhos.
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Palavras do Presidente

A presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 62/2013 e dos Projetos de Lei

nºs 4.442, 4.443, 4.648 e 4.696/2013, uma vez que permaneceram em ordem do dia

por seis reuniões. A presidência informa ao Plenário que, no decorrer da discussão do

Projeto  de Lei  nº  4.442/2013,  foi  apresentada uma emenda do deputado Rogério

Correia, que recebeu o nº 1, e que, no decorrer da discussão do Projeto de Lei nº

4.443/2013, foi apresentada uma emenda do deputado Rogério Correia, que recebeu

o  nº  4,  e,  nos  termos  do §  2º  do  art.  188  do  Regimento  Interno,  encaminha as

emendas, com os respectivos projetos, à Comissão de Fiscalização Financeira para

parecer.

- O teor das emendas apresentadas é o seguinte:

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 4.442/2013

O art.  2°  do Substitutivo n° l  ao Projeto de Lei  n°  4.442/2013 fica acrescido do

seguinte § 2°, passando o parágrafo único a vigorar como § lº:

“Art. 2º - (...)

§ 2° - Os contratos, convênios, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados

pela Ademg até a sua extinção serão publicados no órgão oficial do Estado, no prazo

de noventa dias a contar da publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 4 AO PROJETO DE LEI Nº 4.443/2013

O art. 2° do Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei n° 4.443/2013 fica acrescido do

seguinte § 2°, passando o parágrafo único a vigorar como § 1º:

“Art. 2º - (...)

§ 2° - O convênio de cooperação entre a Fundação Centro Tecnológico de Minas

Gerais  -  Cetec  -,  o  Serviço  Nacional  de  Aprendizagem  Industrial  -  Senai-MG,  a

Federação  das  Indústrias  de  Minas  Gerais  -  Fiemg e  o  governo do Estado  será

extinto na data da publicação desta lei.”.

Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2013.

Rogério Correia
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Encerramento

O presidente -  A presidência  encerra a reunião, convocando as deputadas e os

deputados  para  a  ordinária  de  logo  mais,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já

publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

5/12/2013

Às 17h8min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

André  Quintão,  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Adalclever  Lopes  (substituindo  o  deputado

Leonídio  Bouças,  por  indicação  da  liderança  do  MSC)  e  Bosco  (substituindo  o

deputado  Luiz  Henrique,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  membros  da

supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado

Sebastião  Costa,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do

Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a discutir e votar

proposições  da comissão.  Passa-se à  1ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem do  Dia),  que

compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os pareceres que concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade,

no 1º  turno,  dos Projetos de Lei nºs 4.740, 4.745 e 4.575/2013 (relator:  deputado

Dalmo  Ribeiro  Silva).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que

compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do

Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua

vez, os pareceres que concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

dos Projetos de Lei nºs 3.303/2012 (relator: deputado Sebastião Costa, em virtude de

redistribuição);  3.672/2012  e  4.712/2013  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva).

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a
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lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva - André Quintão - Luiz Henrique.

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

6/12/2013

Às  13h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Cabo  Júlio,

membro da supracitada comissão. Está presente, também, o deputado Inácio Franco.

Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado Cabo Júlio,  declara aberta a

reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a

subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater a violência no

Município de Pará de Minas e região. A presidência interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir  as Sras. Eliete Maria de Carvalho, delegada regional  da 3ª

Delegacia Regional de Polícia Civil em Pará de Minas; Sara Simões Pires, diretora-

geral do Complexo Penitenciário Doutor Pio Canedo; e os Srs. Antônio Júlio de Faria,

prefeito  Municipal  de  Pará  de  Minas;  Marcílio  Magela  de  Souza,  presidente  da

Câmara Municipal de Pará de Minas; Major PM Joel Rocha da Silva, comandante da

19º Cia. Independente de Pará de Minas, representando o Cel. PM Márcio Martins

Sant'Ana, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; Alexandre

Andrade de Castro, delegado-geral de Polícia Civil, representando Cylton Brandão da

Matta,  chefe da Polícia Civil  do Estado de Minas Gerais;  Renato Vasconcelos  de

Faria,  promotor  de  justiça  criminal  da  Comarca  de  Pará  de  Minas,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado

Inácio  Franco,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma os trabalhos  ordinários  da  reunião.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

João Leite, presidente - Cabo Júlio - Sargento Rodrigues.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.784/2013

Fixa  normas  sobre  a  remuneração  e  as  verbas  indenizatórias  do  Deputado

Estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -  A remuneração do Deputado constitui-se de  subsídio  mensal,  no valor

correspondente  ao  limite  máximo  previsto  no  art.  27,  §  2º,  da  Constituição  da

República, e será reajustada com observância dos mesmos índices, sempre que se

altere a legislação federal pertinente.

§  1º  -  É devida  ao Deputado,  no início  e  no final  do mandato,  ajuda de custo

equivalente ao valor  do subsídio mensal,  vedada a concessão desse benefício ao

suplente reconvocado dentro da mesma legislatura.

§ 2º - No mês de dezembro é devida ao Deputado a importância correspondente ao

subsídio mensal, em valor proporcional ao efetivo exercício do mandato parlamentar

no ano.

Art. 2º - A Assembleia Legislativa concederá ao Deputado auxílio-moradia, mediante

requerimento,  na razão de,  no máximo,  75% (setenta e cinco por  cento)  daquele

estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais, na forma de ressarcimento

de despesa previsto em regulamento da Mesa da Assembleia Legislativa.

Parágrafo único - Não fará jus ao ressarcimento a que se refere o caput:

I - o Deputado que for proprietário de imóvel residencial na Região Metropolitana de

Belo Horizonte - RMBH;

II  -  o  Deputado cujo  cônjuge,  companheira ou companheiro,  nos termos da lei,

encontre-se na situação descrita no inciso I.

Art.  3º  -  O  ressarcimento,  observado o  limite  estabelecido  no  caput do  art.  2º,

abrangerá os gastos com moradia ou hospedagem do Deputado na RMBH, vedado o

reembolso de despesas relativas ao pagamento de condomínio, energia, gás, água,

reforma, impostos e taxas, nos termos de regulamento.

Art. 4º - A Assembleia Legislativa reembolsará o Deputado de despesas realizadas

em  razão  de  atividade  inerente  ao  exercício  do  mandato  parlamentar,  mediante

requerimento  e  comprovação  de  gastos  por  meio  de  nota  fiscal  ou  documento
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equivalente  de  quitação,  nos  termos  de  regulamento  da  Mesa  da  Assembleia

Legislativa.

Parágrafo único - Poderão ser reembolsáveis as seguintes despesas realizadas em

razão de atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar:

I  -  aluguel  de  imóvel,  bem  como  despesas  a  ele  concernentes,  destinado  à

instalação  de  escritório  de  representação  político-parlamentar  situado  fora  das

instalações da Assembleia;

II  -  combustível,  lubrificante,  manutenção  e  despesas  gerais  com  veículos

terrestres,  bem como locação e fretamento de veículos  utilizados no exercício do

mandato parlamentar;

III  -  contratação  de  serviços  técnicos  profissionais  de  consultoria,  assessoria  e

pesquisa para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar;

IV - material de expediente, despesas gerais com informática e locação de móveis e

equipamentos para o escritório de representação político-parlamentar;

V - passagens,  hospedagem e alimentação referentes a despesas realizadas no

território do Estado de Minas Gerais ou em Brasília;

VI - assinatura de publicações, periódicos e clippings;

VII - promoção e participação em eventos;

VIII - divulgação da atividade parlamentar, exceto nos três meses que antecedam

as eleições em que:

a) o Deputado seja candidato a outro cargo;

b)  o  cargo  de  Deputado  Estadual  esteja  em  disputa,  independentemente  de  o

parlamentar estar concorrendo nas eleições.

Art. 5º - O ressarcimento relativo ao auxílio-moradia e às despesas de que trata o

art. 4º será interrompido quando:

I  -  o  Deputado  estiver  licenciado  para  tratar,  sem  remuneração,  de  interesse

particular;

II - o respectivo suplente estiver no exercício do mandato.

§  1º  -  O reembolso previsto  no  art.  4º  será interrompido no período em que o

Deputado  estiver  investido  em cargo previsto  no  inciso  I  do  caput do  art.  59  da

Constituição do Estado, mesmo que opte pela remuneração do mandato.
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§ 2º -  Nos casos de afastamento,  desligamento ou ingresso de suplente ou de

reassunção do mandato,  deverá ser  observado,  no  mês de ocorrência  do  fato,  o

critério  pro rata  die na aplicação do limite do auxílio-moradia e no reembolso das

despesas de que trata o art. 4º, salvo o ressarcimento do auxílio-moradia na hipótese

prevista no § 1º quando o Deputado optar pela remuneração do mandato.

Art. 6º - Fica revogada a Resolução nº 5.200, de 27 de setembro de 2001.

Art. 7º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2013.

Mesa da Assembleia

Justificação: A Constituição da República, no art. 27, § 2º, determina que o subsídio

dos Deputados Estaduais, fixado em lei, não poderá ultrapassar o limite de 75% do

que for estabelecido para os Deputados Federais, observado o que dispõem os arts.

39, § 4º; 57, § 7º; 150, II; 153, III, e 153, § 2º, I.

A Câmara  dos  Deputados,  por  meio  do  Decreto  Legislativo  nº  805,  de  20  de

dezembro de 2010, fixou o subsídio mensal dos membros do Congresso Nacional, do

Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado no valor de

R$26.723,13.

No mesmo decreto foi também concedida aos membros do Congresso Nacional, no

início  e  no  final  do  mandato,  ajuda  de  custo  equivalente  ao  valor  do  subsídio,

destinada a compensar as despesas com mudança e transporte.

O  projeto  de  resolução  que  ora  se  apresenta  tem  por  objetivo  regulamentar  a

remuneração  do  Deputado  Estadual  nos  termos  do  disposto  na  Constituição  da

República. Assim, aplicando-se a regra de proporcionalidade, é devido ao Deputado

Estadual a título de subsídio mensal o valor de R$20.042,35. Esse mesmo valor é o

que lhe será devido como ajuda de custo, no início e no final do mandato, vedada a

concessão desse benefício ao suplente reconvocado dentro da mesma legislatura. No

mês de dezembro, é devida ao Deputado essa mesma importância como ajuda de

custo, só que em valor proporcional ao efetivo exercício do mandato parlamentar no

ano.

Este  projeto  de  resolução  tem  por  escopo  ainda  a  regulamentação  do  auxílio-

moradia para o Deputado Estadual, que, nos termos do disposto na Constituição da
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República,  também é limitado a 75% do que for  estabelecido para os  Deputados

Federais.  Na  Câmara  dos  Deputados  o  regulamento  que  fixa  o  valor  do  auxílio-

moradia para o Deputado Federal é o Ato da Mesa nº 94, de 27 de março de 2013,

que  o  estipula  no  valor  de  R$3.800,00.  O  valor  devido  ao  Deputado  Estadual

corresponde, portanto, a R$2.850,00.

Não fará  jus  ao  ressarcimento  referente  ao  auxílio-moradia  o Deputado que for

proprietário de imóvel residencial na Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH

- ou cujo cônjuge, companheira ou companheiro se encontrar na mesma situação.

Ressalte-se, por fim, que este projeto de resolução está em consonância com o

princípio da transparência nos atos da administração pública, sendo um instrumento

que possibilitará à sociedade acompanhar, com mais facilidade, os gastos do Poder

Legislativo com a manutenção dos mandatos parlamentares.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembleia para parecer, nos termos do art.

195, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea “a”, do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.785/2013

Altera dispositivos  da Resolução nº 5.100,  de 29 de junho de 1991, que dispõe

sobre  o  Apoio  às  Atividades  de  Representação  Político-Parlamentar  e  dá  outras

providências, e da Resolução nº 5.214, de 23 de dezembro de 2003, que altera o

Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria  da Assembleia Legislativa e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - A Resolução nº 5.100, de 29 de junho de 1991, passa a vigorar acrescida

do seguinte art. 6º-A:

“Art. 6º-A - As atividades de apoio à função de representação político-parlamentar

dos servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão de recrutamento

amplo  do  quadro  de  pessoal  da  Assembleia  Legislativa  serão  exercidas  nas

dependências da sede da Assembleia Legislativa, na capital ou em outro município do

Estado de Minas Gerais.

§ 1º - Incluem-se entre as atribuições dos servidores que exercem suas atividades

fora da sede da Assembleia Legislativa:

I - realização de reuniões com as lideranças comunitárias das localidades da base
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de atuação do deputado, objetivando colher sugestões para a atuação parlamentar e

aprimorar a participação da sociedade no processo legislativo;

II - levantamento de informações e dados junto às comunidades locais que possam

auxiliar  o  deputado  na  definição  de  estratégias  de  atuação,  na  edição  de  leis

orientadas à satisfação do interesse público e na fiscalização de políticas públicas;

III - representação do deputado em eventos realizados por instituições públicas ou

privadas, buscando a aproximação do mandato parlamentar com a sociedade.

§  2º  -  Não se  aplica  ao  servidor  que  exerce  suas  atividades  fora  da  sede  da

Assembleia Legislativa o controle de frequência por meio do Sistema Informatizado

de Apuração de Frequência.”.

Art.  2º  -  Os §§ 1º  e 2º do art.  5º  e o art.  11 da Resolução nº 5.214, de 23 de

dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - (…)

§ 1° - O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo poderá computar, na

forma de regulamento, o ano de seu ingresso como o primeiro período aquisitivo para

concorrer  à  progressão  de  que  trata  o  inciso  I  do  caput,  desde  que  tenha  sido

nomeado até 31 de março, tenha entrado em exercício até 30 de abril e atenda aos

requisitos para desenvolvimento na carreira.

§ 2° - O servidor cuja nomeação e entrada em exercício em cargo de provimento

efetivo  ocorrerem fora dos prazos previstos  no § 1º  terá a contagem do primeiro

período aquisitivo para fins de desenvolvimento na carreira iniciada em 1° de janeiro

do ano subsequente ao de seu ingresso.

(…)

Art. 11 - Aplica-se o disposto nesta resolução ao servidor de que trata o art. 5° da

Resolução n° 5.105, de 26 de setembro de 1991, e ao servidor de que trata o art. 32

da Lei nº 7.855, de 17 de novembro de 1980, nos termos de regulamento.

Parágrafo único - O servidor de que trata o art. 32 da Lei nº 7.855, de 1980, terá a

contagem do primeiro período aquisitivo  para fins  de desenvolvimento na carreira

iniciada em 1º de janeiro de 2013.”.

Art. 3º - Fica revogado o inciso V do  caput do art. 3º da Resolução nº 5.100, de

1991.
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Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus

efeitos, relativamente aos §§ 1º e 2º do art. 5º da Resolução nº 5.214, de 2003, com a

redação dada pelo art. 2º, a 1º de janeiro de 2011, nos termos de regulamento.

Sala das Reuniões , 10 de dezembro de 2013.

Mesa da Assembleia

Justificação: O projeto em exame tem por objetivo regulamentar, na Resolução nº

5.100, de 29 de junho de 1991, aspectos das atividades dos servidores que prestam

apoio  às  Atividades  de  Representação  Político-Parlamentar  e  também  alterar,  na

Resolução nº 5.214, de 23 de dezembro de 2003, duas regras referentes ao Sistema

de Carreira dos Servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa.

No que diz respeito à Resolução nº 5.100, de 1991, pretende-se esclarecer o local

de atuação dos servidores de recrutamento amplo, que prestam apoio à função de

representação  político-parlamentar,  e  também  regulamentar  algumas  de  suas

atribuições. Além disso, propõe-se a revogação do inciso V do caput do art. 3º, que

trata do interstício mínimo de trinta dias para as alterações na lotação numérica de

cada gabinete parlamentar.

Já com relação à Resolução nº 5.214, de 2003, a primeira alteração refere-se à

proposta de o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo poder computar, na

forma de regulamento, o ano de seu ingresso como o primeiro período aquisitivo para

concorrer à progressão, desde que tenha sido nomeado até 31 de março e tenha

entrado em exercício até 30 de abril. A regra anterior era a de que ele precisava ter

entrado em exercício até 31 de março.  A outra alteração proposta é aplicação do

Sistema de Carreira dos Servidores da Assembleia aos servidores da Casa postos à

disposição do Iplemg, em conformidade com o disposto no art. 51 da Lei nº 6.258, de

13  de  dezembro  de  1973,  que  dispõe  que  “os  funcionários  da  Secretaria  da

Assembleia Legislativa postos à disposição do IPLEMG são assegurados todos os

direitos e vantagens que, na data do ato de disposição, gozarem pelo exercício de

seus cargos e funções no quadro a que pertençam”.

Diante de tais considerações, submetemos à apreciação dos parlamentares desta

Casa Legislativa este projeto de resolução.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembleia para parecer, nos termos do art.
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195 c/c o art. 79, inciso VIII, alínea “a”, do Regimento Interno.

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 3.077/2012

Dê-se ao art. 5º do substitutivo n° 2 a seguinte redação:

Art. 5° - O § 1° do art. 5° da Lei Delegada n° 94, de 2003, passa a vigorar com a

seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o § 3° que segue:

“Art. 5°- (…)

§ 1° - As reuniões ocorrerão com a presença mínima de um terço do número total

de conselheiros a que se refere os incisos I e II do art 3°.

(...)

§ 3° - As reuniões do Conselho poderão ser realizadas de forma virtual, por meio de

teleconferência ou televideoconferência, na forma do regulamento.”.

Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2013.

Rogério Correia - Sávio Souza Cruz.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.873/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.873/2013,  de  Cleia  Silva,  da  Pastoral  dos

Migrantes, e outros, sugere alteração da Ação 4173 - Apoio à Comercialização da

Economia Popular Solidária -, da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental -  PPAG - 2012-2015, para o exercício de 2014, para fortalecer as

feiras  locais  de  Economia  Popular  Solidária  por  meio  da  criação  e  incentivo  a

coletivos  de  geração  de  renda  e  ampliar  a  meta  financeira  da  ação  para  R$

1.000.000,00 para o apoio à comercialização e para a realização de 10 feiras e 10

conferências regionais de economia popular solidária no Estado em 2014.

As alterações sugeridas foram apresentadas em audiência  pública  realizada em

21/10/2013, em Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento

do Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015

para o exercício de 2014.

Conforme determina o art. 173, § 2º, do Regimento Interno, por tratar de matéria

semelhante, foi anexada à proposição em análise a Proposta de Ação Legislativa nº

1.983/2013, de Rodrigo Pires Vieira, da Regional Minas Gerais da Cáritas Brasileira.
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Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  é  resultante  da  aglutinação  de  sugestões  coletadas

durante as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de

2014  relativas  ao  fortalecimento  da  economia  popular  solidária.  Além  disso,  a

Proposta de Ação Legislativa nº  1.983/2013,  relativa à solicitação de liberação de

recursos  para  a  realização  de  feiras  e  conferências  regionais,  foi  anexada  à

proposição em epígrafe.

As propostas aglutinadas sugerem o aumento das metas físicas e financeiras da

Ação 4173 - Apoio à Comercialização da Economia Popular Solidária -, do Programa

267 - Programa de Geração de Renda e Inclusão Produtiva -, para criação e incentivo

a coletivos de geração de renda, apoio à comercialização de seus produtos e custeio

para  a  realização  das  feiras  e  conferências  regionais.  As  propostas  sugerem  o

acréscimo das regiões do Alto Paranaíba e Centro-Oeste na Ação 4173, com meta

física  de  1  empreendimento  e  meta  financeira  de  R$50.000,00  em  cada  uma;

ampliação  da  meta  física  para  1  empreendimento  e  da  meta  financeira  para

R$49.000,00 na região Central e, nas demais regiões, aumento da meta financeira

para  R$50.000,00  em  cada  uma  delas,  com  acréscimo  da  meta  física  para  1

empreendimento por região.

A  economia  popular  solidária  é  uma  alternativa  de  produção  que  concebe  o

desenvolvimento  econômico  a  partir  da  inclusão  social,  com  base  na  gestão

democrática  da  produção  e  da  comercialização  e  orientada  pelos  princípios  da

autogestão, da solidariedade, da sustentabilidade ecológica e da democracia. Nessa

forma  de economia,  o  trabalhador  detém  seu próprio  equipamento  de  trabalho  e

participa diretamente da atividade produtiva. Da mesma maneira, os resultados são

compartilhados por todos os participantes.

O orçamento previsto para o estímulo aos empreendimentos da economia popular

solidária  no  exercício  de  2013  é  insuficiente  e,  portanto,  concordamos  com  a

sugestão da proposição em comento de aumentá-lo. Além disso, a inclusão do Alto

Paranaíba e do Centro-Oeste possibilitará a realização das feiras e conferências em
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todas as regiões do Estado.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº

1.873/2013 na forma de emendas ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre

a revisão do PPAG 2012-2015,  para o exercício de 2014,  e ao Projeto de Lei  nº

4.551/2013,  que  estima  as  receitas  e  fixa  as  despesas  do  Orçamento  Fiscal  do

Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

pelo Estado para o exercício de 2014.

Com relação à Proposta de Ação Legislativa nº 1.983/2013, anexada à proposição

em comento, que solicita a urgente liberação dos recursos no valor de R$505.000,00

para a realização das 10 feiras e 10 conferências regionais, verifica-se que se trata de

proposta  relativa  a  emenda oriunda  de sugestão popular  durante  a  discussão do

PPAG 2012-2015 para  o  exercício  de  2013.  Cumpre  observar  que  em  audiência

pública da Comissão de Participação Popular, realizada em 7/11/2013 para discutir o

tema da economia  popular  solidária,  foi  aprovado o Requerimento  nº  8.359/2013,

dirigido à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, solicitando liberação com

urgência dos recursos da emenda, tendo em vista o pregão, já em curso, para aluguel

dos equipamentos para a execução das feiras e dos serviços para a realização das

conferências.  O objeto da Proposta  de Ação Legislativa nº  1.983/2013 não incide

sobre o orçamento do próximo ano.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.873/2013 na forma das emendas aos Projetos de Lei nos 4.550/2013 e 4.551/20135

em anexo.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Bosco.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO

PRODUTIVA -

Ação:  4173  -  APOIO  À  COMERCIALIZAÇÃO  DA  ECONOMIA  POPULAR

SOLIDÁRIA.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 11.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 499.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Acréscimo:

UO beneficiada: 1581 - Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Ação: Apoio à Comercialização da Economia Popular Solidária.

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 499.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 499.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.875/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.875/2013, do Sr.  Harley Lopes Oliveira, da

Prefeitura Municipal de Virgem da Lapa, e outros, sugere alteração da Ação 1024 -

Artesanato  em  Movimento  -  Apoio  a  Projetos  Produtivos  de  Associações  e

Comunidades de Artesãos -,  da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014, para realizar feira de

artesanato  durante  o  evento  Cantoria  Popular  de  Virgem  da  Lapa,  adquirir

equipamentos para a Associação dos Artesãos da Comunidade de Tocoiós de Minas,

no Município de Francisco Badaró, e ampliar a meta financeira da região dos Vales do

Jequitinhonha e do Mucuri nessa ação.

As  sugestões  de  alteração  aglutinadas  na  proposta  foram  apresentadas  em

audiência pública realizada em 21/10/2013, em Araçuaí, com a finalidade de colher

sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a
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revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas durante

as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014,

relativas ao fomento ao artesanato na região do Jequitinhonha-Mucuri.

Em linhas gerais, as propostas aglutinadas tratam da ampliação das metas físicas e

financeiras da Ação 1024 - Artesanato em Movimento - Apoio a Projetos Produtivos

de  Associações  e  Comunidades  de  Artesãos  -,  do  Programa  156  -  Incentivo  a

Cadeias Produtivas Regionais.

De forma mais específica, a primeira sugestão trata da destinação de recursos para

a realização de feira de artesanato durante os dias da Cantoria Popular de Virgem da

Lapa,  com fundamento na  necessidade de promoção de ações relevantes para  o

artesanato em um período em que o município recebe pessoas amantes da cultura do

Vale  do  Jequitinhonha  -  o  que  possibilitaria,  também,  a  geração  de  empregos

indiretos. A segunda proposta é referente à Associação dos Artesãos da Comunidade

de Tocoiós de Minas, que, por sua vez, faz parte de uma comunidade quilombola que

conta com várias associações de caráter cooperativista e famílias de artesãos que

trabalham com técnicas rudimentares.  A terceira  sugestão,  de  caráter  mais  geral,

propõe a ampliação de recursos para os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri.

O artesanato, além de se apresentar como uma importante manifestação cultural da

região dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, pode contribuir de forma relevante

para o desenvolvimento da economia da região, constituindo-se em fonte de renda

para um grande número de famílias.

Diante da necessidade de proporcionar o fomento à produção e à comercialização

do artesanato na região, em especial durante a realização da Cantoria Popular de

Virgem da Lapa, e também para a Associação dos Artesãos da Comunidades dos

Tocoiós de Minas, consideramos oportuna a proposta. Para tanto, entendemos que a

meta física da Ação 1024 deve ser aumentada para 3 e que sua meta financeira deve

ter um acréscimo de R$50.000,00.
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Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015 para o exercício de 2014, e ao Projeto de Lei nº 4.551/2013, que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício

de 2014.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.875/2013  na  forma  das  emendas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  4.550  e  4.551/2013

anexas.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Bosco.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 156 - INCENTIVO A CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS

Ação:  1024  -  ARTESANATO  EM  MOVIMENTO  -  APOIO  A  PROJETOS

PRODUTIVOS DE ASSOCIAÇÕES E COMUNIDADES DE ARTESÃOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 11.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 50.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Acréscimo:

UO beneficiada: 2421 - Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas

Gerais

Ação: Artesanato em Movimento - Apoio a Projetos Produtivos de Associações e

Comunidades de Artesãos - Realização de Feira de Artesanato Durante a Cantoria

Popular de Virgem da Lapa.

Objeto do gasto: Específico
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Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Valor: R$25.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR

Valor: R$ 25.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Acréscimo:

UO beneficiada: 2421 - Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas

Gerais

Ação: Artesanato em Movimento - Apoio a Projetos Produtivos de Associações e

Comunidades  de  Artesãos  -  Aquisição  de  Equipamentos  para  a  Associação  dos

Artesãos da Comunidade de Tocoiós de Minas no Município de Francisco Badaró.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL Valor: R$25.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$25.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.878/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa  nº  1.878/2013,  da  Sra.  Maflávia  Aparecida Luiz

Ferreira, da Câmara Municipal de Itaobim, encaminha sugestão de alteração da Ação

1228 - Implantação de Unidades Produtivas - da proposta de revisão do PPAG 2012-

2015 para o exercício de 2014, com vistas a incluir a região do Jequitinhonha e do

Mucuri, com metas físicas e financeiras.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  21/10/2013,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício
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de 2014.

Conforme determina o art. 173, § 2º, do Regimento Interno, por se tratar de matéria

semelhante, foi anexada à proposição em análise a Proposta de Ação Legislativa nº

1.966/2013, do Sr. Elias Esteves Alves e outros, apresentada na mesma audiência

pública.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise pretende incluir os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri na

regionalização da Ação 1228 - Implantação de Unidades Produtivas - do Programa

156  -  Incentivo  a  Cadeias  Produtivas  Regionais,  que  compõe  o  planejamento

orçamentário da Rede de Desenvolvimento Social e Proteção do PPAG. A ação tem

por objetivo aumentar a geração de emprego e renda nas regiões Norte e Nordeste

do Estado por meio da ampliação da capacidade produtiva. O planejamento contido

no projeto de lei enviado a esta Casa prevê uma meta física, regionalizada para o

Norte de Minas, com meta financeira correspondente de R$600 mil.

O proponente sustenta em sua justificação que a região dos Vales do Jequitinhonha

e  do  Mucuri  deve  ser  contemplada  prioritariamente  no  escopo  da  ação,  com  a

finalidade de expandir a geração de emprego e renda, em razão de sua situação de

vulnerabilidade socioeconômica.

Entendemos ser procedente o pedido porque os indicadores econômicos e sociais

dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri mostram o mesmo perfil de vulnerabilidade

do Norte de Minas, o que indica que essas regiões de planejamento apresentam a

mesma  necessidade  de  rompimento  do  ciclo  da  pobreza  e  de  redução  da

desigualdade socioeconômica.

A unidade  responsável  pela  execução  do  Programa 156  -  Incentivo  a  Cadeias

Produtivas  Regionais  -  é  o  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e  Nordeste  de

Minas Gerais -  Idene.  Assim,  o Poder  Executivo  deveria identificar  demandas por

implantação  de  unidades  produtivas  nas  duas  regiões,  o  que  inclui  os  Vales  do

Jequitinhonha e do Mucuri.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  por  meio  da



1520
____________________________________________________________________________

apresentação de emendas aos Projetos de Lei nºs 4.550/2013, que dispõe sobre a

revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014, e 4.551/2013, que estima as

receitas  e  fixa  as  despesas do Orçamento  Fiscal  do  Estado e  do  Orçamento  de

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2014, e de

requerimento para que seja encaminhado ao Idene pedido de providências.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.878/2013, à qual foi anexada a Proposta de Ação Legislativa nº 1.966/2013,  por

meio da apresentação das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.550 e 4.551/2013 e do

requerimento anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Bosco.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 156 - INCENTIVO A CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS

Ação: 1228 - Implantação de Unidades Produtivas

Unidade  Orçamentária:  2421  -  INSTITUTO  DE  DESENVOLVIMENTO  DAS

REGIÕES NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

Finalidade:  AUMENTAR  A GERAÇÃO  DE  RENDA E  EMPREGO  NA REGIÃO

NORTE  E  NORDESTE  DE  MINAS  GERAIS  POR  MEIO  DA  AMPLIAÇÃO  DA

CAPACIDADE PRODUTIVA.

Produto: UNIDADE IMPLANTADA

Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 11.12.2013.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Programa: 156 - INCENTIVO A CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS

Ação: 1228 - Implantação de Unidades Produtivas

Unidade  Orçamentária:  2421  -  INSTITUTO  DE  DESENVOLVIMENTO  DAS

REGIÕES NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

Finalidade:  AUMENTAR  A GERAÇÃO  DE  RENDA E  EMPREGO  NA REGIÃO
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NORTE  E  NORDESTE  DE  MINAS  GERAIS  POR  MEIO  DA  AMPLIAÇÃO  DA

CAPACIDADE PRODUTIVA.

Produto: UNIDADE IMPLANTADA

Unidade de medida: UNIDADE

Valores por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 11.12.2013.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.878/2013,  apresentada  pela  Sra.  Maflávia  Aparecida  Luiz  Ferreira,  da  Câmara

Municipal  de  Itaobim,  à  qual  foi  anexada  a  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº

1.966/2013,  do  Sr.  Elias  Esteves  Alves  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos

regimentais, seja encaminhado ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste

de Minas Gerais - Idene - pedido de providências para a realização de estudos de

identificação  de  demanda  por  implantação  de  unidades  produtivas  na  região  de

planejamento  Jequitinhonha/Mucuri,  no  âmbito  da  Ação  1228  -  Implantação  de

Unidades Produtivas - do PPAG 2012-2015.

Sala das Reuniões, ... de ... de … .

André Quintão, presidente. 

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.881/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.881/2013, de Forlan Souza Freitas, da Câmara

Municipal  de  Águas  Formosas,  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em

21/10/2013, em Araçuaí, sugere alteração da Ação 1079 - Vida no Vale -, do Projeto

de  Lei  nº  4.550/2013,  que  dispõe  sobre  a  revisão  do  PPAG  2012-2015  para  o

exercício  de  2014,  de  modo  a  assegurar  a  construção  de  50  banheiros  para  a

população do Município de Águas Formosas.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão
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para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta solicita a instalação de 50 módulos sanitários no Município de Águas

Formosas.  Vale  informar  que  a  Ação  1098  -  Saneamento  de  Minas  -  tem  por

finalidade a promoção da “saúde por meio da implantação, ampliação e melhoria dos

sistemas  de  abastecimento  de  água,  esgotamento  sanitário,  destinação  final  de

resíduos sólidos e drenagem pluvial,  visando ampliar o seu atendimento, inclusive

para as localidades com população inferior a duzentos habitantes”. A instalação dos

módulos sanitários solicitados figura, portanto, entre as práticas previstas na ação.

Considerada  a  prioridade  dada  nas  ações  sociais  do  governo  às  regiões  mais

carentes, entre as quais figura o Vale do Jequitinhonha e o do Mucuri, entendemos

que a  proposta  em epígrafe  pode ser  atendida  no âmbito  da  referida  ação,  sem

necessidade de acréscimo de valores e metas físicas.

Conclusão

Opinamos  pelo  acolhimento  da  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.881/2013  na

forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Bosco.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.881/2013,  de  Forlan  Souza  Freitas,  da  Câmara Municipal  de  Águas  Formosas,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado

de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru - pedido de providências para

a construção de 50 módulos sanitários no Município de Águas Formosas, no âmbito

da Ação 1098.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.921/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº  1.921/2013, de Euzeni  Aparecida Moreira, da

Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social  de  Dores  do  Turvo,  e  outros,  sugere

alteração  da  Ação  4584  -  Fomento  e  Apoio  aos  Empreendimentos  da  Economia

Popular  Solidária  -,  da  proposta  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental -  PPAG -  2012-2015 para o exercício de 2014, para aquisição de

equipamentos de confecção e para montagem de cozinha industrial em Paraguaçu,

implantação de cozinha comunitária no Município de Dores do Turvo e capacitação,

formação e intercâmbio dos empreendimentos econômicos solidários cadastrados na

política estadual de fomento à economia solidária.

As  alterações  sugeridas  na  proposta  foram  apresentadas  em  audiência  pública

realizada em 1º/11/2013, em Paraguaçu, com a finalidade de colher sugestões para o

aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG

2012-2015 para o exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas durante

as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014,

relativas ao fomento aos empreendimentos de economia popular solidária.

As sugestões incidem na Ação 4584 - Fomento e Apoio aos Empreendimentos da

Economia  Popular  Solidária  -,  do  Programa 267  -  Geração  de  Renda e  Inclusão

Produtiva - e tratam especificamente de: aquisição de equipamentos de confecção e

para montagem de cozinha industrial na região rural de Paraguaçu, que sofre com a

carência de atividades geradoras de renda; implantação de uma cozinha comunitária

no Município de Dores do Turvo, que apresenta a demanda de instalação desse tipo

de atividade para diversos fins, tais como geração de renda, qualificação profissional

e  ações  de  segurança  alimentar;  e  capacitação,  formação  e  intercâmbio  dos

empreendimentos da economia popular solidária cadastrados na política estadual de



1524
____________________________________________________________________________

fomento a essa modalidade de economia, com o objetivo de melhorar as condições

de trabalho dos empreendedores e dos seus produtos, bem como possibilitar trocas

de experiência e fortalecimento dos laços sociais entre esses empreendedores.

A  economia  popular  solidária  é  uma  alternativa  de  produção  que  concebe  o

desenvolvimento  econômico  a  partir  da  inclusão  social,  com  base  na  gestão

democrática  da  produção  e  da  comercialização  e  orientada  pelos  princípios  da

autogestão, da solidariedade, da sustentabilidade ecológica e da democracia. Nessa

forma  de economia,  o  trabalhador  detém  seu próprio  equipamento  de  trabalho  e

participa diretamente da atividade produtiva. Da mesma maneira, os resultados são

compartilhados por todos os participantes.

Considerando a importância do apoio ao fortalecimento de tais atividades, julgamos

oportuna a proposta  de  acréscimo da região  Estadual,  com meta física 1 e meta

financeira  de  R$100.000,00,  a  fim  de possibilitar  o  desenvolvimento  de  ações de

formação, capacitação e intercâmbio dos empreendedores em todo o Estado.

Com  relação  à  estruturação  de  empreendimentos  nos  municípios  solicitados,

verificamos que estão previstos, na proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014, para a região Sul (em que se encontra o Município de Paraguaçu),

recursos de R$100.000,00, com meta física de 5 empreendimentos apoiados e, na

região da Mata (região em que se encontra o Município de Dores do Turvo), estão

previstos R$670.362,00, com meta física de 10 empreendimentos.

Entendemos,  portanto,  que  a  forma  mais  adequada  de  atendimento  a  tais

demandas é o encaminhamento de requerimento à Secretaria de Estado de Trabalho

e Emprego, solicitando o apoio para a aquisição de equipamentos de confecção e

para  montagem de uma cozinha industrial  na  zona rural  de  Paraguaçu e para  a

implantação de uma cozinha industrial em Dores do Turvo, no âmbito da Ação 4584.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015 para o exercício de 2014, e ao Projeto de Lei nº 4.551/2013, que estima as

receitas  e  fixa  as  despesas do Orçamento  Fiscal  do  Estado e  do  Orçamento  de

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2014, e de

requerimento  com  pedido  de  providências  à  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Emprego.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.921/2013 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.550/2013 e 4.551/2013 e

do requerimento anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Bosco, relator - Maria Tereza Lara.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO

PRODUTIVA -

Ação:  4584 -  FOMENTO E APOIO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA

POPULAR SOLIDÁRIA.

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 11.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 100.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Acréscimo:

UO beneficiada: 1581 - Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Ação:  Fomento e Apoio aos Empreendimentos da Economia Popular  Solidária -

Capacitação, Formação e Intercâmbio dos Empreendimentos Econômicos Solidários

Cadastrados na Política Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES

Valor: R$ 100.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência
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Categoria Econômica: A CLASSIFICAR

Valor: R$ 100.000,00

REQUERIMENTO Nº …/...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.921/2013,  de  Euzeni  Aparecida  Moreira,  da  Secretaria  Municipal  de  Assistência

Social  de  Dores  do  Turvo,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego pedido de providências

para  que  a  Ação  4584  -  Fomento  e  Apoio  aos  Empreendimentos  da  Economia

Popular Solidária - seja executada no Município de Paraguaçu para a aquisição de

equipamentos de confecção e para montagem de cozinha industrial e seja executada

no  Município  de  Dores  do  Turvo  para  montagem  de  uma  cozinha  industrial  e

realização de cursos profissionalizantes e ações de segurança e educação alimentar.

Sala das Reuniões, ... de ... de … .

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.925/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.925/2013,  de  Rafael  Rondon  Flandoli  de

Carvalho, da entidade Estudantes pela Liberdade, sugere a exclusão da Ação 1102 -

Minas Legal - da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014, ou a redução máxima de suas metas

físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada em 4/11/2013, em Belo

Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício

de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 173 do Regimento Interno, foi anexada
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à proposta a Proposta de Ação Legislativa nº 1.955/2013, de Paulo Henrique Santos

Fonseca,  do  Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas  Gerais  -

Sind-UTE/MG.

Fundamentação

O objetivo da proposta em exame é excluir a Ação 1102 - Minas Legal - da proposta

de  revisão  do  PPAG  2012-2015  para  o  exercício  de  2014  ou  reduzir  o  máximo

possível suas metas físicas e financeiras, com o devido cancelamento da despesa e

da receita.

Segundo o  autor,  a  ação  objetiva  favorecer  a  compreensão socioeconômica do

tributo e a participação da sociedade nos gastos públicos. No entanto, para ele, é

mais importante que a população compreenda que, quando o governo tributa, retira

do cidadão sua capacidade de escolha, tolhendo sua liberdade e privando-o de se

utilizar dos frutos de seu trabalho. O governo, conforme o autor, atrapalha o processo

de  formação  de  capital  de  três  maneiras:  gastando,  tributando  e  incorrendo  em

déficits orçamentários. Ele conclui que, se uma economia quer aumentar a poupança

e a formação de capital,  seu governo terá de manter um orçamento equilibrado e

impostos e gastos baixos. E, principalmente, os impostos não devem recair sobre a

produção e nem sobre a renda, sob pena de prejudicar a poupança e a formação de

capital.

Foi anexada à proposta em estudo a PLE 1.955/2013, que sugere a ampliação das

metas físicas e financeiras da Ação 1102 - Minas Legal -, com o objetivo de garantir a

educação fiscal em todas as superintendências regionais de Educação e escolas de

educação básica pública estadual, utilizando-se recursos do Fundo Estadual para a

Cidadania Fiscal Mineira. Conforme o autor  da proposta, em 2013,  a ação previa

implementação  da  educação  fiscal  em  quatro  superintendências  regionais  de

Educação. Para 2014, a meta física foi reduzida a três superintendências. Ele propõe

a ampliação da educação fiscal a todas as superintendências regionais em 2014 e

2015, dada a importância da temática para o exercício da cidadania participativa, a

partir da prática da vivência escolar.

Tendo em vista a importância da educação fiscal nas escolas para a formação dos

cidadãos,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de
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requerimento com pedido de providências  à Secretaria de Estado de Fazenda, com

vistas à articulação com a Secretaria de Estado de Educação para a promoção do

projeto  de  educação  fiscal,  incluindo  a  capacitação  de  professores  nas

superintendências regionais de Educação e permitindo a sua disseminação ao maior

número possível de alunos da rede estadual.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.925/2013 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Bosco, relator - Maria Tereza Lara.

REQUERIMENTO Nº …/...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.925/2013,  de  autoria  do  Sr.  Rafael  Rondon  Flandoli  de  Carvalho,  da  entidade

Estudantes  pela  Liberdade,  e  à  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.955/2013,  de

autoria do Sr. Paulo Henrique Fonseca, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação

de Minas Gerais,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  encaminhado à

Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  pedido  de  providências  para  promover,  em

articulação com a Secretaria de Estado de Educação, o projeto de educação fiscal, no

âmbito da Ação 1102 - Minas Legal - do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014,

incluindo a capacitação de professores nas superintendências regionais de Educação

e  permitindo  a  sua  disseminação  ao  maior  número  possível  de  alunos  da  rede

estadual.

Sala das Reuniões, … de ... de ... .

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.926/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.926/2013, de José Henrique Alves Rosa, da

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, sugere a alteração da Ação 4100 -
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Mobilização  de  Prefeituras  e  Entidades  para  Promoção  de  Políticas  Públicas  da

Juventude -, da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014, com vistas a implantar conselhos de

direitos juvenis nos 853 municípios mineiros.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta sob comento solicita a implantação de conselhos de direitos juvenis nos

853 municípios do Estado. Tal proposta está alinhada à diretriz nacional de incentivo à

criação de conselhos de juventude em todos os entes da federação, estabelecida

pelo  art.  6º  da  Lei  Federal  nº  12.  852,  de  5/8/2013,  que  institui  o  Estatuto  da

Juventude.

Com  o  objetivo  de  incentivar  a  criação  de  conselhos  municipais  no  Estado,  o

governador  protocolou  nesta  Casa  o  Projeto  de  Lei  nº  3.077/2012,  que  propõe

alterações no Conselho Estadual da Juventude - CEJ. Entre as alterações propostas,

está  a  da composição do conselho,  de  modo a incluir  um representante de  cada

região de planejamento do Estado que conte mais de 50% de seus municípios com

conselho municipal formado.

Condicionar  a  representação  no  CEJ  à  existência  de  conselhos  municipais  de

juventude  é  uma  interessante  medida  que  contribui  efetivamente  para  o

fortalecimento da rede de conselhos municipais, além de fortalecer o caráter plural,

conferir maior representatividade ao órgão estadual e atender ao objetivo último do

autor da proposta analisada.

No entanto, o Projeto de Lei nº 3.077/2012, que se encontrava em tramitação em 1º

turno, foi retirado da pauta de votações em 13/12/2013. Assim, até a presente data, a

votação  da  proposição  não  foi  concluída,  mesmo  que  tenha  havido  reiteradas

manifestações dos representantes do CEJ para que a proposição seja incluída na
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ordem do dia,  como, por  exemplo,  o ofício encaminhado pelo presidente daquele

órgão em 25/4/2013 ao presidente da Assembleia.

Assim, entendemos que a maneira mais efetiva para atender à solicitação do autor

é requerer ao presidente desta Casa que o Projeto de Lei nº 3.077/2012 seja incluído

na ordem do dia do Plenário e à Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude

que faça gestão junto aos municípios, com vistas à instalação e ao fortalecimento de

conselhos municipais de juventude, no âmbito da ação 4100.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.926/2013 na forma dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Bosco, relator - Maria Tereza Lara.

REQUERIMENTO Nº …/...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.926/2013,  de  José  Henrique  Alves  Rosa,  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja o Projeto de

Lei nº 3.077/2012 incluído na ordem do dia para votação no Plenário.

Sala das Reuniões, … de ... de … .

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº …/...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.926/2013,  de  José  Henrique  Alves  Rosa,  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado

à Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude pedido de providência para que

esse  órgão  faça  gestão  junto  aos  municípios,  com  vistas  à  instalação  e  ao

fortalecimento de conselhos municipais de juventude, no âmbito da Ação 4100.

Sala das Reuniões, ... de ... de … .
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André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.936/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.936/2013,  do  Sr.  Paulo  Henrique  Santos

Fonseca,  do  Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas  Gerais  -

Sind-UTE-MG -, e outros, sugere alteração da Ação 2103 - Transporte Escolar - da

proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015

para o exercício  de  2014,  com acréscimo de recursos financeiros  e aquisição de

veículo para transporte escolar a ser destinado aos alunos do Município de Belmiro

Braga.

A proposta  resultou  da  aglutinação  de  sugestões  apresentadas  em  audiências

públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em Belo Horizonte, e em 30/10/2013, em Ubá,

com a finalidade de colher  sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº

4.550/2013,  que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de

2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas durante

as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014.

Parte dela visa à ampliação das metas financeiras de 2014 da Ação 210 - Transporte

Escolar - do Programa 233 - Cooperação Estado e Município na Área Educacional.

Segundo um dos autores, o governo de Minas pretende despender 48% a menos no

transporte escolar, em relação a 2013. A outra parte pleiteia recursos para a aquisição

de veículo de transporte escolar a ser destinado aos alunos do Município de Belmiro

Braga.

O transporte escolar é realizado a partir de dois programas federais: o Pnate, que

faz a transferência automática de recursos aos estados, Distrito Federal e municípios

para custear despesas com reforma, seguro, licenciamento, impostos, manutenção e

pagamento de serviços contratados com terceiros; e o Caminho da Escola, que é
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uma linha crédito concedida pelo BNDES para a aquisição, por estados e municípios,

de ônibus, miniônibus e micro-ônibus zero-quilômetro e de embarcações novas.

Além  disso,  o  Estado  suplementa  os  recursos  por  meio  do  financiamento  de

veículos e repasses para manutenção, por meio de convênios com os municípios.

Neste ano, o governo de Minas financiou 250 veículos para os municípios, conforme

os critérios da Resolução nº 2.291, de 2013.

A finalidade  da  Ação  2103  é  oferecer  transporte  escolar  aos  alunos  do  ensino

fundamental e do ensino médio da rede estadual, visando à promoção do acesso e

da permanência na escola. O valor estabelecido neste ano para essa ação era de

R$200 milhões, mas, com os créditos adicionais, foi elevado para R$431 milhões. No

entanto,  o real  valor  executado, com atendimento de 100% da meta física,  foi  de

R$230  milhões,  o  que  demonstra,  de  forma  cabal,  que  o  crédito  autorizado  foi

superestimado e que a previsão para 2014, de R$225 milhões, é compatível com o

valor  executado em 2013. Ademais,  caso haja necessidade de ajustes  nas metas

financeiras em razão de variação nas metas físicas, o que pode ocorrer, o governo

deverá prever a suplementação, como ocorreu em 2013.

Dessa forma,  não julgamos  pertinente  a ampliação da  meta financeira  da  Ação

2103.  Entretanto,  somos favoráveis ao acolhimento da pretensão do Município de

Belmiro Braga por meio da apresentação de emenda ao Projeto de Lei nº 4.551/2013,

que estima as receitas  e fixa as  despesas do Orçamento  Fiscal  do Estado e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício

de 2014.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.936/2013 por meio da apresentação  da emenda ao Projeto de Lei nº 4.551/2013

anexa.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Bosco, relator - Maria Tereza Lara.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Acréscimo:

UO beneficiada: 1261 - Secretaria de Estado de Educação
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Ação: Transporte Escolar - Aquisição de Veículo para Transporte Escolar para o

Município de Belmiro Braga.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS DE CAPITAL Valor: R$140.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR

Valor: R$140.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.942/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.942/2013, de Mezaque da Silva de Jesus, do

Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais  -  Copimg -,  sugere alteração do

Programa 149 - Incentivo ao Esporte -, para restaurar a Ação 4357 - Promoção do

Esporte  Indígena  -  da  proposta  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4/11 a 6/11/2013,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta de  ação legislativa em análise  tem por  finalidade valorizar  a  prática

esportiva dos povos indígenas de Minas Gerais. Segundo o autor, a realização dos

jogos indígenas tem o objetivo de garantir  a valorização e a promoção da cultura

indígena, bem como promover o intercâmbio das etnias indígenas e o crescimento

local e social de cada povo.

A Lei Federal nº 9.615, de 24/3/1998, que institui normas gerais sobre desporto e dá

outras providências, estabelece que o desporto nacional deve-se fundamentar nos
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princípios da democratização, do direito social e da identidade nacional. Esse último

princípio  está  expresso  na  Constituição  Federal,  que  determina  a  proteção  e  o

incentivo  às  manifestações  desportivas  de  criação  nacional.  Do  mesmo modo,  a

Constituição Estadual determina que o Estado garantirá a proteção e o incentivo às

manifestações esportivas de criação mineira.

Em âmbito nacional, são realizados, desde 1996, os Jogos dos Povos Indígenas,

que reúnem diversas etnias com o objetivo de promover o esporte socioeducacional

para reforçar a identidade das culturas autóctones, promover a cidadania indígena e

recuperar os valores originais.

Entre os dias 13 e 15/9/2012 foi realizada a primeira edição dos Jogos Indígenas de

Minas  Gerais,  na  aldeia  Brejo  Mata  Fome,  da  tribo  xacriabá,  em  São  João  das

Missões. O evento, que contou com a participação de 350 competidores das tribos

pataxó, pataxó hã-hã-hãe, pancaru, mucurim, xacriabá e maxacali, foi financiado com

recursos do exercício de 2012.

A segunda edição dos Jogos Indígenas de Minas Gerais, financiada por recursos do

orçamento em vigor, foi realizada na última semana de julho de 2013, na aldeia sede

do  povo  pataxó,  no  Município  de  Carmésia,  e  contou  com  a  participação  de

representantes  dos  povos  xacriabá,  pataxó,  tuxá,  maxacali,  krenak,  xukuru-kariri,

caxixó, aranã, pankararu, mucurim, pataxó hã-hã-hãe e tupiniquim.

A prática esportiva está alicerçada na busca da inclusão social, o que já seria um

argumento  suficiente  para  o  atendimento  da  proposta  em  estudo.  Além  disso,  a

exclusão  da  Ação  4357  para  o  exercício  de  2014  do  PPAG  foi  justificada  pela

indisponibilidade orçamentária da Secretaria de Estado de Esporte e Juventude - Seej

- para sua execução, mas foi explicitada a possibilidade de sua restauração, no caso

da apresentação da emenda popular.

Desse  modo,  diante  do  posicionamento  favorável  já  manifestado  pela  Seej  em

relação  à  continuidade  da  realização  do  evento,  opinamos  pelo  acolhimento  da

proposta em análise na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe

sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº



1535
____________________________________________________________________________

1942/2013 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013 anexa.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Bosco, relator - Maria Tereza Lara.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE

Ação: .... - Promoção do Esporte Indígena

Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA

JUVENTUDE

Finalidade:  PROPICIAR  CONDIÇÕES  PARA  A  PRÁTICA  ESPORTIVA  NAS

COMUNIDADES  INDÍGENAS,  ESPECIALMENTE  DAS  MODALIDADES

ESPORTIVAS CARACTERÍSTICAS DESSES POVOS, POR MEIO DA REALIZAÇÃO

DOS JOGOS INDÍGENAS DE MINAS GERAIS.

Produto: INDÍGENA PARTICIPANTE

Unidade de medida: INDIGENA

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 11.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 200.000,00

Justificativa: Realização dos Jogos Indígenas no Estado de Minas Gerais.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.945/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.945/2013, do Sr. Vilmar Oliveira de Jesus, do

Instituto Sociocultural do Jequitinhonha - Valemais -, sugere alteração do Programa

125 - Modernização e Preservação da Infraestrutura Cultural - da proposta de revisão

do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de

2014, para criação e implantação do Centro de Referência Cultural do Jequitinhonha,

no Município de Itaobim.
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A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A implantação do Centro de Referência Cultural do Jequitinhonha em Itaobim vem

sendo discutida no âmbito do PPAG desde 2003. Na revisão do PPAG 2012-2015

para  o  exercício  de  2013,  tendo  em  vista  a  não  execução  da  ação  em  anos

anteriores,  uma vez que o Estado não tem condições de implantar  equipamentos

culturais  locais  ou regionais por  todo o território  mineiro, sugeriu-se a inclusão de

ação  de  apoio  aos  municípios  para  que  eles,  individualmente  ou  em  consórcio,

possam  instituir  seus  próprios  equipamentos  culturais,  de  acordo  com  as

peculiaridades locais e regionais.

Assim,  para  atender  à  justa  demanda  por  apoio  do  Estado  na  implantação  de

equipamentos  por  municípios  ou  grupos  de  municípios,  em  2013,  foi  incluída  no

Programa Circuitos Culturais de Minas Gerais ação denominada Apoio à Criação de

Circuitos Culturais Regionais. Essa ação previa inicialmente recursos para atender às

ações  de  planejamento  e  articulação  necessárias  para  apoiar  a  região  do

Jequitinhonha e do Mucuri, uma vez que já há entendimentos entre municípios para a

implantação  do  centro  de  tradições  proposto.  No  entanto,  não  houve  nenhuma

execução da referida ação, e ela foi excluída na revisão do PPAG para 2014.

Mesmo com a não execução e exclusão da ação, julgamos que uma ação com

essas  características  deve  ser  incluída  no  escopo  de  atuação  da  Secretaria  de

Estado de Cultura, razão pela qual somos favoráveis ao seu acolhimento por meio da

apresentação da emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão

do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014, e do requerimento anexos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.945/2013 por meio da apresentação da emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013 e
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do requerimento anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Bosco, relator - Maria Tereza Lara.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: ... - Apoio à Criação de Circuitos Culturais Regionais

Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Finalidade: Oferecer apoio técnico-financeiro aos municípios para a implantação de

equipamentos  culturais  como  estratégia  de  integração  das  políticas  de  cultura  e

fomento à instalação de circuitos culturais no interior do Estado.

Produto: CIRCUITO IMPLANTADO

Unidade de medida: CIRCUITO

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 11.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 100.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.945/2013,  do  Sr.  Vilmar  Oliveira  de  Jesus,  do  Instituto  Sociocultural  do

Jequitinhonha  -  Valemais  -,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura pedido de providências com vistas à

execução da ação Apoio à Criação de Circuitos Culturais Regionais, com a finalidade

de prover os municípios mineiros de recursos para a implantação de equipamentos e

circuitos culturais locais e regionais,  destinando-se especialmente ao Município de

Itaobim  recursos  para  a  implantação  do  Centro  de  Tradições  do  Vale  do

Jequitinhonha.
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Sala das Reuniões, ... de ... de … .

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.954/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.954/2013, dos Srs. Bruno Vieira e Paulo Kino,

do  Espaço  Comum  Luiz  Estrela,  e  outros,  sugere  alteração  do  Programa  131  -

Preservação do Patrimônio Cultural - da proposta de revisão do Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014, a fim de garantir

recursos para a reforma do casarão situado na R. Manaus,  348,  no Bairro Santa

Efigênia, em Belo Horizonte.

As alterações da proposta foram apresentadas em audiências públicas realizadas

de 4 a 6/11/2013, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o

aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG

2012-2015 para o exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas durante

as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014, as

quais visam garantir recursos para a reforma de casarão abandonado de propriedade

da  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de Minas  Gerais  -  Fhemig  -,  situado  na Rua

Manaus, 348, no Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte.  O imóvel foi objeto de

ocupação cultural denominada Espaço Comum Luiz Estrela, em outubro de 2013, e

os proponentes são representantes do grupo que realizou essa ocupação.

O casarão foi construído em 1913 para abrigar o Hospital Militar, que, desde 1947,

funciona em outro local, na Av. do Contorno. De 1947 a 1979, foi sede do Hospital de

Neuropsiquiatria  Infantil  e,  em  seguida,  foi  transformado  em  escola  de  educação

especial. Em 1994 foi tombado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do

Município de Belo Horizonte como parte do Conjunto Urbano Praça Floriano Peixoto e

adjacências.  Nesse  ano,  foi  abandonado.  No  que  se  refere  ao  Estado de Minas
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Gerais, o tombamento da Pça. Floriano Peixoto inclui apenas a praça propriamente

dita e o batalhão da Polícia Militar  de Minas Gerais,  de acordo com o Decreto nº

23.808, de 14/8/1984.

A Fhemig, instada pelo Ministério Público a dar destinação ao imóvel, firmou termo

de cessão de uso com a Fundação Educacional Lucas Machado - Feluma - para que

fosse construído memorial dedicado a Juscelino Kubitschek.

Em outubro de 2013, agentes culturais e sociais abriram, limparam e ocuparam o

casarão.  Lá  promoveram  diversas  atividades  culturais,  artísticas  e  educativas

gratuitas, de forma colaborativa, com a finalidade de dar visibilidade ao bem cultural

tombado e resgatar a história de sua ocupação, sobretudo no que tange ao período

relacionado  aos  internamentos  de  crianças  e  adolescentes  para  tratamento

neuropsiquiátrico.

Em  6/11/2013,  esta  comissão  realizou  audiência  pública  para  discutir  possíveis

encaminhamentos para o caso. Uma das principais demandas de curto prazo é a

realização  de  obras  emergenciais  para  manutenção  da  integridade  do  imóvel  e

garantia da segurança dos ocupantes.

Para atender a essa justa reivindicação e possibilitar a ampliação das discussões

acerca  da  destinação  definitiva  do  bem  cultural,  opinamos  pelo  acolhimento  da

proposta em análise por meio da apresentação das emendas aos Projetos de Lei nºs

4.550/2013,  que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de

2014, e 4.551/2013, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal

do Estado e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado

para o exercício de 2014, e dos requerimentos anexos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.954/2013 por meio da apresentação das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.550 e

4.551/2013 e dos requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Bosco, relator - Maria Tereza Lara.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 133 - OBRAS PREDIAIS NA REDE FHEMIG
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Ação: 1239 -  PROJETOS, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS

UNIDADES PREDIAIS DA REDE FHEMIG

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 11.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 100.000,00

Justificação:  Restauração  do  imóvel  situado  na  Rua  Manaus,  348,  em  Belo

Horizonte - bem cultural tombado de propriedade da Fhemig.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Acréscimo:

UO beneficiada: 2271 - Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

Ação:  Projetos,  Construções,  Ampliações e Reformas das Unidades Prediais  da

Rede  Fhemig  -  Restauração  do  Imóvel  Situado  na  Rua  Manaus,  348,  em  Belo

Horizonte, para abrigar centro de memória.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$100.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR

Valor: R$100.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.954/2013,  dos Srs.  Bruno Vieira e Paulo Kino,  do Espaço Comum Luiz Estrela,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à Fundação Hospitalar

do Estado de Minas Gerais - Fhemig - pedido de providências para a realização de
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obras  emergenciais  de  manutenção  da  integridade  do  bem  cultural  tombado

constituído pelo casarão da Rua Manaus, nº 348, em Belo Horizonte, bem como para

sua  adequada restauração  e  destinação,  incluindo  o  resgate  da  memória  de  sua

ocupação,  sobretudo  no  período  em  que  sediou  hospital  para  tratamento

neuropsiquiátrico de crianças e adolescentes.

Sala das Reuniões, ... de ... de … .

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.954/2013,  dos Srs.  Bruno Vieira e Paulo Kino,  do Espaço Comum Luiz Estrela,

requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à Prefeitura Municipal de

Belo Horizonte pedido de providências com vistas à prestação de apoio técnico para

a  elaboração  e  o  acompanhamento  do  projeto  de  restauração  do  bem  cultural

tombado constituído pelo casarão da Rua Manaus, nº 348, integrante do Conjunto

Urbano  Praça  Floriano  Peixoto  e  adjacências,  a  partir  do  momento  em  que  a

Fundação Hospitalar  do Estado de Minas Gerais -  Fhemig -,  proprietária do bem,

posicionar-se favoravelmente a essa restauração e à nova destinação do imóvel.

Sala das Reuniões, ... de ... de … .

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.968/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.968/2013, de Junio Magela Alexandre, sugere

alteração do Programa 109 - Proteção da Biodiversidade e Unidades de Conservação

-, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015, para o exercício de 2014, com vistas à

restauração da Ação 4038 - Regularização Fundiária de Unidades de Conservação.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4/11 a 6/11/2013,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o
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exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise visa restaurar a Ação 4038 - Regularização Fundiária de

Unidades de Conservação -, constante do primeiro exercício do PPAG 2012-2015,

para  promover  a  regularização  fundiária  das  unidades  de  conservação  -  UCs.  A

pretendida  regularização  tem  o  objetivo  de  amenizar  os  conflitos  gerados  pela

demora  nas  desapropriações  das  propriedades  particulares  situadas  no  interior

dessas áreas protegidas.

Segundo dados apresentados pelo diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas -

IEF - em audiência pública promovida pela ALMG no âmbito do monitoramento do

PPAG,  atualmente  há  um  passivo  de  350.000  a  400.000ha  de  áreas  sem

regularização fundiária nas UCs de Minas Gerais. O diretor-geral afirmou, ainda, que

a regularização fundiária é prioridade do Instituto. Os números apresentados refletem

um dado alarmante e implicam em sérias consequências na vida dos proprietários de

terras  abarcadas  pelas  UCs e  na  qualidade da proteção da biodiversidade nelas

existente.

Isso  porque,  uma vez  criada  uma UC de  proteção  integral,  ficam  proibidas  as

atividades causadoras de impactos, tais como o cultivo de alimentos, o extrativismo

ou  a  criação  de  animais.  E,  nos  casos  em  que  a  desapropriação  e  a  devida

indenização não são imediatas, não só o proprietário fica impedido de produzir, como

fica sem recursos para adquirir novas terras com tal finalidade. A situação se agrava

ainda mais quando os moradores não conseguem comprovar a posse dos terrenos, e

quando se trata de agricultores familiares que não possuem outras fontes de renda.

Por  motivos  como  esse,  o  Estado  tem  recebido  duras  críticas.  Na  Assembleia

Legislativa,  o  tema tem  sido  recorrente  nas  discussões  das  Comissões  de  Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Política Agropecuária e Agroindustrial,

além  de  ser  retomado  anualmente  nas  audiências  públicas  de  monitoramento  e

revisão do PPAG.

Na  proposta  apresentada  pelo  Poder  Executivo  para  2013,  a  Ação  4038  -
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Regularização Fundiária de Unidades de Conservação -, incluída no PPAG a partir de

demanda  popular  colhida  no  processo de  revisão  2011-2012,  foi  excluída,  sob  a

alegação  de  que  estaria  contemplada  na  Ação  4060  -  Gestão  das  Unidades  de

Conservação. Tendo isso em conta e considerando a importância da regularização

fundiária das UCs para evitar conflitos sociais e garantir a proteção da biodiversidade,

opinamos  pela  criação  de  nova  ação,  restaurando  a  Ação  4038,  e  pelo

encaminhamento à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - e ao

IEF  de  pedido  de  informação  sobre  as  UCs  com  regularização  prevista  para  o

próximo ano e de pedido de providências para que sejam remanejados os recursos

destinados à regularização fundiária de UCs constantes na Ação 4060 para a Ação

4038, sendo executados em seu escopo.

Destaque-se que parte significativa de ações oriundas da aprovação de emendas

populares ao projeto de lei do PPAG foi excluída na presente revisão do plano para o

exercício  de  2014,  enviada  a  esta  Casa  pelo  Executivo.  Essa  postura  fere  a

participação  popular  incentivada  pela  ALMG  e  distorce  a  lógica  do  planejamento

público. Isso porque o PPAG é aprovado para o prazo de quatro anos e as ações,

mesmo que inseridas por emendas populares na ALMG, trazem previsão para todo o

período.  Assim,  a  consideração  trazida  por  diversos  gestores  de  programas  do

Executivo  de  que,  uma  vez  executada  a  "emenda",  referindo-se  à  execução

orçamentária,  a ação perde sua razão e é excluída  na revisão,  afronta  o caráter

plurianual do plano e revela o desentendimento do próprio Poder Executivo quanto ao

aspecto  do  planejamento  programático.  A  pretendida  restauração  de  ação,  pelo

exposto,  fere  ainda o princípio da economia  processual,  pois  exige  retrabalho  de

todos os órgãos envolvidos e  das entidades da sociedade civil  participantes para

recriar o que já está pronto e funcionando.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2014, e de requerimentos solicitando o encaminhamento de

pedido de informação e de pedido de providências à Seplag e ao IEF.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº
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1.968/2013 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013 e dos requerimentos

anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Bosco.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO

Ação: .... - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Finalidade:  PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DAS UNIDADES DE

CONSERVAÇÃO ESTADUAIS JÁ EXISTENTES COMO FORMA DE ELIMINAR O

PASSIVO AMBIENTAL EXISTENTE NO ESTADO.

Produto: ÁREA REGULARIZADA

Unidade de medida: HECTARE

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 11.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 100.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.968/2013, de Junio Magela Alexandre, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja enviado à secretária de Estado de Planejamento e Gestão do Estado pedido de

informação sobre as Unidades de Conservação - UCs - com regularização fundiária

prevista para o próximo ano.

Sala das Reuniões, ... de ... de ... .

André Quintão, presidente.
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REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.968/2013, de Junio Magela Alexandre, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja enviado ao diretor-geral  do Instituto Estadual  de Florestas  -  IEF -  pedido de

informação sobre as Unidades de Conservação - UCs - com regularização fundiária

prevista para o próximo ano.

Sala das Reuniões, ... de ... de ... .

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.968/2013, de Junio Magela Alexandre, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja enviado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Minas

Gerais pedido de providências para que sejam remanejados os recursos destinados à

regularização fundiária de UCs constantes na Ação 4060 - Gestão das Unidades de

Conservação  -  para  a  a  ação  decorrente  da  restauração  da  Ação  4038  -

Regularização Fundiária de Unidades de Conservação -, para serem executados em

seu escopo.

Sala das Reuniões, ... de ... de ... .

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.968/2013, de Junio Magela Alexandre, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja encaminhado ao Instituto Estadual de Florestas - IEF - pedido de providências

para que sejam remanejados os recursos destinados à regularização fundiária  de

UCs constantes na Ação 4060 - Gestão das Unidades de Conservação - para a a
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ação decorrente da restauração da Ação 4038 - Regularização Fundiária de Unidades

de Conservação -, para serem executados em seu escopo.

Sala das Reuniões, ... de ... de ... .

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.969/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.969/2013, de Junio Magela Alexandre, sugere

alteração do Programa 104 - Ações Estratégicas para o Setor Energético do Estado -,

da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-

2015  para  o  exercício  de  2014,  com  vistas  à  restauração  da  Ação  1031  -

Coordenação de Elaboração do Balanço Energético Estadual.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4/11 a 6/11/2013,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Balanço Energético do Estado de Minas Gerais - Beemg -, que está em sua 26ª

edição, é elaborado pela Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig - no âmbito

do  Conselho  Estadual  de  Energia  -  Coner  -,  coordenado  pela  Secretaria  de

Desenvolvimento  Econômico  -  Sede  -  e  apresenta  informações  sobre  a  matriz

energética estadual. A metodologia utilizada baseia-se em trabalhos semelhantes, em

especial no Balanço Energético Nacional - BEN -, editado pela Empresa de Pesquisa

Energética  -  EPE  -,  vinculada  ao  Ministério  de  Minas  e  Energia  -  MME  -  e  em

balanços energéticos de outras unidades da Federação.

O Beemg está estruturado em seis capítulos, possibilitando o conhecimento dos

principais dados e informações dos usos da energia e seu fluxo no Estado. A última

edição consolida a série histórica do período 1978-2010 e pode ser acessado no

endereço eletrônico www.cemig.com.br.
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O capítulo 2 do balanço apresenta a estrutura estadual  da demanda de energia

(consumo final  e dos centros  de  transformação,  e  perdas),  por  fonte  e  por  setor

econômico, bem como a evolução da participação mineira na demanda nacional total.

Além disso,  mostra a  análise  do  intercâmbio  externo de energia  do  Estado e  os

montantes  internamente  produzidos,  importados,  exportados,  transformados,

consumidos e perdidos.

O capítulo 3 apresenta, na forma de tabelas e gráficos, a evolução da oferta e do

consumo de cada fonte de energia primária e secundária, bem como a evolução do

consumo em cada setor econômico.

Nos capítulos 4 e 5 encontram-se os balanços dos centros de transformação de

energia e os dados de produção e consumo de gases siderúrgicos, fonte energética

que apresenta importante potencial de utilização no Estado.

O  capítulo  6  apresenta  informações  sobre  os  energéticos,  em  suas  unidades

físicas, e detalhes da metodologia utilizada. Nos anexos, são apresentados os fatores

de conversão para tonelada equivalente de petróleo (tEP) e as massas específicas

dos diversos energéticos, além das matrizes dos balanços energéticos consolidados

de Minas Gerais, de 1978 a 2010.

A Ação 1031 - Coordenação de Elaboração do Balanço Energético Estadual - foi

excluída pelo Poder Executivo, na revisão do PPAG para 2014, em razão de que seus

objetivos serão atendidos por meio da Ação 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças

-, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Entretanto, o autor da

proposta entende que, tendo em vista a política estadual de mudanças climáticas, em

discussão nesta  Casa,  faz-se indispensável  manter  a  referida  ação como esforço

previsto na política, e necessário ao conhecimento das necessidades para a transição

energética do Estado.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2014.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.969/2013 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 4.540/2013 anexa.
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Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Bosco.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa:  104  -  AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O SETOR ENERGÉTICO DO

ESTADO

Ação: .... - Coordenação de elaboração do balanço energético estadual

Unidade  Orçamentária:  1461  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Finalidade: FORNECER INFORMAÇÕES ESTRUTURADAS SOBRE A OFERTA E

DEMANDA DE ENERGIA NO ESTADO.

Produto: RELATÓRIO ELABORADO

Unidade de medida: RELATÓRIO

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 11.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 37.000,00

Justificativa:  Tendo  em  vista  a  política  estadual  de  mudanças  climáticas,  em

discussão nesta  Casa,  faz-se indispensável  manter  a  referida  ação como esforço

previsto na política, e necessário ao conhecimento das necessidades para a transição

energética do Estado.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.977/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.977/2013,  de  Antônio  Reginaldo  Martins

Moreira, da Prefeitura Municipal de Francisco Badaró, e outros, sugere alteração da

Ação 4127 - Conservação de Estradas Vicinais -, da proposta de revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014,

para a implementação do projeto de infraestrutura de encascalhamento de estradas
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vicinais nas imediações das comunidades de São João de Cima, São João de Baixo,

Cachoeira, Bordão e Córrego do Mel, no Município de Francisco Badaró; a aquisição

de equipamentos e  máquinas para adequação e conservação das estradas rurais

Município de Paraguaçu; e o encascalhamento de estradas vicinais das comunidades

rurais do Município de Virgem da Lapa.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  21/10/2013,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício

de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas durante

as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014,

relativas à melhoria e conservação de estradas vicinais.

As estradas vicinais são estrada locais, destinadas principalmente a dar acesso a

propriedades  lindeiras  ou  caminho que  liga  povoações  relativamente  pequenas  e

próximas,  sendo  fundamentais  para  o  escoamento  de  produção  e  para  o

deslocamento da população para o acesso aos aparelhos municipais localizados em

área urbana. Como essas estradas não possuem pavimentação, em alguns períodos

do ano, especialmente os chuvosos, o tráfego de veículos fica impraticável, causando

prejuízos econômicos e sociais. Assim, o cascalhamento e a manutenção regular das

estradas  vicinais  são  de  extrema  importância  para  garantir  as  condições  de

trafegabilidade  destas  importantes  vias,  tanto  para  o  escoamento  de  produção,

quanto para o deslocamento da população das comunidades atendidas por essas

vias.

A Ação 4127 - Conservação de Estradas Vicinais - tem como finalidade conservar e

melhorar  os  leitos  das  estradas  vicinais  dando-lhes  o  mínimo  de  trafegabilidade

durante todo o período do ano e viabilizando o acesso da população rural aos centros

urbanos  e  seus  serviços,  com assessoramento  técnico do  Estado aos municípios

para se evitar danos ambientais, e tem como unidade orçamentária a Fundação Rural
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Mineira - Ruralminas. Está inserida no Programa 116 - Estradas Vicinais de Minas -,

que  tem  como  objetivo  recuperar,  readequar,  conservar  e  preservar  as  estradas

vicinais  para  melhorar  as  condições  de  transportes  das  pessoas,  da  produção

agrícola, dos insumos e outras mercadorias; melhorar a integração inter-regional e

intrarregional, diminuir os custos do transporte e despertar a consciência ecológica e

a noção de responsabilidade da comunidade na manutenção das estradas que lhe

servem,  divulgando  práticas  conservacionistas,  capacitando  técnicos  das

administrações  municipais  e  membros  da sociedade organizada  na tecnologia  da

conservação das estradas.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento solicitando o encaminhamento à Ruralminas de pedido de providências

para viabilizar o atendimento das demandas por cascalhamento de estradas vicinais

em  Francisco  Badaró,  por  máquinas  para  manutenção  de  estradas  rurais  em

Paraguaçu e por cascalhamento de estradas vicinais em Virgem da Lapa, no âmbito

da Ação 4127.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.977/2013 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Bosco.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.977/2013,  apresentada  por  Antônio  Reginaldo  Martins  Moreira,  da  Prefeitura

Municipal de Francisco Badaró, e outros, requer a V. Exa., nos termos regimentais,

seja encaminhado à Fundação Rural Mineira - Ruralminas - pedido de providências

para atendimento  das  demandas  por  cascalhamento  de  estradas  vicinais  no

Município de Francisco Badaró, por máquinas para manutenção de estradas rurais no

Município de Paraguaçu e por cascalhamento de estradas vicinais no Município de

Virgem  da  Lapa,  no  âmbito  da  Ação  4127  do  Plano  Plurianual  de  Ação



1551
____________________________________________________________________________

Governamental - PPAG.

Sala das Reuniões, ... de ... de ….

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.978/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.978/2013, de autoria de Nilson Costa Carvalho,

da Câmara Municipal de Águas Formosas, e outros sugere alteração da Ação 1107 -

Apoio  aos  Municípios  em  Intervenções  de  Infraestrutura  Urbana  e  Rural  -,  da

proposta  de  revisão  do  PPAG  2012-2015,  para  o  exercício  de  2014,  para:  a)  a

construção de pontes no Distrito de Água Quente e na comunidade da Coruja, em

Águas Formosas; e b) o calçamento de ruas do Conjunto Habitacional da Cansanção,

em Virgem da Lapa.

A proposta  foi  apresentada  em  audiência  pública  realizada  em  21/10/2013,  em

Araçuaí, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de

Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício

de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas durante

as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014,

relativas a melhorias de infraestrutura urbana. A primeira proposta, apresentada por

Nilson  Costa  Carvalho,  do  Município  de  Águas  Formosas,  tem  como  objetivo  a

construção de pontes no Distrito  de Água Quente e na comunidade da Coruja.  A

segunda proposta, apresentada por Averaldo Moreira Martins, tem como objetivo o

calçamento de ruas do Conjunto Habitacional da Cansanção, no Município de Virgem

da Lapa.

As  demandas  apresentadas  se  justificam  pela  necessidade  de  locomoção  da

população  e  de  escoamento  da  produção  local  e  pela  necessidade  de  oferta  de

infraestrutura urbana que propicie mais conforto e qualidade de vida à população.
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A Ação 1107 - Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural  -,  tem  como  finalidade  fomentar  o  desenvolvimento  municipal  através  de

investimentos em infraestrutura viária e equipamentos públicos visando à melhoria da

qualidade de vida da população, e tem como unidade orçamentária a Secretaria de

Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop. A ação está no escopo do Programa

132 - Desenvolvimento da Infraestrutura Municipal - que tem o objetivo de contribuir

para o dinamismo estadual  através de ações direcionadas ao desenvolvimento da

infraestrutura municipal.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

requerimento solicitando o encaminhamento de pedido de providências à Setop, para

que viabilize o atendimento às demandas por calçamento do Conjunto Habitacional

da Cansanção, no Município de Virgem da Lapa, que foi objeto da Emenda nº 25 à

Lei  Orçamentária  Anual  para  o  exercício  de  2013,  na  revisão  do  PPAG  para  o

exercício  de 2013,  e  por  construção de pontes no  Distrito  de Água Quente  e  na

comunidade da Coruja, no Município de Águas Formosas.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.978/2013 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Bosco.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.978/2013, apresentada por Nilson Costa Carvalho, da Câmara Municipal de Águas

Formosas, e outros requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado à

Secretaria  de  Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas  -  Setop  -  pedido  de

providências  para que  viabilize  o  atendimento  às  demandas  por  calçamento  do

Conjunto Habitacional da Cansanção, no Município de Virgem da Lapa, que foi objeto

da Emenda nº 594-1 à Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2013, na revisão

do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG para o exercício de 2013, e por
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construção de pontes no Distrito de Água Quente e na comunidade da Coruja, no

Município de Águas Formosas, no âmbito da Ação 1107 do PPAG .

Sala das Reuniões, ... de ... de ….

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.982/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.982/2013, de Flávia Assis Alves, do Núcleo de

Estudos e Pesquisa em Educação do Campo - UFMG -, e outros, sugere alteração da

Ação 2071 - Operacionalização dos Conselhos Vinculados à Secretaria de Estado de

Trabalho  e  Emprego  -,  da  proposta  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015, para o exercício de 2014, para destinar recursos

para a realização da III Conferência Estadual de Economia Popular Solidária.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposta  visa  destinar  recursos  de  R$200.000,00  para  a  realização  da  III

Conferência Estadual de Economia Popular Solidária, em abril de 2014.

A  III  Conferência  Estadual  de  Economia  Popular  Solidária,  convocada  pela

Resolução  Conjunta  Sete/Ceeps  nº  001/2013,  será  realizada  com  o  tema

"Construindo um Plano Nacional da Economia Solidária para promover o direito de

produzir e viver de forma associativa", e terá como objetivos centrais: a realização de

balanço sobre os avanços, limites e desafios da economia solidária; a promoção do

debate sobre  o processo de integração das ações de apoio à economia  solidária

fomentadas  pelos  governos  e  pela  sociedade  civil;  a  elaboração  de  planos

municipais, territoriais e estaduais de economia solidária; e o subsídio à elaboração

do Plano Nacional de Economia Solidária.
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A realização da conferência permitirá, portanto, a discussão de pontos relevantes

para o avanço das políticas na área da economia popular solidária com a participação

dos  segmentos  diretamente  interessados.  Dessa  forma,  concordamos  com  a

sugestão da proposta em tela de aumentar os recursos para viabilizar a realização do

evento, por meio do acréscimo de R$100.000,00 na Ação 2071 - Operacionalização

dos  conselhos  vinculados  à  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Emprego  -,  do

Programa 701 - Apoio à Administração Pública.

Opinamos,  portanto,  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2014, e ao Projeto de Lei nº 4.551/2013, que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício

de 2014 e de requerimento com pedido de providências ao citado órgão.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.982/2013 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.550/2013 e 4.551/2013

anexas.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Bosco.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação:  2071  -  OPERACIONALIZAÇÃO  DOS  CONSELHOS  VINCULADOS  À

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO

Mudança de regionalização para:

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 11.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 100.000,00
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EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Acréscimo:

UO beneficiada: 1581 - Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Ação:  Operacionalização  dos  Conselhos  Vinculados  à  Secretaria  de  Estado  de

Trabalho e Emprego - Realização da III Conferência Estadual de Economia Popular

Solidária, em abril de 2014.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 100.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 100.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.984/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.984/2013, de autoria de Rodrigo Filgueira de

Oliveira, da Procuradoria-Geral  de Justiça do Estado de Minas Gerais -  Ministério

Público, encaminha sugestão de alteração da Ação 4307 - Gestão, Monitoramento e

Avaliação  do  Suas  -,  da  proposta  de  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,  para  o  exercício  de  2014,  para  realizar

diagnóstico de demanda reprimida de público-alvo adulto, em risco social, para as

residências inclusivas.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4/11 a 6/11/2013,

em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe solicita a realização de diagnóstico da demanda de público

adulto, em risco social, por residências inclusivas. Segundo o autor, há insuficiência
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de  vagas  nessas  residências  e  a  execução  do  diagnóstico  possibilitaria  o

conhecimento da demanda reprimida, com posterior direcionamento das ações para

aumento no número de vagas e melhoria na qualidade do serviço.

Conforme  a  Tipificação  Nacional  de  Serviços  Socioassistenciais,  aprovada  pela

Resolução nº 109/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social, as residências

inclusivas são serviços  de  acolhimento  institucional  que fazem parte  da  Proteção

Social Especial de Alta Complexidade, destinadas a jovens e adultos com deficiência

cujos  vínculos  familiares  estejam  rompidos  ou  fragilizados,  sem  condições  de  se

sustentar,  sem retaguarda familiar  temporária  ou  permanente  ou  que estejam em

processo de desligamento de instituições de longa permanência.

Consideramos oportuno realizar diagnóstico de demanda reprimida de público-alvo

adulto, em risco social, para as residências inclusivas conforme sugere a proposta

legislativa  em  análise,  pois  o  conhecimento  da  demanda  por  esse  serviço  é

necessário para o adequado planejamento das ações e provisão dos equipamentos,

de forma a atender o público que precisa de encaminhamento para as residências

inclusivas.

As ações de diagnóstico estão inseridas em um contexto mais amplo de produção,

sistematização, análise e difusão de informações que constitui a base da Vigilância

Socioassistencial,  cujo  objetivo  é  conhecer  e  intervir  sobre  as  situações  de

vulnerabilidade e risco nos territórios, bem como avaliar e melhorar continuamente a

qualidade dos serviços.

A previsão de recursos para a execução dessas ações na revisão do PPAG 2012-

2015 para o exercício de 2014 estão compreendidas junto com as ações de gestão,

na Ação 4307 -  Gestão,  Monitoramento e Avaliação do  Suas.  Essa ação está no

âmbito do Programa Associado 151 - Gestão do Sistema Único de Assistência Social,

que também abrange a Ação 4219 -  Operacionalização do Conselho Estadual  de

Assistência Social - e a Ação 4592 - Qualificação de Recursos Humanos do Suas.

Para que o Suas possa se consolidar em Minas Gerais, é importante que a atuação

do  Estado  seja  mais  consistente  nessas  áreas.  Entendemos  que  a  alteração  do

referido programa para programa estruturador pode contribuir para que as ações de

gestão, compreendidas como fundamentais para o desenvolvimento do Suas, tenham
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os recursos para sua execução alocados com prioridade.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2014, e ao Projeto de Lei nº 4.551/2013, que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício

de 2014.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.984/2013 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.550/2013 e 4.551/2013

anexas.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Bosco.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa:  151  -  GESTÃO  DO  SISTEMA ÚNICO  DE  ASSISTÊNCIA SOCIAL -

SUAS -

Ação: 4307 - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SUAS

Transferência da ação para o programa: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS

HUMANOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 11.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 50.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa:  151  -  GESTÃO  DO  SISTEMA ÚNICO  DE  ASSISTÊNCIA SOCIAL -

SUAS -

Ação:  4219  -  OPERACIONALIZAÇÃO  DO  CONSELHO  ESTADUAL  DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Transferência da ação para o programa: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS

HUMANOS

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa:  151  -  GESTÃO  DO  SISTEMA ÚNICO  DE  ASSISTÊNCIA SOCIAL -

SUAS -

Ação: 4592 - QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO SUAS

Transferência da ação para o programa: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS

HUMANOS

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa:  151  -  GESTÃO  DO  SISTEMA ÚNICO  DE  ASSISTÊNCIA SOCIAL -

SUAS

Justificativa: Exclusão do Programa 151 - Gestão do Sistema Único de Assistência

Social, pois suas ações foram transferidas para o Programa 011 - Assistência Social e

Direitos Humanos.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Valor: R$ 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do Gasto: 4307 - Gestão, Monitoramento e Avaliação do Suas - Realização

de Diagnóstico de Demanda Reprimida de Público Alvo Adulto, em Risco Social, para

o  Equipamento  de  Proteção  Social  Especial  da  Assistência  Social  -  Residências

Inclusivas (despesas correntes)

Região beneficiada: Estadual

Unidade(s) Orçamentária(s) Deduzida(s): - Reserva de Contingência

Proj.(s) / Ativ.(s) Deduzida(s):

- Reserva de Contingência - Valor: R$ 50.000,00

Valor total das emendas: Valor: R$ 50.000,00

Valor total das deduções da Reserva de Contingência: Valor: R$ 50.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.985/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.985/2013, de Paulo Henrique Santos Fonseca,
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sugere  alteração  da  finalidade  da  Ação  1133  -  Rede  Mineira  do  Trabalho  -,  da

proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015,

para o exercício de 2014, incluindo a expressão "sob responsabilidade do Estado,

com vistas a garantir o acesso gratuito em articulação com os demais entes públicos".

Conforme  determina  o  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  foi  anexada  à

proposição em  epígrafe  a  Proposta  de  Ação Legislativa  nº  1.933/2013,  de  Paulo

Henrique Santos Fonseca, por semelhança de objeto.

As  propostas  foram  apresentadas  em  audiências  públicas  realizadas  de  4/11  a

6/11/2013,  em  Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o

aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG

2012-2015, para o exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta  em  análise  sugere  a  alteração  da  finalidade  da  Ação  1133  -  Rede

Mineira do Trabalho -, para deixar clara a responsabilidade do Estado em garantir o

acesso gratuito ao programa e a articulação com os demais entes públicos.

A Rede Mineira do Trabalho tem como objetivo principal a articulação das politicas

públicas de trabalho e emprego no âmbito do Estado, visando à oferta de serviços

integrados ao cidadão mineiro. Compõe-se de processos que visam aperfeiçoar a

entrega dos serviços aos cidadãos.

A ação envolve o mapeamento de políticas públicas capazes de gerar renda e o

diagnóstico  das  unidades  de  atendimento  ao  trabalhador,  com  a  finalidade  de

oferecer  um  conjunto  de  informações  capazes  de  subsidiar  o  planejamento  e  a

tomada de decisão, para, assim, aprimorar a capacidade gerencial da Secretaria de

Estado de Trabalho e Emprego e atender melhor os cidadãos.

Cumpre-nos  esclarecer  que  as  ações  desenvolvidas  pelo  Estado  no campo  da

geração de trabalho e renda, são, via de regra, articuladas com o governo federal, e

ofertadas aos cidadãos mineiros por meio de ações desenvolvidas nos municípios,

sem custo para os cidadãos. Assim, entendemos que a proposta deve ser acolhida

em parte, com a inclusão da expressão "articulação com os demais entes" em sua
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finalidade.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2014.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.985/2013 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013 anexa.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Bosco.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 003 - MELHOR EMPREGO -

Ação: 1133 - REDE MINEIRA DO TRABALHO

Mudança de finalidade:

Para: PROMOVER A ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO

E  EMPREGO  DE  MINAS  GERAIS,  VISANDO  A  OFERTA  DE  SERVIÇOS

INTEGRADOS  E  A  EXCELÊNCIA  NO  ATENDIMENTO  AO  CIDADÃO,

POTENCIALIZANDO A GERAÇÃO DE RENDA, em articulação com os demais entes

federados.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.990/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.990/2013, do Sr. Jaime Luiz Rodrigues Jr., do

Colegiado de Gestores Municipais  de Assistência  Social  de Minas Gerais,  sugere

alteração da Ação 4236 - Cofinanciamento de Serviços e Benefícios para Municípios

na Execução de Proteção Especial -, da proposta de revisão do Plano Plurianual de

Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014, para garantir

recursos financeiros para aquisição de veículos e equipamentos de proteção social

especial, a fim de atender a 129 municípios.

Conforme  determina  o  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  foi  anexada  à

proposição em epígrafe a Proposta de Ação Legislativa nº 1.872/2013, da Sra. Tatiane

Gonçalves, da Câmara Municipal de Francisco Badaró, e outros, por semelhança de
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objeto.

As  propostas  foram  apresentadas  em  audiências  públicas  realizadas  em

21/10/2013, em Araçuaí, e de 4/11 a 6/11/2013, em Belo Horizonte, com a finalidade

de colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do  Projeto de  Lei  nº  4.550/2013,  que

dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em tela sugere alterar a Ação 4236 de modo a possibilitar o investimento

em infraestrutura e veículo para os equipamentos públicos da política de assistência

social, notadamente para a proteção social especial.

Não obstante no texto da proposta estar escrito “proteção especial”, a justificativa

apresentada pelo autor faz referência à necessidade de investir  em infraestrutura,

adquirir veículos e "dotar os municípios de equipamentos básicos de informática para

a  melhor  condução  dos  trabalhos  administrativos  e  finalísticos"  como de  extrema

relevância para o êxito da política política de assistência social. Além disso, ao fazer

uso da palavra na audiência pública, o autor expressa a intenção de garantir recursos

para investimentos em infraestrutura, aquisição de equipamentos e veículos para a

política  de  assistência  social,  em  qualquer  dos  níveis  de  proteção  (básica  ou

especial).  Depreende-se  daí  que a  proposta  é  para investimento  no  conjunto dos

equipamentos públicos da política de assistência social.

De acordo com essa interpretação, a Proposta de Ação Legislativa nº 1.872/2013,

resultante  da  aglutinação  de  várias  propostas  semelhantes,  que  demanda

investimento em infraestrutura para os centros de referência de assistência social,

trata de matéria similar à proposta de ação legislativa em epígrafe, sendo, por isso, a

ela anexada e analisada conjuntamente.

No âmbito da proteção básica, conforme dados do Ministério do Desenvolvimento

Social e Combate à Fome, Minas Gerais conta com 1.089 centros de referência de

assistência  social  -  Cras  -  em  funcionamento,  recebendo  cofinanciamento  federal

para 1.050 deles. Em muitos municípios, esses equipamentos funcionam em espaços

físicos inadequados e com estrutura insuficiente, comprometendo a qualidade dos
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serviços prestados. Dotar os Cras de capacidade para busca ativa, principalmente em

municípios com grande extensão rural e com comunidades tradicionais, é essencial

para  garantir  a  proteção  social  pretendida  pela  política  de  assistência  social.

Entendemos,  assim,  que  as  demandas  por  melhoria  da  estrutura  física  e  por

aquisição de equipamentos e veículos  para os Cras são pertinentes e devem ser

atendidas.

Para  a  proteção  especial,  a  Norma  Operacional  Básica  do  Sistema  Único  de

Assistência  Social  -  Suas  -  prevê  como  responsabilidade  do  Estado  coordenar,

regular e cofinanciar a estruturação de ações regionalizadas na proteção especial de

média e alta complexidades. É preciso considerar que, em Minas Gerais, cerca de

80% dos municípios têm população de até 20 mil habitantes. Os pequenos municípios

nem  sempre  apresentam  demandas  que  justificam  a  implantação  de  centro  de

referência especializado de assistência social - Creas -, o que, por si, justificaria a

estruturação  de  serviços  regionalizados.  A  regionalização  e  a  estruturação  dos

serviços  da  proteção  especial  são  necessidades  reais,  o  que  vai  exigir  dos

municípios,  além de equipes  específicas  para  acompanhamento,  estrutura para  a

atuação dessas equipes.

Entendemos,  assim,  pertinente  atender  as  propostas  em  análise  de  modo  a

assegurar  recursos  financeiros  específicos  para  investimento  na  estruturação dos

Cras e Creas e para a aquisição de equipamentos e veículos para dar condições

efetivas de trabalho às equipes. Entendemos ainda que o acolhimento deve se dar

por  meio  da  criação  de  nova  ação  no  âmbito  do  Programa  011,  destinada  a

cofinanciar municípios na estruturação da rede de assistência social no Estado. Os

recursos  de  investimentos  separados  em  uma  ação  específica  facilitará  o

acompanhamento da aplicação dos recursos.

Além  de  assegurar  recursos  que  viabilizem  infraestrutura  adequada  para  os

serviços da política de assistência social, bem como a aquisição de equipamentos e

veículos, é preciso reafirmar a importância de as instâncias de pactuação da política

de assistência social participarem da definição dos critérios para a partilha desses

recursos.

Cumpre-nos  informar  que,  na  Proposta  de  Ação Legislativa  nº  1.874/2013,  que
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sugere ampliação de recursos para o cofinanciamento da proteção social especial,

constam demandas específicas  de estruturação dos Creas,  além de aquisição de

veículos para facilitar o trabalho das equipes. Entendemos que aquelas demandas

específicas devem ser aqui atendidas.

É  preciso  considerar,  assim,  as  demandas  específicas  para  investimentos  na

proteção  social  básica  e  especial  apresentadas  por  diferentes  municípios  nas

audiências de revisão do PPAG e explicitadas nas Propostas de Ação Legislativa nºs

1.872/2013 (relativa a estrutura dos Cras) e 1.874/2013 (somente os itens relativos à

estruturação dos creas). Essas demandas devem receber atenção da Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Social - Sedese -, observando-se os critérios a serem

definidos para a partilha dos recursos de investimento, motivo pelo qual as acolhemos

na forma de requerimento.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015,  para  o  exercício  de  2014,  e  de  requerimentos  em  que  se  solicite  sejam

encaminhados pedidos de providências à Sedese.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.990/2013 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013 e dos requerimentos

anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Bosco.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ação: ... - Estruturação da Rede de Assistência Social no Estado

Unidade Orçamentária: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: cofinanciar municípios para assegurar infraestrutura adequada para os

serviços da política de assistência social, bem como para possibilitar a aquisição de

equipamentos e veículos.

Produto: Município cofinanciado

Unidade de medida: MUNICÍPIO
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Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 11.12.2013.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.990/2013, do Sr. Jaime Luiz Rodrigues Jr., do Colegiado de Gestores Municipais de

Assistência  Social  de  Minas  Gerais,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos

regimentais,  seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

pedido de providências com vistas a que o órgão observe as instâncias de pactuação

para a definição dos critérios para a partilha dos recursos destinados a assegurar

infraestrutura adequada para os serviços da política de assistência social, bem como

a possibilitar a aquisição de equipamentos e veículos.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.990/2013, do Sr. Jaime Luiz Rodrigues Jr., do Colegiado de Gestores Municipais de

Assistência  Social  de  Minas  Gerais,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos

regimentais,  seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

pedido  de  providências  com  vistas  a  que  atenda  às  demandas  específicas  de

estruturação dos centros de referência de assistência social - Cras - e dos centros de

referência  especializados  de  assistência  social  -  Creas  -,  além  da  demanda  por

aquisição  de  veículos  para  os  serviços  da  proteção  social  básica  e  especial,

apresentadas nas audiências de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental

realizadas por esta Casa, observando-se os critérios pactuados para a partilha de

recursos destinados a investimentos, conforme especificado a seguir:

• Construção de Cras: Municípios de Francisco Badaró, Guidoval e
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Araçuaí;

• Construção de Creas: Municípios de Ubá e Araçuaí;

• Aquisição de veículo: Municípios de Guidoval e Crisólita.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.996/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.996/2013,  do  Sr.  Celso  Penna  Fernandes

Júnior, da Procuradoria-Geral de Justiça, e outros, sugere a alteração do Programa

233 - Cooperação Estado e Município na Área Educacional -, da proposta de revisão

do Plano de Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício

de 2014,  com vistas  à restauração da Ação 4361 -  Apoio aos  Municípios  para a

Universalização da Educação Infantil - e à construção de escola de educação infantil

no Município de Guidoval.

As sugestões aglutinadas na proposta foram apresentadas em audiências públicas

realizadas de 4 a 6/11/2013, em Belo Horizonte, com a finalidade de colher sugestões

para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do

PPAG 2012-2015, para o exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas durante

as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014, que

propõem a restauração da Ação 4361 - Apoio aos Municípios para a Universalização

da Educação Infantil - e a construção de escola de educação infantil no Município de

Guidoval.

No que concerne ao pedido  de restauração da Ação 4361,  um dos autores da

proposta em análise alega que ela foi excluída sob a justificativa de que não havia

previsão de alocação orçamentária com recursos para 2014, embora, segundo ele, no

PPAG 2012-2015 houvesse a previsão de metas físicas e financeiras para os anos de
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2014 e 2015. Explica, ainda, o proponente que a importância da manutenção dessa

ação se deve à obrigatoriedade da universalização do atendimento escolar até 2016

às crianças com idade a partir de 4 anos. De acordo com a Emenda Constitucional nº

59/2009, a educação básica é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade,

assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso

na idade própria.

A Ação 4361 foi criada na revisão de 2012 em decorrência de emenda popular, no

intuito de complementar atividades do Estado em cooperação com os municípios. A

educação infantil  é  ação prioritária  dos  municípios,  inexistindo  obrigação legal  ou

constitucional ao estado, no que concerne à universalização dessa etapa de ensino.

O estado pode, sempre que possível, colaborar para o cumprimento dessa meta, por

meio de convênios específicos com os municípios. A simples reativação dessa ação

não implicará nenhum tipo de obrigatoriedade de execução e penalização pelo seu

não cumprimento por parte do estado.

No tocante à construção de escola de educação infantil no Município de Guidoval,

no âmbito do Programa 233 - Cooperação Estado e Município na Área Educacional -,

é necessário ressaltar que esse programa é focado, quase em sua integralidade, no

financiamento  do  transporte  escolar.  Ademais,  deve-se  levar  em  conta  que  há

programas vigentes, em nível federal, destinados à construção de unidades escolares

de educação infantil, como o Proinfância, e que, como já salientamos, esse nível de

ensino  não  integra  as  competências  do  estado.  A atuação  do  estado  prioriza  a

formação de professores e o apoio técnico na educação infantil.

Entendemos,  portanto,  que  a  melhor  forma  de  acolher  a  proposta  de  ação

legislativa em tela é na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe

sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014, alterando-se o texto

da finalidade da Ação 4191, que passaria a ter a seguinte redação: “Disponibilizar

recursos  humanos,  técnicos,  materiais  e  financeiros  aos  municípios,  visando  à

melhoria dos padrões de qualidade da educação básica - educação infantil, ensino

fundamental  e ensino médio -,  e  capacitar  os  gestores municipais de ensino com

vistas a oferecer subsídios técnicos para a implementação do atendimento pleno da

demanda por educação infantil”.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.996/2013 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013 anexa.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Bosco.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 233 - Cooperação Estado e Município na Área Educacional

Ação: 4191 - Atendimento aos Municípios

Mudança de finalidade:

Para:  Disponibilizar recursos  humanos,  técnicos,  materiais  e  financeiros  aos

municípios,  visando  à  melhoria  dos  padrões  de  qualidade  da  educação  básica  -

educação  infantil,  ensino  fundamental  e  ensino  médio  -,  e  capacitar  os  gestores

municipais de ensino com vistas a oferecer subsídios técnicos para a implementação

do atendimento pleno da demanda por educação infantil.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.997/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.997/2013,  do  Sr.  Celso  Penna  Fernandes

Júnior, da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, e outros, sugere a alteração do

Programa 15 - Educação para Crescer - da proposta de revisão do Plano Plurianual

de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014, para que se

restaure a Ação 4034 - Rede de Acompanhamento Social nas Escolas.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  comento  visa  à  restauração  da  Ação  4034  -  Rede  de

Acompanhamento Social nas Escolas. Segundo o proponente, a manutenção dessa
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ação é necessária, pois seu objetivo é fomentar a interlocução entre os gestores da

educação,  da  saúde  e  da  assistência  social,  entre  outros,  visando  ao

desenvolvimento de ações integradas e à agilização do atendimento a demandas que

afetam a situação escolar de crianças e adolescentes.

Os objetivos da Ação 4034, segundo a Secretaria de Estado de Educação - SEE -,

serão executados em ações já existentes dessa pasta. No entanto, tais ações não

são  discriminadas  nem  explicitadas.  Em  uma  visão  geral,  nos  programas  sob  a

responsabilidade  da  SEE,  não  se  identificam  ações  semelhantes.  A que  mais  se

aproximaria, em parte, seria a Ação 1025 - Professor da Família -, em termos de

resultados a serem atingidos, mas não em relação à metodologia e aos profissionais

responsáveis por sua consecução.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  por  meio  da

apresentação de emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão

do PPAG 2012-2015 para o exercício de  2014,  e de requerimento para que seja

enviado à SEE pedido de providências a fim de que seja executada a referida ação.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.997/2013 por meio da apresentação da emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013 e

do requerimento anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Bosco.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER

Ação: ... - Rede de Acompanhamento Social nas Escolas

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade: Promover o acompanhamento social nas escolas, de forma integrada

com os centros de referência de assistência social - Cras - e o Programa Saúde da

Família - PSF.

Produto: ESCOLA ASSISTIDA

Unidade de medida: ESCOLA

Metas por região (R$1,00)
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* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 11.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 100.000,00

REQUERIMENTO N° .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.997/2013, do Sr. Celso Penna Fernandes Júnior, da Procuradoria-Geral de Justiça

do Estado, e outros, requer a V. Exa., nos termos do art. 103, III, “a”, do Regimento

Interno,  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  pedido  de

providências  com  vistas  à  execução  da  Ação  4034  -  Rede  de  Acompanhamento

Social nas Escolas, vinculada ao Programa 015 - Educação para Crescer - do Plano

Plurianual de Ação Governamental 2012-2015.

Sala das Reuniões, ... de ... de … .

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.998/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.998/2013, do Sr. Eduardo Antônio Arantes do

Nascimento,  da  Federação dos Trabalhadores na Agricultura do  Estado de Minas

Gerais - Fetaemg -, sugere ampliação de recursos para a Ação 4086 - Feira Estadual

de Agricultura Familiar - Agriminas -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para

o exercício de 2014.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão
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para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Ação 4086 - Feira Estadual de Agricultura Familiar - Agriminas - foi criada a partir

de emenda popular apresentada ao Projeto de Lei nº 2.520/2011, que dispõe sobre o

PPAG  2012-2015,  aprovado  por  esta  Casa  em  dezembro  de  2011.  Na  ocasião,

prevaleceu o entendimento de que a inclusão dessa ação no PPAG era pertinente

porque, além de divulgar e valorizar os produtos da agricultura familiar, atendia aos

objetivos  do  programa  em  que  foi  inserida,  qual  seja  o  Programa  161  -

Desenvolvimento da Agricultura Familiar e do Agronegócio. Argumentou-se ainda que,

como o PPAG já previa a realização da Feira Agropecuária Superagro para atender

ao setor do agronegócio, era também necessário haver evento semelhante focado na

agricultura familiar, segmento também altamente relevante para o Estado.

A Agriminas é uma feira promovida anualmente pela Fetaemg em parceria com o

governo estadual,  com o objetivo de fomentar a comercialização dos produtos da

agricultura  familiar.  Este  ano,  no  período de  3  a  7/7/2013,  foi  realizada em Belo

Horizonte a 8ª Feira Agriminas, que recebeu milhares de visitantes interessados em

conhecer  e  adquirir  produtos  da  agricultura  familiar.  Além  da  oportunidade  de

divulgação e comercialização de seus produtos, os agricultores também participaram

de palestras focadas na melhoria da produção e expansão dos negócios.

Tendo em vista que os recursos previstos para essa ação na revisão do PPAG para

o exercício de 2014, no valor de R$80.000,00, diminuíram muito se comparados com

os previstos para o exercício de 2013, no valor de R$450.000,00, e tendo em vista a

relevância da Agriminas para o fomento da comercialização da agricultura familiar,

somos  favoráveis  à  proposta  em  tela  de  acrescentar  recursos,  no  valor  de

R$210.000,00 (totalizando recursos previstos de R$ 290.000,00), para a realização

da Agriminas.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emenda ao Projeto de Lei nº 4.551/2013, que estima as receitas e fixa as despesas

do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2014.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

1.998/2013 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 4.551/2013 anexa.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Duarte Bechir, relator - Maria Tereza Lara.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/ 2013

Acréscimo:

UO  beneficiada:  1231  -  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento

Ação: Feira Estadual de Agricultura Familiar - Agriminas

Objeto do gasto: Genérico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$210.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$210.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.011/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 2.011/2013, de Andrea Mismotto Carelli, sugere

alteração  na  Ação  4642  -  Programa  de  Proteção  a  Crianças  e  Adolescentes

Ameaçados de Morte - Ppcaam -, da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental  -  PPAG  -  2012-2015  para  o  exercício  de  2014,  de  forma  a

proporcionar  proteção  e  atendimento  especializado  e  regionalizado  a  crianças  e

adolescentes e seus familiares ameaçados de morte em virtude de envolvimento e

vitimação em ato delituoso ou testemunho de ato dessa natureza.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão
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para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe objetiva regionalizar o atendimento especializado a crianças

e adolescentes, e seus familiares, ameaçados de morte em virtude de envolvimento,

vitimização ou testemunho em ato delituoso.

Ressalte-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição Federal de

1988 e a Convenção sobre os Direitos da Criança preconizam a proteção integral a

crianças  e  adolescentes,  o  respeito  a  sua  condição  peculiar  de  pessoa  em

desenvolvimento,  o  direito  à  convivência  familiar  e  comunitária  e  seu  pleno

desenvolvimento sociocultural, emocional e econômico.

O Ppcaam visa à preservação da vida de crianças e adolescentes ameaçados de

morte  por  meio  de  medida  protetiva  que  compreende  a  garantia  de  direitos

fundamentais,  entre  eles  o  direito  à  vida,  à  dignidade,  à  convivência  familiar  e

comunitária, à educação, à saúde, entre outros.

No Estado, o Ppcaam é coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social  -  Sedese  -  e  baseia-se  no  conceito  de  atendimento  integral,  de  forma  a

oferecer  serviços de saúde, educação,  esporte,  cultura, cursos profissionalizantes,

assistência social e encaminhamento para o mercado de trabalho, quando for o caso.

O programa, se necessário, retira crianças e adolescentes protegidos dos locais que

oferecem perigo, reinserindo-os em lugares seguros de moradia e de convivência.

Entendemos que o objeto da proposta é pertinente e que esse atendimento deve

ser  regionalizado,  de  forma  a  abranger  o  maior  número  possível  de  municípios,

especialmente  aqueles  que  possuem  maiores  índices  de  vitimização  e  de

envolvimento de adolescentes em atos delituosos.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma de

requerimento em que se solicite seja encaminhado à Sedese pedido de providências

para a implantação de núcleos regionais do Ppcaam a fim de atender de maneira

imediata municípios ou regiões com altos índices de vitimização e de envolvimento de

adolescentes em atos delituosos.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº



1573
____________________________________________________________________________

2.011/2013 na forma do requerimento anexo.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente e relator - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.011/2013, de Andrea Mismotto Carelli,  requer a V. Exa.,  nos termos regimentais,

seja encaminhado à  Secretaria  de  Estado de Desenvolvimento Social  -  Sedese -

pedido de providências  para a implantação de núcleos regionais  do Programa de

Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - Ppcaam - com vistas a

atender de maneira imediata municípios ou regiões com altos índices de vitimização e

de envolvimento de adolescentes em atos delituosos.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.014/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 2.014/2013, de Lucas Pereira de Miranda, da

Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds -, e outros, sugere alteração na Ação

4169 - Prevenção à Criminalidade - da proposta de revisão do Plano Plurianual de

Ação  Governamental  -  PPAG  -  2012-2015,  para  o  exercício  de  2014,  para:  a)

assegurar a realização de fóruns comunitários de prevenção social à violência e à

criminalidade; e b) garantir recursos financeiros para o desenvolvimento dos Projetos

de Execução Penal, que possuem a finalidade de intervir no crime por meio de ações

integradas  entre  a  central  de  apoio  e  acompanhamento  às  penas  alternativas  e

instituições do terceiro setor.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015, para o

exercício de 2014.
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Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas durante

as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014,

relativas  à realização de fóruns comunitários  de  prevenção social  à  violência e à

criminalidade,  bem  como  à  garantia  de  recursos  para  projetos  relacionados  à

execução penal, sobretudo a viabilização para a execução de penas alternativas.

As propostas se relacionam com a prevenção social da criminalidade. De acordo

com o  site Políticas Públicas ao seu Alcance, da ALMG, “são políticas públicas de

prevenção social da criminalidade aquelas que incidem sobre fatores considerados

propulsores das condutas violentas”. Ainda segundo o site, conforme classificação de

intervenções  utilizada  pela  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social,  as  ações  de

prevenção  primária  são  realizadas  diretamente  nas  áreas  geográficas  de  maior

incidência criminal. A prevenção secundária, objeto do projeto da Central de Apoio às

Penas e Medidas Alternativas - Ceapa - , foca como público-alvo as pessoas que

vivenciaram experiências de determinados crimes, vindo a cumprir penas ou medidas

alternativas  à  prisão.  A prevenção  terciária  tem  por  objetivo  a  implementação de

políticas  públicas  específicas  para  pessoas  que  cometeram  crimes  e,  uma  vez

cumprida pena ou medida estipulada pelo sistema de justiça criminal, devem receber

suporte estatal para sua reinserção na sociedade. Assim, a proposta em epígrafe é

meritória  e  guarda  coerência  com  as  políticas  públicas  que  já  vem  sendo

implementadas pelo Estado.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2014, e ao Projeto de Lei nº 4.551/2013, que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício

de  2014.  Também  sugerimos  o  envio  de  pedido  de  providências  à  Secretaria  de

Defesa Social, solicitando a priorização de recursos para a manutenção do projeto

Ceapa,  no  âmbito  da  Ação  4169  -  Prevenção  à  Criminalidade  -,  nas  leis
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orçamentárias do Estado.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.014/2013 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.550 e 4.551/2013 e do

requerimento anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Bosco.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

------------------------------

Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA -

Ação: 4169 - PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 11.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 123.000,00

Justificação: Os fóruns comunitários são um instrumento de grande relevância para

a prevenção à criminalidade, pois envolvem mobilização da sociedade nas ações de

prevenção  ao  crime  e  à  violência,  especialmente  em  territórios  e  grupos  mais

suscetíveis a esses fenômenos.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Acréscimo:

UO beneficiada: 1451 - Secretaria de Estado de Defesa Social

Ação:  Prevenção  à  Criminalidade  -  Realização  de  Fóruns  Comunitários  de

Prevenção  Social  à  Violência  e  à  Criminalidade,  Que  São  Instrumentos  de

Mobilização  Social  Desenvolvidos  Pelos  Centros  de  Prevenção  Social  à

Criminalidade de Minas Gerais, e Visam Garantir e Legitimar Espaços de Participação

e  Responsabilização  Social  nas  Discussões  Relacionadas  à  Segurança  Cidadã,

Contribuindo para a Prevenção e Redução das Violências e Criminalidades Incidentes
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Sobre Determinados Territórios  e Grupos Mais Suscetíveis  a Esses Fenômenos e

para o Aumento da Sensação de Segurança no Estado de Minas Gerais.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 123.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 123.000,00

REQUERIMENTO Nº ...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.014/2013, apresentada por Lucas Pereira de Miranda, da Secretaria de Estado de

Defesa Social  -  Seds -,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos termos  regimentais,  seja

enviado pedido de providências à Seds, solicitando a priorização de recursos para a

manutenção do projeto Central de Apoio às Penas e Medidas Alternativas - Ceapa -,

no âmbito da Ação 4169 - Prevenção à Criminalidade -, nas leis orçamentárias do

Estado.

Sala das Reuniões, ... de ... de ...

André Quintão, presidente.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.018/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 2.018/2013, de Maria de Lurdes Rodrigues Santa

Gema,  da  23ª  Promotoria  de  Justiça  da  Infância  e  da  Juventude  Cível  de  Belo

Horizonte, do Ministério Público de Minas Gerais, sugere alteração no Programa 162 -

Desenvolvimento  das  Politicas  de  Direitos  Humanos  -  da  proposta  de  revisão do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de

2014, com vistas a capacitar os profissionais da segurança pública, da saúde e do

sistema de garantia  dos direitos da criança e do adolescente para o atendimento

humanizado às vítimas de violência sexual.
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A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em epígrafe objetiva capacitar os profissionais da segurança pública, da

saúde e do sistema de garantia  dos direitos  da criança e do adolescente para o

atendimento humanizado às vítimas de violência sexual.

A violência sexual é um fenômeno universal, sem restrição de sexo, idade, etnia ou

classe social. Embora atinja homens e mulheres, as principais vítimas são mulheres

jovens e adolescentes.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, violência sexual é qualquer ato sexual

ou tentativa de obter ato sexual, investidas ou comentários sexuais indesejáveis, ou

tráfico ou qualquer outra forma, contra a sexualidade de uma pessoa usando coerção,

por qualquer pessoa, independentemente de sua relação com a vítima, em qualquer

cenário, incluindo a casa e o trabalho.

Dados  nacionais  indicam  uma  média  diária  de  21,9  mulheres  procurando

atendimentos  em  serviços  de  saúde  por  violência  sexual  e  14,2  mulheres/dia

notificadas  como  vítimas  de  estupro  (Disponível  em:

<http://www.scielo.br/pdf/csp/v29n5/08.pdf>. Acesso em: 4 dez. 2013).

Foi  publicado  recentemente  o  Decreto  Federal  nº  7.958,  de  13/3/2013,  o  qual

estabelece  diretrizes  para  o  atendimento  às  vítimas  de  violência  sexual  pelos

profissionais de segurança pública e da rede de atendimento do Sistema Único de

Saúde.

Segundo  o  decreto,  esses  profissionais  devem  atender  às  seguintes  diretrizes:

acolhimento  em  serviços  de  referência;  atendimento  humanizado,  observados  os

princípios do respeito à dignidade da pessoa, da não discriminação, do sigilo e da

privacidade; disponibilização de espaço de escuta qualificado e privacidade durante o

atendimento, para propiciar  ambiente de confiança e respeito à vítima; informação
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prévia à vítima, assegurada sua compreensão sobre o que será realizado em cada

etapa do atendimento  e  a importância  das condutas médicas,  multiprofissionais  e

policiais,  respeitada  sua  decisão  sobre  a  realização  de  qualquer  procedimento;

identificação e orientação às vítimas sobre a existência de serviços de referência para

atendimento às vítimas de violência e de unidades do sistema de garantia de direitos;

divulgação  de  informações  sobre  a  existência  de  serviços  de  referência  para

atendimento de vítimas de violência sexual; disponibilização de transporte à vítima de

violência  sexual  até  os  serviços  de  referência;  e  promoção  de  capacitação  de

profissionais de segurança pública e da rede de atendimento do SUS para atender

vítimas  de  violência  sexual  de  forma  humanizada,  garantindo  a  idoneidade  e  o

rastreamento dos vestígios coletados.

No Estado,  o  Projeto  de  Humanização do Atendimento  às  Vítimas de Violência

Sexual e de Implantação da Cadeia de Custódia de Material Biológico, em parceria

entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a Promotoria da Infância e

da Juventude e da Polícia Civil, por meio do Instituto Médico-Legal e do Instituto de

Criminalística, foi implantado nos Centros de Referência ao Atendimento às Vítima de

Crime Sexual  de  Belo  Horizonte,  que funcionam no Hospital  Júlia  Kubitschek,  na

Maternidade  Odete  Valadares,  no  Hospital  das  Clínicas  e  no  Hospital  Municipal

Odilon Behrens.

Entendemos que a proposta em análise é de suma importância para fortalecer a

rede de enfrentamento da violência sexual contra mulheres, crianças e adolescentes,

bem como para ampliar a oferta de atendimento humanizado a essas vítimas.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015 para o exercício de 2014, e ao Projeto de Lei nº 4.551/2013, que estima as

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício

de 2014. Para tanto, sugerimos acrescentar a expressão “implantar o Protocolo de

Humanização no Atendimento às Vítimas de Violência Sexual” na finalidade da Ação

1111 - Delegacia Modelo -  e R$100.000,00 na meta financeira dessa ação para a

região Central, especificando-se no orçamento o objeto do gasto para implantação do
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mencionado protocolo.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.018/2013  na  forma  das  emendas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  4.550  e  4.551/2013

anexas.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Bosco.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 1111 - DELEGACIA MODELO

Mudança de finalidade:

Para:  desenvolver  e  implementar  metodologia  de  trabalho  que  aumente  a

resolutividade na apuração de infrações penais, de forma a contribuir para a redução

da criminalidade; aprimorar e ampliar o atendimento ao cidadão a partir  dos novos

processos  de  trabalho  e  legitimar  perante  os  servidores  as  novas  metodologias

adotadas;  aumentar  o  nível  de  confiança  na  atividade  policial  civil  a  partir  de

procedimentos transparentes, eficientes e que simplifiquem a relação da instituição

com o cidadão; implantar o Protocolo de Humanização no Atendimento às Vítimas de

Violência Sexual.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 11.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 100.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Acréscimo:

UO beneficiada: 1511 - Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Ação:  Delegacia  Modelo  -  Implantação  do  Protocolo  de  Humanização  no

Atendimento às Vítimas de Violência Sexual.
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Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 100.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 100.000,00

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.019/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.019/2013,  de  Jaime Aronis,  da  Federação

Israelita  do  Estado de Minas  Gerais,  sugere  alteração  na Ação 1111 -  Delegacia

Modelo - da proposta de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG

-  2012-2015,  para  o  exercício  de  2014,  visando  à  implantação  da  Delegacia

Especializada em Crimes Raciais e Delitos de Intolerância.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas de 4 a 6/11/2013, em

Belo  Horizonte,  com  a  finalidade  de  colher  sugestões  para  o  aprimoramento  do

Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o

exercício de 2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Ao longo da história, a intolerância religiosa, tal como as rivalidades étnico-raciais,

foi  a  principal causa dos conflitos humanos mais violentos. O preconceito com as

pessoas diferentes justificou,  no passado,  o genocídio, a escravidão e as guerras

religiosas.  Traumatizado pela  Segunda Guerra Mundial,  com todas as práticas de

genocídio  e  crimes  de  guerra  perpetrados  em  larga  escala,  o  mundo  ergueu  a

Organização  das  Nações  Unidas  -  ONU  -  e  todo  um  conjunto  de  tratados

internacionais,  que  não  apenas  criminalizam  tais  práticas  no  plano  internacional,

como também estabelecem a responsabilização dos Estados-nação. Além disso, os

crimes de lesa-humanidade podem gerar a penalização de seus autores, por meio de

um tribunal internacional permanente, criado em 1998 para julgar os autores desses
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crimes: o Tribunal Penal Internacional - TPI. Nesse sentido, quando omisso o Estado-

nação, as Nações Unidas dispõem de diversos mecanismos próprios de repressão

contra os crimes de lesa-humanidade.

Não obstante  a  instrumentalidade do TPI,  espera-se que os próprios  países da

comunidade internacional se ocupem de adotar medidas repressoras dessas práticas.

Assim, a proposição em epígrafe é louvável, pois dota o Estado de Minas Gerais de

uma delegacia especializada na investigação dos crimes de racismo e de intolerância,

nos mesmos moldes já adotados por outros estados brasileiros, como, por exemplo,

São Paulo.

Ressalte-se  que a  Polícia  Civil  de  Minas  Gerais  está  instalando  um  Núcleo  de

Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, com vistas a se transformar, posteriormente,

em  delegacia  especializada.  Com  a  aprovação  da  proposta  em  epígrafe,  essa

evolução será agilizada.

Com esse intuito, opinamos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015, para o exercício de 2014, com a criação de ação nova objetivando a criação da

Delegacia Especializada em Crimes Raciais e Delitos de Intolerância.  Além disso,

opinamos pelo envio de pedido de providências à Chefia da Polícia Civil, solicitando a

destinação de espaço específico para a implantação da Delegacia Especializada em

Crimes  Raciais  e  Delitos  de  Intolerância  no  novo  prédio  do  Departamento  de

Investigação, Orientação e Proteção à Família.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.019/2013 na forma da emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013 e do requerimento

anexo.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Bosco.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Ação: .... - Delegacia Especializada em Crimes Raciais e Delitos de Intolerância

Unidade Orçamentária: 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Implementar e manter o funcionamento da Delegacia Especializada em



1582
____________________________________________________________________________

Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, divisão da polícia judiciária encarregada de

atuar  na  prevenção  e  na  repressão  aos  crimes  étnico-raciais  e  de  intolerância

religiosa e às condutas discriminatórias em geral.

Produto: Delegacia implantada e mantida

Unidade de medida: Delegacia

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 11.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 500.000,00

Justificativa: A proposta se justifica com o crescimento da incidência do número de

incidentes, em Minas Gerais, de intolerância e violência racial, religiosa e de outras

condutas  discriminatórias  em geral.  A criação da delegacia  foi  objeto  de  intensos

debates nas Comissões de Segurança Pública e de Direitos Humanos e coaduna-se

com  princípios  básicos  da  República  Federativa  do  Brasil  e  de  diversos  tratados

internacionais.

REQUERIMENTO .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.019/2013,  apresentada  por  Jaime  Aronis,  da  Federação  Israelita  do  Estado  de

Minas  Gerais,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  enviado  pedido  de

providências à Chefia da Polícia Civil, solicitando a destinação de espaço específico

para  a  implantação  da  Delegacia  Especializada  em  Crimes  Raciais  e  Delitos  de

Intolerância no novo prédio do Departamento de Investigação, Orientação e Proteção

à Família.

Sala das Reuniões, ... de ... de ….

André Quintão, presidente.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº 2.023/2013

Comissão de Participação Popular

Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 2.023/2013, da Sra. Hellen Caires Teixeira, da

Defensoria Pública do Estado, e outros, sugere alteração da Ação 1099 - Implantação

de Núcleos de Assistência Jurídica Especializada -, da proposta de revisão do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014,

visando  garantir  a  criação  de  um  núcleo  de  educação  em  direitos  na  sede  da

Defensoria Pública em Belo Horizonte, bem como a implementação do projeto Jovem

Cidadão ou do projeto Educação em Direitos com a Defensoria Pública nas escolas

públicas do Município de Ubá.

A proposta  resultou  da  aglutinação  de  sugestões  apresentadas  em  audiências

públicas realizadas em 30/10/2013, em Ubá, e de 4 a 6/11/2013, em Belo Horizonte,

com a finalidade de colher  subsídios  para  o  aprimoramento do  Projeto de  Lei  nº

4.550/2013,  que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de

2014.

Publicada no Diário do Legislativo de 21/11/2013, vem a proposta a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise é resultante da aglutinação de sugestões coletadas durante

as audiências públicas de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014,

realizadas em Ubá e em Belo Horizonte. As sugestões referem-se a: a) criação de um

núcleo de educação em direitos na sede da Defensoria Pública em Belo Horizonte

para a capacitação de pessoas interessadas, de acordo com as demandas sociais, e

a produção de materiais informativos, com previsão orçamentária de R$150.000,00;

b) implementação do projeto Jovem Cidadão nas escolas públicas do Município de

Ubá,  para  a  realização de palestras  mensais,  por  defensores  públicos  lotados na

cidade, sobre a conscientização e o exercício dos direitos, com previsão orçamentária

de  R$50.000,00;  e  c)  desenvolvimento  do  projeto  Educação  em  Direitos  com  a

Defensoria  Pública,  também  por  meio  da  realização  de  palestras  mensais  sobre

direitos e o papel das instituições que interagem no sistema de justiça, proferidas por
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representantes da Defensoria Pública em escolas de ensino fundamental na cidade

de Ubá, com destinação orçamentária específica.

As  demandas  por  uma  melhor  estruturação  da  Defensoria  Pública  têm  sido

constantes  nos  eventos  promovidos  pela  ALMG,  os  quais  sempre  contam com a

presença e a participação ativa de seus representantes.

No caso da proposta em comento, evidencia-se a intenção de promover a educação

em  direitos  e  o  fortalecimento  da  conscientização  cidadã,  indicando-se  como

principais públicos os alunos de escolas públicas do Município de Ubá, bem como

todas as pessoas que seriam alcançadas pelo pleiteado Núcleo de Educação em

Direitos.  Nesse sentido, verifica-se que as sugestões apresentadas adequam-se à

ação  do  planejamento  do  Estado  indicada.  Registre-se  que  a  Ação  1099  -

Implantação de Núcleos de Assistência Jurídica Especializada - tem como finalidade

implantar  núcleos  de  assistência  jurídica  especializada,  em  particular  núcleos

itinerantes, buscando-se o atendimento aos públicos considerados prioritários por sua

vulnerabilidade social, como mulheres, idosos, crianças, adolescentes, consumidores

e pessoas com deficiência.

Há que se considerar, outrossim, que o desenvolvimento de ações direcionadas aos

mais  variados  públicos  tem  sido  uma prática  adotada  pela  Defensoria  Pública,  a

exemplo  de  alguns  programas  realizados  no  âmbito  escolar,  como  o  Fórum  de

Promoção da Paz Escolar e Articulação em Rede - Forpaz -, que objetiva a prevenção

e o enfrentamento da violência nas escolas do Estado, em parceria com a Secretaria

de Estado de Educação e a ALMG, com o apoio do Ministério Público, bem como o

Programa de Mediação de Conflitos no Ambiente Escolar - Mesc -, desenvolvido em

várias escolas de Belo Horizonte e região metropolitana pela Defensoria de Direitos

Humanos, Coletivos e Socioambientais,  também em parceira com a Secretaria de

Estado  da  Educação,  com  o  objetivo  de  trabalhar  a  mediação  de  conflitos  no

ambiente escolar pelos próprios alunos, como forma de inibir a violência e a prática

de bullying.

Dessa  forma,  opinamos  pelo  acolhimento  da  proposta  em  análise  na  forma  de

emendas ao Projeto de Lei nº 4.550/2013, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-

2015 para o exercício de 2014, e ao Projeto de Lei nº 4.551/2013, que estima receitas
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e fixa despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de

Investimento  das  empresas  Controladas  pelo  Estado  para  o  exercício  2014,

acrescentando-se o valor de R$50.000,00 na Ação 1099, com especificação do objeto

do  gasto  para  implantação  do  Núcleo  de  Educação  em  Direitos  na  sede  da

Defensoria Pública, em Belo Horizonte.

Sugerimos ainda, visando melhor atender as demandas apresentadas, o envio de

pedido  de  providências  à  Defensoria  Pública  solicitando  seja  verificada  a

possibilidade de constituição de parceria com a Secretaria de Estado de Educação e

a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social visando à realização de visitas e

palestras nas escolas públicas, não somente no Município de Ubá, mas em todo o

Estado,  de  modo  a  contribuir  para  a  aplicação  da  Lei  nº 15.476,  de  2005,  que

determina a inclusão de conteúdos relevantes à cidadania nos currículos das escolas

de  ensino  fundamental  e  médio.  Além  disso,  entendemos  ser  oportuno  o

encaminhamento de pedidos de providências à Secretaria de Estado de Educação e

à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, para a constituição de parceria

para a implementação das mencionadas ações nas escolas públicas do Estado.

Conclusão

Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação Legislativa nº

2.023/2013 na forma das emendas aos Projetos de Lei nºs 4.550 e 4.551/2013 e dos

requerimentos anexos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Bosco.

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Programa: 726 - ACESSO À JUSTIÇA

Ação:  1099  -  IMPLANTAÇÃO  DE  NÚCLEOS  DE  ASSISTÊNCIA  JURÍDICA

ESPECIALIZADA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 11.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA



1586
____________________________________________________________________________

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Valor (R$): 50.000,00

EMENDA Nº ... AO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Acréscimo:

UO beneficiada: 1441 - Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Ação: Implantação de Núcleos de Assistência Jurídica Especializada - Implantação

do  Núcleo  de  Educação  em  Direitos  na  Sede  da  Defensoria  Pública  em  Belo

Horizonte.

Objeto do gasto: Específico

Categoria Econômica: DESPESAS CORRENTES Valor: R$ 50.000,00

Dedução:

UO deduzida: 1991 - Reserva de Contingência

Ação: Reserva de Contingência

Categoria Econômica: A CLASSIFICAR Valor: R$ 50.000,00

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.023/2013, apresentada pela Sra. Hellen Caires Teixeira, da Defensoria Pública do

Estado,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  encaminhado à

Defensoria Pública do Estado pedido de providências para a constituição de parceria

entre essa defensoria, a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de Estado

de Desenvolvimento Social visando à realização de visitas e palestras nas escolas

públicas do Estado, especialmente no Município de Ubá, de modo a contribuir para a

conscientização  e  o  exercício  de  direitos,  fortalecendo-se,  em  consequência,  a

aplicação  da  Lei  nº  15.476,  de  2005,  que  determina  a  inclusão  de  conteúdos

relevantes à cidadania nos currículos das escolas de ensino fundamental e médio.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.023/2013, apresentada pela Sra. Hellen Caires Teixeira, da Defensoria Pública do

Estado,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  encaminhado à

Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para a constituição de

parceria com essa defensoria visando à realização de visitas e palestras nas escolas

públicas do Estado, especialmente no Município de Ubá, de modo a contribuir para a

conscientização  e  o  exercício  de  direitos,  fortalecendo-se,  em  consequência,  a

aplicação  da  Lei  nº  15.476,  de  2005,  que  determina  a  inclusão  de  conteúdos

relevantes à cidadania nos currículos das escolas de ensino fundamental e médio.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, presidente.

REQUERIMENTO Nº .../...

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

2.023/2013, apresentada pela Sra. Hellen Caires Teixeira, da Defensoria Pública do

Estado,  e  outros,  requer  a  V.  Exa.,  nos  termos  regimentais,  seja  encaminhado à

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  pedido  de  providências  para  a

constituição  de  parceria  com  essa  defensoria  visando  à  realização  de  visitas  e

palestras nas escolas públicas do Estado, especialmente no Município de Ubá, de

modo a contribuir para a conscientização e o exercício de direitos, fortalecendo-se,

em consequência, a aplicação da Lei nº 15.476, de 2005, que determina a inclusão de

conteúdos relevantes à cidadania nos currículos das escolas de ensino fundamental e

médio.

Sala das Reuniões, … de ... de ....

André Quintão, presidente.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.946/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe visa instituir o Dia
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da Ecologia Empresarial.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  10/3/2012,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  de  seus  aspectos  jurídicos,

constitucionais e legais, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  2.946/2012  tem  por  objetivo  instituir  o  Dia  da  Ecologia

Empresarial, a ser comemorado, anualmente, em 27 de outubro.

Conforme  esclarece  o  autor  da  proposição  na  exposição  de  motivos  que  a

acompanha, o conceito de “ecologia empresarial” parte da teoria administrativa que

interpreta cada organização como um organismo social vivo, criada por José Sintra

Mourão, que a implantou na Cemig, juntamente com seu assessor Raul Marinuzzi,

responsável por tê-la divulgado nacionalmente.

Segundo  essa  teoria,  para  se  chegar  à  otimização  da  organização,  deve-se

proporcionar ao funcionário a oportunidade de que ele “se realize, ao realizar”. Para

tanto,  faz-se  necessário  um  conhecimento  abalizado  das  pessoas,  tarefas  e

ambiência  -  ambiente  físico  associado ao clima psicológico -  que compõem cada

organização,  pois  só  assim  é  possível  criar  um  ambiente  que  propicie  a  plena

manifestação  de  cada  colaborador  como  um  ser  humano  integral,  formado  por

componentes biológicos, intelectuais, sociais e espirituais.

A importância da ecologia empresarial é indiscutível em um mundo em que o ser

humano passa mais de 80% de seu tempo no ambiente de trabalho. Nesse sentido,

nenhuma empresa ou instituição pode ser compreendida apenas como prestadora de

serviços, uma vez que constitui peça fundamental na transformação das pessoas.

Inicialmente,  é  importante destacar  que  a  República  Federativa  do  Brasil

caracteriza-se pela repartição de competências entre a União, os estados membros, o

Distrito Federal e os municípios, todos dotados de autonomia política, administrativa e

financeira,  desfrutando  de  competência  legislativa  própria,  respeitados  os  limites

estampados no ordenamento jurídico. À União compete legislar sobre as matérias em
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que  predomina  o  interesse  nacional,  relacionadas  no  art.  22  da  Constituição  da

República;  e  aos  municípios,  sobre  os  assuntos  de  interesse  local,  conforme

preceitua o art. 30, inciso I.

A delimitação da competência do estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da referida Carta. É a chamada competência residual, que lhe reserva as matérias

que não se enquadram no campo privativo da União ou dos municípios.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data comemorativa

pode  ser  objeto  de  disciplina  jurídica  por  parte  de  quaisquer  dos  estados

componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta Mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da  Mesa  da  Assembleia  e  dos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do

Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção ao tema ora examinado.

Infere-se, portanto, que a qualquer membro deste Parlamento é facultada a iniciativa

do processo legislativo referente à proposição em análise.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.946/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - André

Quintão - Duilio de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.676/2013

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria  do deputado Duílio  de  Castro,  o projeto de  lei  em epígrafe  tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural Melodia, com

sede no Município de Caratinga.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

O projeto  de  lei  em  análise  pretende  declarar  de  utilidade pública  a  Fundação

Educativa e Cultural Melodia, com sede no Município de Caratinga, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a promoção, realização e

divulgação de atividades sociais, educativas, culturais, esportivas e de proteção ao

meio ambiente, além da prestação de serviços à comunidade.

Para a consecução desse propósito,  a instituição  promove seminários e eventos

congêneres  de  orientação  comunitária,  social,  educativa  e  cultural;  e  promove  a

integração,  mediante  radiodifusão,  das  comunidades  rurais  do  município  em  que

atua.

Tendo  em  vista  o  relevante  papel  desempenhado  pela  referida  instituição  no

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

utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.676/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.698/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Bosco, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade

pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do P.A. Santa Luzia, com sede

no Município de Perdizes.

A matéria  foi  publicada no  Diário  do  Legislativo de  21/11/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.698/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  do  P.A.  Santa  Luzia,  com  sede  no

Município de Perdizes.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  42,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  legalmente  constituída  para  ser  aplicado  nas  mesmas  finalidades  da

associação dissolvida;  e,  no art.  43,  que seus diretores e conselheiros  não serão

remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de bonificações ou vantagens.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.698/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa,  presidente e relator  -  Dalmo Ribeiro Silva -  Duilio  de Castro -

André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.699/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Glaycon Franco, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Federação das Associações de Moradores de Conselheiro Lafaiete

- Famocol -, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

A matéria  foi  publicada no  Diário  do  Legislativo de  21/11/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.699/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Federação das Associações de Moradores de Conselheiro Lafaiete - Famocol -, com

sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  27  veda  a

remuneração de seus diretores, conselheiros, instituidores e associados; e o art. 31

determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a

entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.699/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  André  Quintão  -  Luiz

Henrique - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.701/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos de Januária, com sede no

Município de Januária.

A matéria  foi  publicada no  Diário  do  Legislativo de  21/11/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos



1593
____________________________________________________________________________

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.701/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  dos  Moradores  e  Amigos  de  Januária,  com  sede  no  Município  de

Januária.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  27  veda  a

remuneração de seus diretores e conselheiros. No caso de dissolução da instituição,

cabe aplicar o art.  61 do Código Civil,  que determina a destinação do patrimônio

remanescente  a  entidade  de  fins  idênticos  ou  semelhantes  aos  da  entidade

dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.701/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão,  relator -  Luiz Henrique -  Duilio de

Castro - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.704/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Elismar Prado, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Instituto Cultural Aníbal Machado - Borrachalioteca de Sabará, com

sede no Município de Sabará.

A matéria  foi  publicada no  Diário  do  Legislativo de  21/11/2013  e  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.704/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Cultural Aníbal Machado - Borrachalioteca de Sabará, com sede no Município

de Sabará.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  28  veda  a

remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 32 determina que,

na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade

congênere, legalmente constituída.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.704/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  André  Quintão  -  Luiz

Henrique - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.707/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Apicultores de Minas Novas - Aapimn -, com sede

no Município de Minas Novas.
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A matéria  foi  publicada no  Diário  do  Legislativo de  21/11/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.707/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Apicultores de Minas Novas - Aapimn -, com sede no Município de

Minas Novas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  34,  que as

atividades de seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou

equivalentes não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer

lucro,  gratificação,  bonificação,  participações ou vantagem;  e,  no  art.  39,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.707/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - André

Quintão.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.715/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a entidade Vila Vicentina de Tiros, com sede no Município de Tiros.

A matéria  foi  publicada no  Diário  do  Legislativo de  22/11/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.715/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Vila Vicentina de Tiros, com sede no Município de Tiros.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no art. 36 do estatuto constitutivo da instituição, o inciso III veda a

remuneração de seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores

ou  equivalentes;  e  o  inciso  IV  determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o

patrimônio remanescente reverterá a entidade congênere, com personalidade jurídica

e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, preferencialmente vinculada à

Sociedade de São Vicente de Paulo e com sede e atividades no Município de Tiros,

ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.715/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.
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Sebastião Costa,  presidente e relator  -  Dalmo Ribeiro Silva -  Duilio  de Castro -

André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.730/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Mulheres do Bom Jardim, com sede no Município

de Ipatinga.

A matéria  foi  publicada no Diário  do  Legislativo de  28/11/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.730/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Mulheres do Bom Jardim, com sede no Município de Ipatinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 12, parágrafo

único,  que as atividades de seus diretores e associados não serão remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  23,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere registrada no Conselho Nacional

de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do
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Projeto de Lei nº 4.730/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.732/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da Agricultura Familiar Santa

Cruz - Aprafasc -, com sede no Município de Periquito.

A matéria  foi  publicada no  Diário  do  Legislativo de  28/11/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.732/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais da Agricultura Familiar Santa Cruz - Aprafasc -,

com sede no Município de Periquito.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  27,  que as

atividades de seus diretores, conselheiros e associados não serão remuneradas.

Ressalte-se  ainda  que  o  art.  61  do  Código  Civil  estabelece  que,  em  caso  de

omissão  sobre  a  destinação  do  remanescente  do  patrimônio  líquido  da  entidade

quando de sua dissolução, ele será destinado a instituição municipal,  estadual  ou
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federal de fins idênticos ou semelhantes aos da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.732/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão,  relator -  Luiz Henrique -  Duilio de

Castro - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 65/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fred Costa, o Projeto de Lei nº 65/2011 dispõe sobre a

utilização de uniforme fora das dependências hospitalares e áreas correlatas em todo

o Estado de Minas Gerais.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 17/2/2011,  a  proposição foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2°,  do  Regimento  Interno,  foram

anexados à proposição o Projeto de Lei nº 1.319/2011, de autoria da deputada Ana

Maria Resende, e o Projeto de Lei n° 1.788/2011, de autoria da deputada Liza Prado

Vem a matéria, preliminarmente, a esta comissão para receber parecer sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise veda aos profissionais de saúde o uso de uniformes utilizados

no  desempenho  de  suas  funções  fora  das  dependências  hospitalares  e  áreas

correlatas, com o objetivo de evitar infecções.

Inicialmente,  ressaltamos  que  projeto  idêntico  foi  submetido  à  análise  desta

Comissão  na  legislatura  passada,  ocasião  em  que  foi  baixado  em  diligência  à

Secretaria de Estado de Saúde para que se manifestasse sobre a medida proposta.

Em nota técnica,  a  Secretaria  foi  favorável  ao  projeto,  com algumas ressalvas.  A

matéria  não  chegou  a  receber  parecer  na  Comissão  em  razão  do  término  da

legislatura.
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Conforme  disposto  no  art.  23,  II,  da  Constituição  da  República  de  1988,  é

competência comum dos entes da Federação dispor sobre a saúde da população e,

de acordo com o art. 24, XII, compete à União, aos estados e ao Distrito Federal

legislar concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde. Ademais, em seu art.

196,  a  Carta  Federal  dispõe que a  saúde é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de

doença e de outros agravos. No art. 197, estabelece que são de relevância pública as

ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre

sua regulamentação, fiscalização e controle.

Sobre  a  utilização  de  vestimentas  e  equipamentos  por  profissionais  fora  do

ambiente hospitalar, podemos citar a Portaria nº 485, de 11/11/2005, do Ministério do

Trabalho, que aprova a Norma Regulamentadora nº 32 - NR 32.

A NR 32 trata de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. Em seu

item 32.2.4, dispõe que “os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com

os  equipamentos  de  proteção  individual  e  as  vestimentas  utilizadas  em  suas

atividades laborais”.

Dessa forma, além de trazer ao debate assunto de grande importância, o projeto de

lei em comento observa os ditames constitucionais relativos à proteção da saúde e às

normas existentes sobre a matéria no campo trabalhista.

Ressalte-se,  além  disso,  que  o  conteúdo  da  proposição  exigirá  o  controle  e  a

fiscalização dos órgãos de vigilância sanitária. Assim, para adequar a proposição à

técnica  legislativa  apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  o  Substitutivo  nº  1,

acrescentando o inciso X ao art. 83 do Código de Saúde no Estado - Lei nº 13.317, de

24/9/1999. Obriga-se, nesse novo inciso, que os estabelecimentos de saúde zelem

pelo uso adequado das vestimentas dos funcionários, proibindo que estes deixem o

local de trabalho com as vestes utilizadas em suas atividades laborais, ratificando a

Norma Regulamentadora n° 32, do Ministério do Trabalho.

O art. 97 do Código de Saúde já prescreve as penalidades cabíveis na hipótese de

não cumprimento do art. 83 do mesmo diploma legal. Ou seja, ao inserir o conteúdo

dessa  proposição  no  código,  os  infratores  estarão  sujeitos  às  penalidades  já

estabelecidas.
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O  Projeto  de  Lei  nº  1.319/2011,  de  autoria  da  deputada  Ana  Maria  Resende,

anexado ao projeto de lei  em análise, também veda o uso, pelos profissionais de

saúde, de equipamentos de proteção individual utilizados no desempenho de suas

funções fora do ambiente de atuação. Como o referido projeto trata de aspectos a

respeito da vedação que não constam no projeto sob comento, analisaremos cada

um de seus dispositivos.

O art. 2º do Projeto de Lei nº 1.319 visa autorizar a Secretaria de Estado de Saúde

a desenvolver campanhas informativas direcionadas aos profissionais de saúde sobre

a utilização dos equipamentos e sobre os riscos de contaminação pelo seu uso fora

do ambiente  laboral.  Na já citada nota técnica  elaborada pela  referida  secretaria,

salientou-se que “o mais importante seria um trabalho educativo, de conscientização

dos profissionais que, sabem como ninguém, dos males e cuidados que devem ter

com a saúde”.

Quanto  a  essa  questão,  cumpre-nos  ressaltar  que  o  Estado  pode  instituir

programas ou campanhas que visem a orientar os cidadãos, especialmente no intuito

de proteger a saúde da população. Entretanto, não há como confundir os parâmetros

ou regras básicas que devem nortear  as  atividades de saúde no Estado com as

ações ou medidas concretas tomadas pelo Executivo. Aqueles devem ser objeto de

lei, tradicionalmente definida como ato normativo genérico, abstrato e inovador, ao

passo  que  os  atos  e  procedimentos  administrativos,  que  abrangem  programas  e

campanhas, são da alçada do governo e consistem basicamente na aplicação das

normas jurídicas vigentes que balizam os comportamentos da administração pública.

A elaboração e a realização de campanhas são atividades administrativas e estão

inseridas  no  rol  de  competências  materiais  do  Estado.  Cabe  ao  Executivo  a

competência  para  instituir  esse  tipo  de  ação,  prescindindo,  obviamente,  de

autorização para tal.

Uma  coisa  é  o  Legislativo  fixar  regras  gerais  e  impessoais  que  nortearão  as

atividades do Executivo, o que é comum no exercício da função normativa a cargo do

órgão de representação popular; outra coisa é erigir no plano legislativo matérias que,

por sua natureza, encartam-se no campo de atribuições do Executivo, pois isso não

mudaria a essência da atividade. Assim, parece-nos claro que a criação de campanha
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ou programa não deve ser objeto de lei, e sim de ações concretas do Executivo.

O  art.  4º  do  mesmo  projeto  anexado  dispõe  que  as  despesas  decorrentes  da

execução da lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas

se necessário. Julgamos desnecessária essa previsão, uma vez que não há como

essas despesas serem arcadas de forma diferente.

Por sua vez, o art.  5º estabelece que o Poder Executivo regulamentará a lei  no

prazo de sessenta dias da data de sua publicação. Sobre a fixação de prazo para

regulamentação, não pode o Legislativo determinar o momento em que o Executivo

deva exercer suas competências, sob pena de afronta ao princípio da separação dos

Poderes. Na verdade, a expedição de decreto regulamentar já é ato que se insere no

domínio de atuação institucional do Executivo, razão pela qual qualquer dispositivo

concernente à função regulamentadora desse Poder apresenta-se como impróprio,

daí a necessidade de supressão do mencionado artigo.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12,  de 2003,  esta Comissão

deve manifestar-se ainda sobre o Projeto de Lei n° 1.788/2011, também anexado à

proposição.  Por  se  tratar  de  matéria  análoga,  a  ela  se  aplicam  os  mesmos

argumentos arrolados neste parecer.

As alterações propostas nesta fundamentação estão formalizadas no Substitutivo nº

1, redigido ao final deste parecer.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  65/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentamos.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde

do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 83 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso:

“Art. 83 - (...)

X - zelar pelo uso adequado das vestimentas e equipamentos de proteção individual
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e não permitir que os funcionários deixem o local de trabalho com os equipamentos

de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.”.

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

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.003/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.450/2009, dispõe sobre a instalação de vidro

protetor transparente sobre as gavetas dos alimentos expostos para consumo e dá

outras providências.

O Projeto de Lei  n° 4.000/2013,  de autoria  do deputado Leonardo Moreira,  que

determina  a  instalação  de  proteção  transparente  nos  balcões  utilizados  para

exposição de alimentos consumidos no sistema de autosserviço ou  self-service, por

sua semelhança, nos termos do art. 173, § 2°, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição.

Foi a proposição distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Em seguida, a Comissão de Saúde, em análise de mérito, opinou pela aprovação

da proposição.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para análise da repercussão financeira, nos

termos do art.100,  combinado com o art.102,  inciso VII,  alínea “d”,  do Regimento

Interno.

Fundamentação

O projeto de lei tem por objetivo obrigar os restaurantes, lanchonetes, churrascarias

e similares com autosserviço - selfservice - a instalar vidro transparente protetor sobre

suas gavetas, bandejas e outros locais de acondicionamento de alimentos. O projeto
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considera  como alimento pratos  quentes  e  frios,  saladas,  carnes,  massas,  tortas,

doces, sorvetes, bolos e frutas. Estabelece as penalidades previstas no Código de

Defesa do Consumidor como sanções para o descumprimento da norma.

O autor esclarece que o projeto visa a garantir aos consumidores segurança quanto

à  higiene  e  à  qualidade  dos  alimentos.  Quando  não  existe  proteção  sobre  as

refeições expostas, elas podem ser contaminadas por vírus, bactérias ou substâncias

nocivas, transmitidos pelo ar, pela respiração, pelas mãos e pela saliva, já que as

pessoas,  ao  se  servirem,  podem  conversar,  tossir  e  espirrar  sobre  os  alimentos.

Embora a aparência do alimento seja saudável, pode estar contaminado, acarretando

grande risco. Ademais, a proposição colabora para que os comerciantes atentem para

o bem-estar e a saúde de seus clientes.

Por  seu  turno,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  afirmou  não  haver

impedimento  de  que  os  Estados  federados,  no  uso  da  competência  legislativa

concorrente  outorgada  pela  Constituição  Federal,  estabeleçam  normas

suplementares de proteção e defesa do consumidor não conflitantes com a legislação

federal. Afirmou também que proposição em análise visa a tornar efetivos os direitos

básicos dos consumidores, sem contrariar as normas gerais estabelecidas sobre o

assunto, razão pela qual concluiu que não existem óbices para que ela tramite nesta

Casa Legislativa.

Por  sua vez,  a  Comissão de Saúde opinou que a  proposição em análise  logra

mérito  por  incentivar  o  ajustamento  dos  estabelecimentos  da  área  alimentar  às

normas  estabelecidas  pela  Anvisa  e  demais  órgãos  de  fiscalização sanitária  para

controle sanitário. A comissão, diante da necessidade de mecanismos de controle que

garantam  a  segurança  e  a  qualidade  dos  alimentos  para  proteger  a  saúde  dos

consumidores, posicionou-se favoravelmente a ela.

Na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária analisamos a repercussão

financeira da proposição sob dois prismas. Não há repercussão nos cofres públicos,

visto  que  a  proposição  dispõe  sobre  o  setor  privado.  Quanto  ao  custo  social,

entendemos que a  despesa para  a instalação de vidro  protetor  para  alimentos é

pequena, frente aos benefícios da medida.

Assim, o projeto não encontra óbice relativo à sua repercussão financeira, seja na
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esfera pública ou fora dela. Ademais, a medida se coaduna com normas da Anvisa

sobre a matéria.

Em relação ao projeto anexado, sobre o qual devemos nos manifestar, nos termos

da  Decisão Normativa  da  Presidência  nº  12,  de  4/6/2003,  do  Regimento  Interno,

temos  o  mesmo  entendimento,  uma  vez  que  o  teor  de  ambas  proposições  é

praticamente o mesmo.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.003/2011, na forma original.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Tiago Ulisses, relator - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes -

Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.955/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe “dá nova redação ao

caput do art. 1º e à ementa da Lei nº 13.166, de 20 de janeiro de 1999”.

Distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, a proposição foi apreciada preliminarmente

pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  concluiu  por  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da matéria na forma

original.

A pedido da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,  o projeto  foi

baixado em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, à

Defensoria  Pública  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  DPMG -,  à  Advocacia-Geral  do

Estado - AGE - e à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.

Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em tela pretende alterar a redação do  caput do art. 1º da Lei nº
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13.166, de 20 de janeiro de 1999, para determinar que o advogado não Defensor

Público nomeado para defender autor  ou réu pobre em processo civil  ou criminal

tenha os honorários pagos pelo Estado. Note-se que o dispositivo atual prevê que o

Estado  pagará  os  honorários  a  advogado  não  Defensor  Público  nomeado  para

defender réu pobre,  não fazendo menção ao que atua na defesa de autor pobre.

Conforme  o  autor  do  projeto,  “enquanto  a  Defensoria  Pública  não  se  estrutura

adequadamente para tanto, [o dispositivo] deve-se aplicar igualmente às situações de

pessoas pobres que necessitem requerer como autoras perante o Poder Judiciário.”.

A Comissão  de  Constituição e  Justiça,  em  análise  preliminar,  asseverou  que  o

entendimento predominante nos tribunais é o de que a lei não pode fazer distinção

entre  autores  e  réus,  sob pena  de ofensa  ao  art.  5º,  LXXIV,  da  Constituição  da

República  de  1988  e  ao  princípio  da  isonomia.  Concluiu,  pois,  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original.

A Comissão  de  Administração  Pública,  em  análise  de  mérito,  destacou  que  a

intenção  do  autor  é  “garantir  a  assistência  judiciária  às  pessoas  carentes  que

necessitem demandar como autoras perante o Poder Judiciário e não somente como

rés, como a legislação atualmente menciona”. Opinou igualmente pela aprovação do

projeto na forma original.

O  projeto  foi  baixado  em diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e

Gestão  -Seplag  -,  para  que  aquele  órgão  se  pronunciasse  sobre  estimativas  de

despesas decorrentes da proposta e à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

- DPMG -, à Advocacia-Geral do Estado - AGE - e à Ordem dos Advogados do Brasil -

OAB -, para que se pronunciasse sobre o mérito.

A DPMG, em seu parecer, afirmou que a proposição contém vício de iniciativa por

tratar de assistência judiciária, matéria constitucionalmente afeta à defensoria, que

apenas  pode  ser  tratada  por  lei  de  iniciativa  privativa  do  Poder  Executivo.  Para

sustentar  sua  posição,  o  órgão  apresentou  duas  decisões  do  Supremo  Tribunal

Federal - STF - no âmbito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADI - 3892 e

4270, que julgaram procedente a inconstitucionalidade de normas do estado de Santa

Catarina que dispõem sobre a defensoria dativa e a assistência judiciária gratuita.

Além do vício formal, a defensoria apontou inconstitucionalidade material, entendendo
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que a proposição se  ampara  em modelo  não legitimado pela Constituição e pela

legislação complementar cabível, uma vez que a prestação de assistência jurídica

cabe às defensorias públicas, sendo o modelo dativo de caráter supletivo. Quanto aos

custos envolvidos na implementação da proposição, a DPMG apontou que, conforme

alteração recente no  Decreto n° 45.898,  de 2012,  para o pagamento dos valores

devidos ao advogado dativo, basta a apresentação da certidão de trânsito em julgado

da sentença a  órgão competente  do  Estado,  sem prévio  controle  pela  DPMG da

regularidade das certidões.

A  OAB,  em  ofício  encaminhado  à  Casa,  respondeu  que  adere  à  pretendida

alteração e a incentiva, uma vez que a extensão do direito a advogado dativo aos

autores de ações judiciais cumpre garantia constitucional e prestigia o princípio da

isonomia.  Ainda  conforme  o  ofício,  o  órgão  não  acredita  existir  custos  de

implementação  passíveis  de  impedir  a  adequação  do  texto  legal  aos  ditames

constitucionais.

Conforme  nota  técnica  da  AGE,  a  proposição  não  contém  vícios  de

inconstitucionalidade ou legalidade. Não obstante, o órgão sugere outra redação para

a proposição, introduzindo o termo “parte beneficiária de assistência judiciária” em

substituição a “réu pobre”, nomenclatura adotada no Decreto n° 45.898, de 2012, e

vinculando  também  ao  referido  decreto  a  forma  de  pagamento  dos  honorários

cabíveis.

Por fim, quanto ao parecer da Seplag, o órgão manifestou que a matéria não é de

sua  competência.  A Subsecretaria  de  Planejamento,  Orçamento  e  Qualidade  do

Gasto não viu necessidade de se posicionar a respeito da matéria, afirmando não ter

verificado nenhuma alteração dos valores pagos aos dativos. O Núcleo de Estatística

e  Acompanhamento  de  Despesas  de  Pessoal  afirmou  não  haver  condições  nem

parâmetros para o cálculo do impacto, uma vez que os dados de referência não são

tratados na folha de pessoal do Poder Executivo estadual e a demanda é relativa e

incerta.

No que tange à análise desta comissão, destacamos o seguinte: cabe à AGE a

aprovação, o empenho e o pagamento dos dativos, conforme o Decreto n° 45.898, de

2012.  Tal pagamento é executado em dois  itens de despesa, a saber,  Advogados
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Dativos e Obrigação Patronal Advogados Dativos sob a Ação 4259 - Representação

Judicial, Cobrança da Dívida Ativa e Assessoramento Jurídico ao Estado na Região

Metropolitana  -,  da  AGE.  Conforme  informações  do  Sistema  de  Administração

Financeira do Estado de Minas Gerais - Siafi-MG - coletadas em 9/12/2013, em 2012

a despesa realizada nominal foi de R$441.008,20 e em 2013, até o 6/12/2013, de

R$3.180.931,08, verificando-se um crescimento de 621,29%.

Conforme apontado pelo parecer da Seplag, a demanda é relativa e incerta para

ensejar  um  cálculo  confiável  do  impacto  da  proposição.  Quanto  às  questões

levantadas sobre a constitucionalidade da matéria, entendemos que, formalmente, a

proposição  está  dentro  do  âmbito  de  competência  do  Poder  Legislativo  e,

materialmente, assegura o princípio da isonomia, conforme opinou a Comissão de

Constituição e Justiça. Não obstante, julgamos pertinentes as alterações propostas

pela AGE e, para acatá-las, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo n° 1.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.955/2011, na

forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1

Dá nova redação ao caput do art. 1° e à ementa da Lei n° 13.166, de 1999.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  O  caput do art.  1°  da Lei  n°  13.166,  de  1999,  passa a vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 1° - Caberá ao advogado não pertencente à Defensoria Pública do Estado de

Minas  Gerais  nomeado  judicialmente  para  defender  a  parte  beneficiária  de

assistência judiciária de que trata a Lei Federal n° 1.060, de 1950, em processo de

natureza civil ou criminal e após o trânsito em julgado da decisão, honorários pagos

pelo Estado, na forma estabelecida em decreto.”.

Art.  2°  -  A ementa da Lei  n°  13.166,  de 2009,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Dispõe sobre o pagamento pelo Estado de honorários a advogado não Defensor

Público nomeado para defender parte beneficiária de assistência judiciária  de que

trata a Lei Federal n° 1.060, de 1950, e dá outras providências.”.
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Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Lafayette de Andrada, presidente e relator - Zé Maia - Adalclever Lopes - Ulysses

Gomes - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.970/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do deputado Tiago Ulisses, visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Conselheiro Lafaiete parte do imóvel que

especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  tem  por  objetivo,  nos  termos  do  seu  art.  1º,  autorizar  o  Poder

Executivo  estadual  a  doar  área  com  4.097,37m²,  identificada  como  Área  4  em

levantamento  planimétrico  anexo,  a  ser  desmembrada  de  imóvel  de  20.000m²,

registrado sob o nº 29.469, a fls. 181 do Livro 3-R, no Cartório de Registro de Imóveis

do 1º Ofício da Comarca de Conselheiro Lafaiete, situado no Bairro Progresso, nesse

município. O imóvel pertence ao Estado, vinculado atualmente à Secretaria de Estado

de Educação, e é adjacente a uma escola estadual em funcionamento.

A proposição estabelece,  no parágrafo único de seu art.  1º,  que o imóvel  a ser

doado será destinado ao funcionamento de um centro de lazer  e, no art.  2º,  que

reverterá  ao  patrimônio  do  Estado  ao  fim  do  prazo  de  cinco  anos  contados  da

lavratura da escritura pública de doação, caso não lhe tenha sido dada a destinação

especificada.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou no projeto qualquer vício de

natureza  jurídica,  mas  apresentou  o  Substitutivo  nº  1,  com  o  objetivo  de  melhor
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descrever  a  área,  incluindo seu  memorial  descritivo,  e  adequar  o  texto  à  melhor

técnica legislativa.

Ressalte-se que a autorização legislativa para a transferência de domínio de bem

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos estados,  dos municípios e do Distrito  Federal.  No § 2º de seu art.  105, essa

norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

No que tange às competências dessa comissão, consideramos que a proposição

atende à legislação supracitada, não acarreta despesas para o erário e não interfere

na execução da lei orçamentária estadual.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.970/2011, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Adalclever Lopes - Lafayette de Andrada - Ulysses

Gomes - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.597/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em epígrafe institui a

política estadual para o exercício da atividade profissional do cuidador de idoso.

A proposição foi  distribuída  para  as  Comissões  de  Constituição e  Justiça  e  do

Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

n° 1, que apresentou, vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer

quanto ao mérito, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, XIV,

do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposição em análise  visa  a  instituir  a  política  estadual  para  o  exercício  da

atividade profissional do cuidador  de idoso, determinando sua formação mínima e

suas  atribuições.  A  autora  justifica  a  apresentação  do  projeto  alegando  que  o

envelhecimento da população brasileira e a diminuição do número de filhos na família

aumentam a demanda por esse tipo de profissional.

De fato, os dados do Censo 2010 revelam que os idosos com 60 anos ou mais

formam o grupo que mais cresceu na última década. A participação da população

com idade igual ou superior a 60 anos no total da população nacional passou de 14,5

milhões (ou 8% da população total), em 2000, para aproximadamente 18 milhões de

pessoas (ou 12% da população total), em 2010. Estimativas indicam que em 2040

serão 55 milhões de idosos no País, o que corresponderá a 26,8% da população.

Destaca-se, nesse processo, o aumento acentuado da população muito idosa, com

80 anos ou mais,  que em 2000 representava 1,8 milhão de pessoas.  Estimativas

apontam que em 2040 serão 13 milhões de pessoas com 80 anos ou mais no País.

Minas Gerais segue a tendência nacional.

O rápido aumento da população idosa no Brasil é um fenômeno que exigirá maior

esforço  do  poder  público  e  da  sociedade  para  assegurar  a  esse  segmento  as

condições de dignidade e bem-estar.

A Classificação  Brasileira  de  Ocupações  -  CBO -,  do  Ministério  do  Trabalho  e

Emprego, reconhece o cuidador de idosos sob o código 5162-10, estabelecendo um

campo  específico  dessa  ocupação,  distinto  do  campo  de  atuação  do  auxiliar  ou

técnico de enfermagem.

Em  âmbito  nacional,  tramita  na  Câmara  dos  Deputados  o  Projeto  de  Lei  nº

4.702/2012,  do  Senado,  que  regulamenta  a  profissão  de  cuidador  de  idoso.  De

acordo com o projeto,  poderá exercer  a profissão pessoa maior  de 18 anos com

ensino fundamental completo que tenha concluído curso de formação de cuidador de

pessoa idosa. O projeto prevê que o poder público deverá incentivar a formação do

cuidador de pessoa idosa por meio das redes de ensino técnico-profissionalizante e

superior.

Entendemos que a proposta em análise se insere nesse contexto, na medida em
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que visa estimular o desenvolvimento da profissão de cuidador de idosos no âmbito

do Estado, profissão que será cada dia mais demandada, conforme justifica a autora

da proposição.

Em  seu  parecer,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  compreendendo  a

importância  da  matéria,  propôs  alterações  com  o  fim  de  afastar  os  vícios  da

proposição original, que poderiam impedir sua tramitação nesta Casa, apresentando,

por  isso,  o  Substitutivo  nº  1,  que  "institui  a  política  estadual  para  o  estímulo  da

atividade de cuidador de idoso no âmbito do Estado de Minas Gerais". O art. 2º do

referido substitutivo estabelece os princípios para o desenvolvimento dessa atividade

no Estado. O art. 3º, por seu turno, estabelece as diretrizes da política estadual para o

estímulo da atividade de cuidador de idoso.

Embora  estejamos  de  acordo  com  o  substitutivo  apresentado  pela  comissão

antecedente,  entendemos  ser  necessário  promover  alteração  no  art.  3º,  que

apresenta  uma inconsistência  entre  o  caput,  que anuncia  as  diretrizes  da  política

estadual  para  o estímulo  da  atividade de cuidador  de  idoso,  e seus  incisos,  que

estabelecem  as  atividades  desenvolvidas  pelo  profissional.  Por  essa  razão,

apresentamos a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 1, alterando a redação do artigo para

explicitar os objetivos da política a ser instituída.

Esta comissão considera relevante a matéria da proposição em análise e está de

acordo com o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça,

ressalvado  o  art.  3º,  que  é  objeto  da  Emenda  nº  1,  apresentada  ao  final  deste

parecer.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.597/2011, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 3º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 3º - São objetivos da política de estímulo da atividade de cuidador de idoso no

Estado:

I - incentivar a formação de cuidadores de idosos no Estado;
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II - contribuir para o fortalecimento da profissão de cuidador de idoso como área

específica de atuação;

III - ampliar o número de profissionais qualificados nessa área;

IV - contribuir para a melhoria da atenção prestada à pessoa idosa.”.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Rosângela Reis, presidente e relatora - Bosco - Juninho Araujo - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.318/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O governador do Estado, por meio da Mensagem nº 265/2012, enviou a esta Casa

o projeto de lei em epígrafe, que altera o art. 1º da Lei nº 18.939, de 20 de junho de

2010, que autoriza o Poder Executivo a doar à Universidade Federal de Ouro Preto -

Ufop - o imóvel que especifica.

A  proposição  foi  distribuída  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Enviada  à  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  esta  concluiu  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob comento objetiva alterar a Lei nº 18.939, de 2010, a qual autoriza

o Poder Executivo a doar à Universidade Federal de Ouro Preto - Ufop - imóvel com

área  de  13.407,50m²  e  suas  benfeitorias.  Esse  imóvel  está  situado  na  Avenida

Armando Fajardo, no Município de João Monlevade, registrado sob o nº 2.471, no

Livro 2-1, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de João Monlevade. O bem

destina-se à ampliação do câmpus da Ufop, localizado no referido município.

O projeto de lei em pauta dá nova redação ao caput do art. 1º da Lei nº 18.939, de

2010, objetivando reduzir a área doada de 13.407,50m² para 10.242,87m², pois, na

parte remanescente, está instalado o Centro de Saúde Municipal.
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Em sua mensagem, o governador do Estado esclarece que o imóvel foi doado ao

Estado  pelo  Município  de  João  Monlevade,  e  que  a  Ufop  já  manifestou  a  sua

anuência em reduzir a área doada, já que parte dela já está afetada à municipalidade.

A Comissão de Constituição e Justiça ressaltou, em seu parecer, que a proteção do

interesse  coletivo  é  princípio  de  observância  obrigatória  pela  administração  do

Estado,  uma  vez  que  no  trato  com  a  coisa  pública  deve  preponderar  o  que  é

conveniente para a coletividade. Asseverou ainda que nas proposições em que esta

Casa  autoriza  a  alienação  de  bens  estaduais,  assim  como  em  suas  alterações,

observam-se o art. 18 da Constituição do Estado e o art. 17 da Lei Federal nº 8.666,

de  1993,  que  estabelecem,  entre  outras  regras,  a  necessidade  da  existência  de

interesse público, previsto tanto na cláusula de destinação, como na de reversão,

ambas presentes no caso em tela.

Com o objetivo  de incluir  o  anexo contendo o memorial  descritivo,  com a clara

determinação da área a ser doada, bem como adequar o texto da proposição aos

preceitos de técnica legislativa, essa comissão apresentou o Substitutivo nº 1, com o

qual concordamos.

Ressaltamos ainda que a autorização legislativa para a transferência de domínio de

bem público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas de

direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União,

dos estados,  dos municípios e do Distrito  Federal.  No § 2º de seu art.  105, essa

norma dispõe que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do

Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Entendemos que a proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a

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

não tendo repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.318/2012, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adalclever Lopes - Ulysses

Gomes - Tiago Ulisses.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.046/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Marques Abreu, a proposição em epígrafe torna obrigatória

a realização de sessões de cinema para pessoas com deficiência visual e auditiva

nas salas de cinematográficas do Estado.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos

Direitos da Pessoa com Deficiência e de Financeira e Orçamentária.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  por  sua  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  na  forma do  Substitutivo  n°  1,  que  apresenta.  A

Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  opinou  por  sua

aprovação na forma do Substitutivo n° 2, que apresentou.

Vem, agora, a proposição a esta comissão para receber parecer nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  objetiva  obrigar  as  salas  de  cinemas  com  capacidade  igual  ou

superior  a  cem  lugares  a  exibir  sessão  especial  adaptada  para  pessoas  com

deficiência auditiva, por meio de utilização de recursos como closed caption ou visual,

por meio de fones de ouvido sem fio, em que um narrador descreve as cenas do

filme.

O  projeto  estabelece  ainda  os  tipos  de  obras  cinematográficas  que  devem  ser

exibidas  e  o  que  deve  ser  oferecido  pelos  cinemas  para  viabilizar  as  sessões

especiais e dispõe sobre penalidades para estabelecimentos que descumprirem a

norma.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbices de natureza jurídico-

constitucional  à  tramitação  da  matéria  nesta  Casa.  Todavia,  julgou  necessário

proceder a algumas alterações no projeto e apresentou o Substitutivo n° 1. Relatou

que os arts.  1°,  3°,  4°  e 5° escapam da competência do Poder  Legislativo,  cujas

normas devem obedecer ao princípio da generalidade, e que o art. 2° não inova o

ordenamento  jurídico,  pois  a  Medida  Provisória  n°  2228-1,  de  6/9/2011,  que

estabelece  princípios  gerais  de  Política  Nacional  do  Cinema,  já  estabelece  uma
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classificação minuciosa dessas obras.

Essa comissão considera relevante o objetivo do projeto de incluir pessoas com

deficiência visual ou auditiva em eventos de caráter cultural. Porém, propõe que a

essência  de  seu  conteúdo  seja  acrescentada  ao  art.  2°  da  Lei  n°  13.799,  de

21/12/2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa portadora de

deficiência.

A Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência julga que proprietários de salas

de cinema teriam dificuldade em cumprir  as medidas do projeto original,  pois são

responsáveis apenas pela exibição do filme. A inserção dos recursos mencionados,

como a audiodescrição, que consiste na descrição objetiva dos elementos visuais,

como imagens, cenários, figurinos, personagens, expressões e mudanças de tempo,

somente pode ser realizada na fase de produção dos bens culturais. Asseverou ainda

que pessoas com deficiência auditiva  podem assistir  a  filmes com autonomia  por

meio do recurso closed caption, no qual legendas descrevem, além dos diálogos, os

diversos sons das cenas.

Essa  comissão  entendeu  ser  necessário  realizar  alguns  ajustes  no  texto  e

apresentou o Substitutivo n°2, com o qual concordamos, porque amplia possibilidades

para que pessoas com deficiência usufruam melhor dos eventos culturais.

Com relação ao aspecto financeiro orçamentário, entendemos que a proposição em

apreço não traz despesa para os cofres públicos nem provoca impacto no orçamento

estadual.  Considere-se  ainda  que  a  medida  gera  grande  benefício  social,  pois

favorece importante segmento  social  com dificuldades para usufruir  de  cinemas e

teatros.

Conclusão

Somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.046/2013, no 1° turno, na forma do

Substitutivo n° 2, apresentado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com

Deficiência.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente -  Ulysses Gomes,  relator  -  Adalclever  Lopes -  Lafayette de

Andrada - Tiago Ulisses.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.441/2013

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem  nº  517/2013,  o  projeto  de  lei  em  análise  extingue  o  Departamento

Estadual  de  Telecomunicações  de  Minas  Gerais  -  Detel-MG  -  e  dá  outras

providências.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  31/8/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição  e  Justiça,  ao  analisar  a  matéria,  concluiu  por  sua

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou.

Cabe a esta comissão emitir parecer sobre os aspectos de mérito da proposição,

nos termos do art. 102, inciso I, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  análise,  originalmente,  pretendia  extinguir  a  autarquia

Departamento  Estadual  de  Telecomunicações  de  Minas  Gerais  -  Detel-MG  -,

transferindo as suas competências para a Fundação Cultural e Educativa TV Minas.

Por meio da Mensagem nº 568/2013, o Governador do Estado apresentou proposta

de  substitutivo  ao  projeto.  Nele  a  referida  autarquia  deixa  de  ser  extinta,  sendo

apenas  reduzidas  as  suas  competências,  que  passam  a  limitar-se  às  matérias

referentes à repetição e à retransmissão de sinais de televisão.

As  competências  do  Detel-MG relacionadas  à  telefonia  rural  são transferidas  à

Fundação Ruralminas; as relativas à comunicação de dados, à Secretaria de Estado

de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  - Sectes; e as referentes à radiodifusão

sonora, às comunicações oficiais e às centrais de comunicações privativas do Estado,

à Fundação TV Minas.

O aludido substitutivo propõe também a reformulação da estrutura orgânica básica

do Detel-MG; a modificação de sua vinculação, que passa a ser com a Secretaria de

Estado  de  Cultura;  e  a  extinção  e  transferência  de  cargos  de  provimento  em
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comissão e gratificações temporárias estratégicas de sua estrutura para a Fundação

TV Minas.

Além disso, mantém-se a criação de um cargo de Diretor no quadro de cargos de

provimento em comissão da administração superior da Fundação TV Minas.

As  carreiras  de  Auxiliar  Administrativo  de  Telecomunicações,  Assistente

Administrativo de Telecomunicações e Gestor de Telecomunicações, a que se referem

os incisos XVII, XVIII e XX do art. 1º da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005,

passam a compor o Grupo de Atividades de Cultura, de que trata a Lei nº 15.467, de

13 de janeiro de 2005. Os cargos das referidas carreiras serão lotados na Fundação

TV Minas e se extinguirão com a vacância.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  ao  analisar  a  matéria,  apresentou  o

Substitutivo  nº  1,  que  aprimorou  o  projeto,  adequando-o  à  técnica  legislativa  e

incorporando as modificações propostas pelo Governador na Mensagem nº 568/2013.

Entre as alterações propostas no referido substitutivo, destaque-se a supressão do

dispositivo que criava cargos de provimento em comissão para a Sectes e o seu

deslocamento para o Projeto de Lei nº 4.440/2013, em razão de implicar alteração no

quadro de cargos de provimento em comissão da referida secretaria.  Além disso,

deixou-se a modificação do art. 81 da Lei Delegada nº 180, de 2011, referente às

competências  da  Fundação  Ruralminas,  para  ser  realizada  no  Projeto  de  Lei  nº

4.439/2013.

Consideramos que as modificações  propostas pela  Comissão de Constituição e

Justiça aprimoraram muito o projeto e que os objetivos primordiais da proposição vão

ao  encontro  dos  princípios  constitucionais  norteadores  da  administração  pública,

notadamente o da eficiência, visto que promovem a reunião de atividades correlatas

no âmbito de um mesmo órgão ou entidade.

Observamos  que  o  projeto  em  análise  encontra-se  inserido  em  um  pacote  de

medidas do governo que tem por finalidade a reestruturação administrativa e inclui a

extinção e fusão de secretarias e outros órgãos públicos, adaptando o Estado à nova

conjuntura econômico-social. Além disso, verifica-se esforço para se gastar menos

com  a  máquina  administrativa  e  seu  custeio,  de  forma  a  possibilitar  maiores

investimentos  em  infraestrutura  e  melhoria  da  qualidade  dos  serviços  públicos
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prestados pelo Estado ao cidadão.

Por último, informamos que a adequação da proposição aos comandos da Lei de

Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 -

será, no momento oportuno, analisada pela comissão competente.

Verificamos, todavia, a necessidade de promover adequações de técnica legislativa

e de conteúdo. Assim, apresentamos ao final do parecer emendas ao Substitutivo nº

1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Tais  aprimoramentos  também  foram  indicados  pelo  Executivo,  por  meio  de

correspondência oficial encaminhada a esta Casa Legislativa.

A Emenda nº 1 visa corrigir erro material na extinção de cargos de provimento em

comissão da administração superior do Detel-MG, de forma a manter um cargo de

Diretor correspondente à Diretoria de Manutenção, bem como adequar o conteúdo do

Anexo I do substitutivo à referida alteração.

Em  virtude  da  modificação  prevista  no  Substitutivo  nº  2  ao  Projeto  de  Lei  nº

4.439/2013,  apresentado pela Comissão de Política Agropecuária  e  Agroindustrial,

segundo a qual a competência do Iter é transferida para a Secretaria de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -, e não, para a Fundação Ruralminas,

propomos  a  Emenda  nº  2,  para  reincluir  dispositivo  alterando  o  art.  81  da  Lei

Delegada nº 180, de 2011, com o objetivo de acrescentar nova competência para a

Fundação Ruralminas, relativa à elaboração e execução de plano, programa e projeto

referente à telefonia rural.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.441/2013

na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  com  as

Emendas n°s 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Dê-se à alínea “b” do inciso I do art. 10 do Substitutivo nº 1 a seguinte redação, e

substitua-se  o  quadro  de  Cargos  em  Comissão  da  Administração  Superior  do

Departamento Estadual  de Telecomunicações de Minas Gerais,  constante no item

V.4.1 do Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 2007, a que se refere o Anexo I do

Substitutivo nº 1, pelo seguinte:
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“Art. 10 - (…)

I - (...)

b) um cargo de Diretor;”.

“ANEXO I

(a que se refere o art. 14 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3° do art. 2° e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da

Lei Delegada n° 175, de 26 de janeiro de 2007)

Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão, de Funções Gratificadas

Específicas e de Gratificações Temporárias Estratégicas Criadas e Extintas e Sua

Correlação

(...)

V.4 - Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - Detel-MG

V.4.1 - Cargos em Comissão da Administração Superior

* - O Quantitativo de Cargos em Comissão da Administração Superior foi publicado

no Diário do Legislativo, de 11.12.2013.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. … - Fica acrescentado ao art. 81 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte

inciso IX, passando o inciso IX a vigorar como inciso X:

“Art. 81 - (…)

IX - elaborar e executar planos, programas e projetos referentes à telefonia rural;”.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Gustavo Corrêa, presidente e relator - Leonardo Moreira - Inácio Franco - Romel

Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.718/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 572/2013, o governador do Estado encaminhou a

esta Assembleia o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Várzea da Palma o imóvel que especifica.
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A proposição foi publicada no Diário do Legislativo de 28/11/2013 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.718/2013 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Várzea da Palma imóvel com área de 1.113,75m², situado na

Rua Adolfo Enshc, nº 1.170, Centro, nesse município, registrado sob o nº 11.927, a

fls. 15v/16 do Livro 3-M, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pirapora.

O referido bem passou a integrar o patrimônio do Estado, em 1961, por doação da

Companhia  Siderúrgica  Belgo  Mineira.  Atualmente,  encontra-se  desafetado,  e  a

administração estadual não possui interesse em sua utilização direta.

É importante observar, para a transferência de domínio de patrimônio do Estado, o

art. 18 da Constituição Mineira, que exige autorização legislativa para a efetivação da

alienação.

No  plano  infraconstitucional,  o  art.  17  da  Lei  Federal  nº  8.666,  de  1993,  que

regulamenta o inciso XXI do art. 37 da Constituição da República e institui normas

para  licitações  e  contratos  da  administração  pública,  exige,  além  da  referida

autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê a utilização do bem

para a instalação de órgãos da administração municipal de Várzea da Palma, para o

aprimoramento dos serviços públicos prestados à comunidade.

Ainda na defesa do interesse coletivo, o art. 2º determina a reversão do imóvel ao

patrimônio do doador se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º estabelece

que essa autorização tornar-se-á sem efeito se, findo igual prazo, o donatário não

houver procedido ao registro do imóvel; e o art. 4º dispõe que o Município de Várzea

da Palma deverá encaminhar à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -

Seplag -  documento que comprove a destinação do imóvel conforme estabelecido

nessa autorização.
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Em decorrência de tais informações, não há óbice à tramitação do projeto de lei em

análise.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.718/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator  -  André Quintão -  Duilio de

Castro - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.718/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Várzea da Palma o imóvel que especifica.

A  proposição  foi  distribuída  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto.

Agora, vem a matéria a esta comissão para análise do mérito e da repercussão

financeira, nos termos dos arts. 100 e 102, inciso VII, alíneas “d” e “f”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em pauta tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município  de  Várzea da Palma o imóvel  constituído  de uma área de 1.113,75m²,

situada  na  R.  Adolfo  Ensch,  1.170,  Centro,  no  Município  de  Várzea  da  Palma,

registrado sob o nº 11.927, às fls. 15v/16 do Livro 3-M, no Cartório do Registro de

Imóveis  da  Comarca  de  Pirapora.  O  imóvel  destina-se  à  instalação  de  órgãos

pertencentes à administração pública municipal de Várzea da Palma e reverterá ao

patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos, não lhe tiver sido dada essa

destinação. A autorização tornar-se-á sem efeito se, findo esse prazo, o município

não  houver  procedido  ao  registro  do  imóvel  ou  tiver  deixado  de  encaminhar  à

Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  documento  que  comprove  a
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destinação do imóvel.

Na  mensagem  do  governador,  informa-se  que  o  imóvel  em  questão  passou  a

integrar o patrimônio do Estado, a título de doação, em 1961, e salienta-se que a

doação pretendida visa à instalação de órgãos da administração pública. Informa-se

ainda  que  o  imóvel  encontra-se  desafetado  por  parte  do  Estado  e  que  inexiste

interesse  em  sua  utilização,  o  que  implica  sua  disponibilidade  para  os  objetivos

citados.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  afirmou  ser  importante  observar,  para  a

transferência de domínio de patrimônio do Estado, o art. 18 da Constituição Mineira,

que  exige  autorização  legislativa  para  a  efetivação  da  alienação,  e,  no  plano

infraconstitucional,  o art.  17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o

inciso XXI do art. 37 da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos  da  administração pública,  o  qual  exige,  além da  referida  autorização,  a

subordinação  do  contrato  ao  atendimento  do  interesse  público.  A  propósito,  a

proposição prevê a utilização do bem para a instalação de órgãos da administração

municipal e determina sua reversão no caso de, no prazo de cinco anos, não lhe ser

dada essa destinação. Além disso, estabelece que essa autorização tornar-se-á sem

efeito se, findo igual prazo, o donatário não houver procedido ao registro do imóvel; e

dispõe que o Município  de  Várzea da Palma deverá  encaminhar  à  Secretaria  de

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

conforme estabelecido na autorização.

No  âmbito  da  competência  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária, não resta dúvida de que a doação de um imóvel que não será utilizado

pelo Estado para a instalação de órgão da administração municipal atende à questão

do mérito.

Quanto  à  repercussão  financeira,  a  análise  deve  ser  vista  sob  dois  aspectos:

repercussão  da  medida  no  patrimônio  do  Estado  e  repercussão  do  projeto  na

sociedade.

Sob o primeiro  aspecto,  não  há como negar  que de fato  a  doação de imóveis

representa uma redução do patrimônio do estado federado. Em relação ao segundo

ponto,  entretanto,  entendemos  que  a  medida  é  procedente,  visto  que  o  Estado
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declarou que não tem nenhum interesse em utilizar o imóvel e que ele será útil para o

município. Ademais, ele estaria apenas passando da esfera estadual para a esfera

municipal, ou seja, permaneceria na condição de bem público, não havendo redução

do patrimônio público.

Assim, no âmbito da nossa comissão, entendemos que a matéria é procedente.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.718/2013 no

1º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Zé  Maia,  presidente  -  Tiago  Ulisses,  relator  -  Adalclever  Lopes  -  Lafayette  de

Andrada - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.738/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da

Mensagem nº 576/2013, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder Executivo a

prestar contragarantia à União em operação de crédito com a agência oficial alemã

Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW - e dá outras providências”.

Publicada no  Diário do Legislativo de 29/11/2013, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta comissão para receber parecer sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a prestar contragarantia à

União  para  obter  as  garantias  na  operação  de  crédito  a  ser  celebrada  entre  a

Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG - e a agência oficial alemã

Kreditanstalt  für  Wiederaufbau -  KFW  -  até  o  valor  equivalente  a  €30.000.000,00

(trinta milhões de euros).

A contragarantia compreenderá direitos e créditos relativos a cotas ou parcelas da
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participação do Estado na arrecadação da União, na forma do disposto na alínea “a”

do inciso I e no inciso II do art. 159, e receitas próprias do Estado a que se referem os

arts. 155 e 157, todos dispositivos da Constituição da República, nos termos do § 4º

do art. 167, da mesma Carta Política.

A  República  Federativa  do  Brasil  prestará  garantia,  e,  para  tanto,  deverá  a

Secretaria de Estado de Fazenda celebrar contrato de contragarantia com a Copasa-

MG.

Nos termos da proposição, os recursos da operação de crédito serão aplicados em

atividades e projetos para a atualização tecnológica de sistemas de tratamento de

esgoto e do aproveitamento energético do biogás. De acordo com o exposto pela

Secretaria de Estado da Fazenda na exposição de motivos anexada à mensagem de

encaminhamento  do  projeto,  o  programa,  por  meio  de  um  conjunto  de  ações,

contribui com a preservação do meio ambiente e a proteção climática global, pela

utilização  de  biogás,  aplicando  novos  conceitos  e  tecnologias  nos  processos  de

tratamento de esgoto sanitário. Contribui, ainda, para a meta de redução de gases de

efeito estufa definida pelo governo federal na Lei nº 12.187, de 2009, que estabelece

a política nacional sobre mudança de clima, e para o cumprimento dos objetivos do

Plano Nacional de Energia - PNE 2030 - e do Plano Nacional de Eficiência Energética

- Pnef.

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal

-, em seu art. 29, inciso IV, define a concessão de garantia como o compromisso de

adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação

ou entidade a ele vinculada.

De acordo com as lições de Misabel Abreu Machado Derzi, “a contragarantia tem a

mesma natureza e extensão da  garantia,  ou seja, qualquer caução contraprestada

pelo devedor ao garantidor, terceiro estranho ao vínculo obrigacional que lhe garantiu

o pagamento” (Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal, 4ª ed., Ed. Saraiva,

2009, p. 290).

A Lei  de Responsabilidade Fiscal,  em sua Seção V,  que trata da garantia  e da

contragarantia,  prescreve, no art.  40, que os entes poderão conceder garantia em

operações de crédito internas ou externas, observado o disposto nesse artigo e no
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art. 32. Este último traça normas gerais sobre a contratação de operações de crédito

pelos  entes  da  Federação.  O principal  requisito  previsto  no  artigo  é  que o  pleito

formalizado pelo Estado esteja fundamentado em parecer elaborado por seus órgãos

técnicos e jurídicos, demonstrando a relação entre o custo e o benefício e o interesse

social e econômico da operação.

Além disso, o cumprimento dos limites e das condições relativas à realização de

operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por ele

controladas,  deve  ser  verificado  pelo  Ministério  da  Fazenda.  O  parecer  que

fundamenta o pleito deve considerar: 1) a existência de prévia e expressa autorização

para  a  contratação  em lei  específica,  na  Lei  Orçamentária  Anual  ou  em créditos

adicionais;  2)  a  inclusão,  no  orçamento  ou  em  créditos  adicionais,  dos  recursos

provenientes da operação; 3) a observância dos limites e das condições fixadas pelo

Senado  Federal  e  4)  a  autorização  específica  do  Senado,  quando  se  tratar  de

operação de crédito externo.

O art. 40 traz ainda as normas gerais sobre garantia e contragarantia. Em seu § 1º,

determina que a garantia está condicionada ao oferecimento de contragarantia, em

valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida, e à adimplência da entidade

que a pleitear quanto a suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este

controladas,  sendo  que  a  contragarantia  exigida  pela  União  dos  Estados  pode

consistir  na  vinculação  das  receitas  tributárias  diretamente  arrecadadas  e  das

provenientes de transferências constitucionais, com outorga de poderes ao garantidor

para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida.

No caso de operação de crédito contraída com organismo financeiro internacional

ou com instituição federal de crédito e fomento para o repasse de recursos externos,

a União só presta garantia a ente que atenda, além da prestação da contragarantia,

às exigências legais para o recebimento de transferências voluntárias.

É  nula  a  garantia  concedida  acima  dos  limites  fixados  pelo  Senado  Federal  e

também é vedado às entidades da administração indireta, inclusive suas empresas

controladas e subsidiárias, conceder garantia, ainda que com recursos de fundos.

Saliente-se, ainda, que, quando honrar dívida de outro ente, em razão de garantia

prestada,  a  União  pode  condicionar  as  transferências  constitucionais  ao



1627
____________________________________________________________________________

ressarcimento daquele pagamento.

Os limites e as condições fixadas pelo Senado Federal estão consubstanciados na

Resolução nº 40, de 20 de dezembro de 2001, alterada pela Resolução nº 5, de 3 de

abril de 2002, que dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida pública

consolidada e da  dívida  pública mobiliária  dos estados,  do  Distrito  Federal  e dos

municípios,  e  na  Resolução  nº  43,  de  21  de  dezembro  de  2001,  alterada  pela

Resolução nº 3, de 2 de abril de 2002, que dispõe sobre as operações de crédito

interno  e  externo  dos  estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  municípios,  inclusive

concessão  de  garantias,  seus  limites  e  condições  de  autorização  e  dá  outras

providências. No art.  9º,  essa última resolução estabelece que o saldo global  das

garantias  concedidas  pelos  estados,  pelo  Distrito  Federal  e  pelos  municípios  não

pode exceder 22% da receita corrente líquida.

De  acordo  com  o  art.  61,  inciso  IV,  da  Carta  Mineira,  compete  à  Assembleia

Legislativa dispor sobre dívida pública, abertura e operação de crédito.

A efetivação da operação de crédito depende, ainda, do cumprimento do que dispõe

o art. 167, inciso III, da Carta da República, que veda a realização de operações de

crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas

mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo

Poder Legislativo, por maioria absoluta, requisito também previsto no art. 32 da Lei de

Responsabilidade Fiscal.

Cumpre destacar que a autorização legislativa é apenas uma condição prévia para

a  efetivação  do  empréstimo  e  a  prestação  de  garantia  ou  contragarantia.  Outras

medidas de cunho normativo ou administrativo ainda hão de ser tomadas para que a

pretensão do Poder Executivo se concretize em definitivo.

Quanto  à  compatibilização  da  operação  com  os  aspectos  financeiros  e

orçamentários  exigidos  pelas  normas  mencionadas,  trata-se  de  competência  da

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Conclusão

Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.738/2013.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.
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Sebastião Costa, presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - André Quintão - Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 2º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

47/2013

Comissão Especial 

Relatório

De autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais  e tendo como primeiro signatário o Deputado Jayro Lessa,  a Proposta de

Emenda à Constituição nº 47/2013 altera o inciso II do § 3º do art. 53 da Constituição

do Estado.

Aprovada no 1º turno com a Emenda nº1, desta Comissão Especial, cumpre-nos

emitir  o  parecer  para  o  2º  turno,  conforme  estabelece  o  art.  189  do  Regimento

Interno.

Segue anexa a redação do vencido, conforme estabelece o § 1º do art.  189 do

diploma procedimental.

Fundamentação

A proposição em exame tem por objetivo alterar o inciso II do art. 53 da Constituição

do Estado, que trata da eleição da Mesa da Assembleia. Consoante tal dispositivo, a

eleição  da  Mesa  deve  dar-se  para  mandato  de  dois  anos,  permitida  uma  única

recondução para o mesmo cargo na eleição subsequente, na mesma legislatura ou

na  seguinte.  A  alteração  proposta  consiste  em  vedar  a  recondução  na  mesma

legislatura.

Desse modo, enquanto o texto atual  não faz distinção entre legislatura atual  ou

subsequente para o fim de permitir a recondução, sendo, aliás, expresso ao dizer que

tal permissão se dá tanto dentro da mesma legislatura quanto na seguinte, a proposta

em tela objetiva manter a permissão da recondução tão somente para legislaturas

distintas.

No plano federal, é dado tratamento diverso à matéria, já que a Constituição da

República limita-se a dizer que é vedada a recondução para a eleição imediatamente

subsequente,  sem  referência  alguma  a  legislatura.  Cabe  dizer  que  o  Supremo

Tribunal Federal já se pronunciou em favor da autonomia que têm os Estados para
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dispor  sobre  a  eleição  das  Mesas  das  Assembleias  Legislativas  estaduais,  sem

vincular-se ao modelo federal. Confiram-se, a propósito, a ADIN nº 2262/MA, a ADIN

792-1/RJ, a ADIN nº 1.528 AP e a ADIN nº 793/RO.

Assim, nada impede que o legislador estadual, no exercício do poder constituinte

decorrente, venha a alterar a disciplina jurídica dessa matéria. É o que se objetiva

fazer por meio da proposta em análise, que, ao vedar a recondução, para o mesmo

cargo, dos membros da Mesa da Assembleia, busca promover a alternância no poder,

assegurando a renovação e afastando o risco de personificação do poder político.

O texto original  da proposta afastava a vedação da recondução na hipótese de

eleição para legislaturas distintas. A Emenda nº 1, apresentada por esta Comissão, e

aprovada em 1º turno, afastou essa exceção, já que a ideia subjacente à vedação da

recondução é a de proporcionar a alternância no poder, princípio que deve subsistir

mesmo que se esteja em face da transição de uma legislatura a outra. Dito de outro

modo: a alternância no poder e a rotatividade no comando dos cargos diretivos desta

Casa Legislativa devem dar-se ao longo das sucessivas legislaturas, não se limitando

ao período de duração de uma só legislatura.

Reiteramos, pois, o posicionamento externado por ocasião do exame da matéria em

1º turno, quando preconizamos que a eleição da Mesa deve dar-se para mandato de

dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição subsequente, na

mesma legislatura ou na seguinte.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição

nº 47/2013 na forma do vencido em 1º turno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 47/2013

(Redação do vencido)

Altera o inciso II do § 3º do art. 53 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O inciso II do § 3º do art. 53 da Constituição do Estado passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 53 - (…)

§ 3º - (…)
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II - eleger a Mesa da Assembleia para mandato de dois anos, vedada a recondução

para o mesmo cargo na eleição subsequente, na mesma legislatura ou na seguinte;”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Carlos Pimenta, presidente - Zé Maia, relator - Lafayette de Andrada - Tiago Ulisses

- Jayro Lessa.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 493/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei nº 493/2011 altera a

Lei nº 12.666, de 4/11/1997, que dispõe sobre a Política de Amparo ao Idoso e dá

outras providências.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora a proposição a

esta  comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  189,

combinado com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Conforme determina o § 1º  do  art.  189 do Regimento Interno,  segue,  anexa,  a

redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei  em exame, na forma do vencido no 1º turno,  visa alterar a Lei

Estadual nº 12.666, de 4/11/1997, que dispõe sobre a Política de Amparo ao Idoso. A

alteração proposta incide sobre a possibilidade de atuação do Estado na promoção

da inclusão do idoso na área da educação superior.

Em âmbito nacional, o Estatuto do Idoso - Lei Federal nº 10.741, de 1º/10/2003 -

disciplina a matéria estabelecendo que o poder público criará oportunidade de acesso

do idoso à  educação,  adequando currículos,  metodologias  e material  didático aos

programas educacionais a ele destinados, apoiará a criação de universidade aberta

para as pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos de conteúdo

e padrão editorial adequados ao idoso, que facilitem a leitura, considerada a natural

redução da capacidade visual.

Em âmbito estadual, a Lei nº 12.666, de 1997, que o projeto em análise visa alterar,

dispõe que compete aos órgãos e entidades estaduais,  na área da educação:  "a)
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possibilitar a criação, no âmbito das escolas estaduais, de cursos abertos ao idoso,

com  a  finalidade  de  propiciar-lhe  o  acesso  continuado  ao  saber;  b)  inserir,  nos

currículos do ensino formal, conteúdos voltados para o processo de envelhecimento,

de forma a eliminar  preconceitos e a produzir  conhecimentos sobre o assunto; c)

desenvolver programas educativos, especialmente nos meios de comunicação, sobre

o processo de envelhecimento; e d) apoiar a criação de cursos na Universidade do

Estado de Minas Gerais - Uemg - e na Universidade Estadual de Montes Claros -

Unimontes -, abertos para o idoso, como meio de universalizar o acesso às diferentes

formas do saber".

A alteração consubstanciada no vencido incide exatamente sobre esse último item,

tornando mais abrangente o seu alcance.

Embora a alteração que o vencido proponha seja pertinente, julgamos que há uma

questão  urgente  para  a  garantia  dos  direitos  dos  idosos  e  nos  parece  oportuno

abordá-la também no projeto em análise: a gratuidade do transporte intermunicipal

para  os  idosos.  O  tema está  presente  na  agenda pública  há  décadas  e  ganhou

destaque  nos  últimos  anos.  Em  1989,  esta  Casa  aprovou  a  Lei  nº  9.760,  de

20/4/1989, que lhes assegura esse direito no Estado. Não obstante a existência da

lei, os idosos não estão usufruindo desse direito.

A Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  vem,  então,  promovendo  discussões

sobre a questão, a exemplo da audiência pública conjunta desta comissão com a

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, realizada em 22/9/2011.

Em 15/10/2013,  esta Casa realizou debate sobre a  defesa do passe livre  para a

pessoa idosa no transporte público intermunicipal de Minas Gerais. Naquela ocasião

o presidente Dinis Pinheiro assumiu o compromisso de envidar esforços para resolver

o problema.

Tendo em vista a consolidação das leis, entendemos ser conveniente acrescentar

dispositivos  à  Lei  nº  12.666,  de  4/11/1997,  com  o  fim  de  assegurar  o  direito  à

gratuidade no transporte coletivo intermunicipal de passageiros aos idosos com idade

superior a 65 anos, bem como facilitar o acesso e a permanência nos veículos de

transporte coletivo para as pessoas com dificuldades de locomoção e para os idosos.

Para tanto, apresentamos ao final desse parecer o Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º
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turno. De acordo com o substitutivo, para ter acesso ao benefício, o idoso deve ter

renda individual inferior a dois salários mínimos, e o limite de lugares assegurado é

dois por viagem.

Destacamos que, na forma proposta, a gratuidade ao transporte intermunicipal se

alinha aos critérios definidos pelo Estatuto do Idoso para a gratuidade nos transportes

coletivos interestaduais e entendemos que a medida contribuirá efetivamente para

ampliar as possibilidades de inclusão social do idoso.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 493/2011, no 2º turno,

na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei n° 12.666, de 4 de novembro de 1997, que dispõe sobre a política

estadual de amparo ao idoso, e dá outras providências.

Art. 1º - A alínea “d” do inciso III do art. 5° da Lei n° 12.666, de 4 de novembro de

1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5° - (...)

III - (...)

apoiar  a  criação  de  cursos  nas  universidades  públicas  estaduais,  bem  como a

abertura de vagas em disciplinas regulares nos cursos de graduação, destinados ao

público idoso;

Art. 2° - O art. 5º da Lei nº 12.666, de 4 de novembro de 1997, fica acrescido do

seguinte inciso VIII:

“Art. 5° - (...)

VIII - na área dos transportes públicos:

a)  assegurar  o  direito  à  gratuidade  no  transporte  coletivo  intermunicipal  de

passageiros,  nos  termos  e  condições  previstas  nesta  lei,  aos  idosos  com  idade

superior a sessenta e cinco anos;

b) assegurar a facilidade de acesso e de permanência nos veículos de transporte

coletivo para as pessoas com dificuldades de locomoção e para os idosos com idade

superior a 65 anos.”.

Art. 3º - Fica acrescentado o seguinte art. 5º-A à Lei nº 12.666, de 4 de novembro
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de 1997:

“Art.  5º-A -  Aos  idosos  com  idade  superior  a  sessenta  e  cinco  anos  e  renda

individual  inferior  a  dois  salários  mínimos  e  às  pessoas  deficientes,  conforme

definição da Lei nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000, fica assegurado o direito  à

gratuidade  no  serviço  intermunicipal  de  transporte  coletivo  de  passageiros,

convencional,  até o limite total  de dois  lugares por viagem, válido para ambos os

grupos de beneficiários, considerados em conjunto.

§  1º  -  A empresa  delegatária  ou  a  entidade  representativa  do  setor  criarão  e

manterão,  às  suas  próprias  expensas,  mecanismos  de  cadastramento,  de

identificação e de comprovação da condição de beneficiário idoso ou deficiente.

§ 2º - Os custos operacionais decorrentes do cadastramento a que se refere o § 1º

não serão computados  para a fixação de tarifa  e para a  revisão anual  a  que se

referem  o  art.  24  do  Regulamento  do  Serviço  de  Transporte  Coletivo  Rodoviário

Intermunicipal e Metropolitano do Estado de Minas Gerais - RSTC - ou para a revisão

a que se refere o art. 35 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995.

§  3º  -  O  beneficiário  idoso  deverá  apresentar,  no  momento  do  embarque,

documento de identidade com validade nacional, com foto, em que se comprove a

idade superior a sessenta e cinco anos, acompanhado por documento que comprove

o cadastramento a que se refere o § 1º.

§ 4º - Para ter acesso à gratuidade, o beneficiário deverá solicitar junto à empresa

delegatária  a  reserva  de  assento  com  no  mínimo  doze  horas  de  antecedência,

contadas do horário previsto de partida do veículo.

§ 6º - As limitações de renda e de lugares previstas no caput para a concessão do

benefício aos  idosos  e  o  prazo para  reserva  antecipada prevista  no  § 1º  não se

aplicam ao serviço de transporte coletivo intermunicipal de passageiros prestado na

modalidade comercial,  por  meio  de  veículo  urbano,  em trechos  preferencialmente

urbanizados, que é gratuito para os maiores de sessenta e cinco anos, nos termos do

§ 3º do art. 225 da Constituição do Estado.

§ 7º - As empresas delegatárias divulgarão, por meio de cartazes legíveis afixados

nos guichês de venda em agência própria ou credenciada e no interior dos veículos,

as condições previstas neste artigo para a concessão da gratuidade.
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§  8º  -  A recusa  injustificada  de  emissão  de  bilhete  gratuito  para  o  idoso  ou

deficiente, nos termos deste artigo, equivale, para aplicação de penalidades previstas

no RSTC, à recusa de venda de passagem sem motivo justo.

§ 9º - O Estado adotará, se necessárias, nos termos do RSTC, as providências

cabíveis para o atendimento ao disposto no art. 35 da Lei nº 9.074, de 7 de julho de

1995, mediante a revisão de tarifas, se comprovado o desequilíbrio financeiro nos

contratos em vigor, desde que esse desequilíbrio decorra exclusivamente da efetiva

implantação do benefício previsto neste artigo.

§ 10 - A revisão das tarifas a que se refere o § 8º depende da prévia apresentação,

pela empresa delegatária, de planilha específica e detalhada em que se comprove a

repercussão na tarifa estabelecida e o decorrente desequilíbrio nos contratos, com

dados relativos aos seis meses imediatamente anteriores.

§ 11 - A revisão das tarifas, nos termos desta lei, não gera, para a delegatária, o

direito a pagamentos ou indenizações de natureza retroativa.

§ 12 - A implantação do benefício a que se refere este artigo é imediata e independe

de regulamentação.

Art. 4º - O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 15.083, de 24 de abril de 2004, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (…)

Parágrafo único. Uma das vagas utilizadas nos termos deste artigo será gratuita

para os deficientes.”.

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

Art. 6º - Fica revogada a Lei nº 9.760, de 20 de abril de 1989.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Rosângela Reis, presidente e relatora - Bosco - Juninho Araujo - Tiago Ulisses.

PROJETO DE LEI Nº 493/2011

(Redação do Vencido)

Altera a Lei n° 12.666, de 4 de novembro de 1997, que dispõe sobre a Política

Estadual de Amparo ao Idoso e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - A alínea “d” do inciso III do art. 5° da Lei n° 12.666, de 4 de novembro de
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1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5° - (...)

III - (...)

d) apoiar a criação de cursos nas universidades públicas estaduais, bem como a

abertura de vagas em disciplinas regulares nos cursos de graduação, destinados ao

público idoso;”.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.066/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro,  o Projeto de Lei  nº  1.066/2011 institui  o

Estatuto de Museus e dá outras providências.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Cultura, retorna o projeto a esta comissão de mérito a fim de receber parecer para o

2º turno,  nos termos do art.  189,  combinado com o art.  102,  XVII,  do Regimento

Interno.

A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer, nos termos do art. 189, § 1º,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise tem por finalidade instituir norma sobre a criação, a gestão e o

funcionamento de museus no Estado. Foi a matéria aprovada em 1º turno na forma

do Substitutivo nº 1, desta Comissão de Cultura.

Na oportunidade de reavaliar a proposição em tela, entendemos por bem aprimorá-

la por meio de quatro emendas, ao final apresentadas, que aperfeiçoam a redação de

dispositivos do vencido, conforme o que se segue.

A Emenda nº 1 aprimora a redação do art. 6º, de modo a deixar claro quem tem a

prerrogativa de utilizar a denominação “museu estadual”. A Emenda nº 2, por sua vez,

busca adequar  o  texto  do  art.  10,  de  forma a abranger  instituições  museológicas

geridas por outras instâncias além do Estado. A Emenda nº 3 propõe nova redação

para o art. 13, de modo a deixar claro que os acervos passíveis de declaração de

interesse público são aqueles pertencentes a instituições museológicas privadas. Por
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último, a Emenda nº 4 detalha, no art. 41, de maneira pormenorizada, os programas

que devem integrar o Plano Museológico das instituições no âmbito do Estado, em

consonância com a legislação federal sobre o tema.

Reiteramos,  por  oportuno,  a  importância  e  a  relevância  da  futura  lei  para  o

fortalecimento  das  instituições  museológicas  nos  desafios  que  enfrentam  na  sua

missão de preservar o patrimônio cultural e, ao mesmo tempo, torná-lo acessível a

cada vez mais pessoas.

Conclusão

Somos, pois, pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.066/2011, na forma do vencido

no 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 4, que apresentamos.

EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 6° do vencido a seguinte redação:

“Art.  6° -  A denominação de museu estadual  só poderá ser adotada por museu

integrante da administração pública estadual ou por museu autorizado pelo Estado a

utilizá-la.”.

EMENDA N° 2

Substitua-se,  no  art.  10  do  vencido,  a  expressão  “observada  a  disponibilidade

financeira e orçamentária do Estado”  pela expressão “observada a disponibilidade

financeira e orçamentária do ente responsável”.

EMENDA N° 3

Dê-se ao art. 13 do vencido a seguinte redação:

“Art. 13 - Poderá ser declarado de interesse público, no todo ou em parte, o acervo

de  museu privado  cujo  valor  cultural  e  cuja  importância  para  fins  de  pesquisa  e

acesso conferirem-lhe destacada relevância cultural e social.

Parágrafo  único  -  Aos  museus  privados  cujo  acervo  tenha  sido  declarado  de

interesse público poderão ser concedidos benefícios pelo poder público, nos termos

da legislação vigente.”.

EMENDA N° 4

Dê-se ao inciso VI do art. 41 do vencido a seguinte redação:

“Art. 41 - (…)

VI - o detalhamento dos programas:
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a) institucional;

b) de gestão de pessoas;

c) de acervos;

d) de exposições;

e) educativo e cultural;

f) de pesquisa;

g) arquitetônico-urbanístico;

h) de segurança;

i) de financiamento e fomento;

j) de comunicação.”.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Elismar Prado, presidente e relator - Carlos Mosconi - Luzia Ferreira.

PROJETO DE LEI Nº 1.066/2011

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a criação, a gestão e o funcionamento de museus no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

Disposições Preliminares

Art. 1º - A criação, a gestão e o funcionamento de museus no Estado atenderão ao

disposto nesta lei, observadas as disposições previstas na Lei Federal n° 11.904, de

14 de janeiro de 2009.

§ 1° - Consideram-se museus, para os efeitos desta lei,  as instituições sem fins

lucrativos, abertas ao público, que conservam, investigam, divulgam, interpretam e

expõem conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, natural, científico, técnico

ou  cultural,  para  fins  de  preservação,  estudo,  pesquisa,  educação,  visitação,

entretenimento e fruição, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento.

§ 2º - Além das instituições previstas no § 1°, poderão ser considerados museus,

para fins do disposto nesta lei, as organizações e os locais, inclusive virtuais, em que

sejam  divulgados  acervos  ou  desenvolvidas  ações  com  o  objetivo  de  fortalecer

processos de construção identitária e ampliar o acesso ao patrimônio cultural.

Art. 2º - Esta lei não se aplica a bibliotecas, arquivos, centros de documentação e
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coleções visitáveis.

Parágrafo  único  -  Para  fins  do  disposto  neste  artigo,  consideram-se  coleções

visitáveis os conjuntos de bens culturais conservados por pessoa física ou jurídica,

abertos,  ainda  que  esporadicamente,  à  visitação,  que  não  apresentem  as

características previstas no art. 1º desta lei.

Art. 3º - São princípios dos museus:

I - a valorização e a preservação do patrimônio cultural e ambiental do Estado;

II - a universalização do acesso aos bens culturais do Estado;

III - o respeito e a valorização da diversidade cultural, regional, étnica e linguística

do Estado;

IV - a promoção da cidadania;

V - a promoção do intercâmbio cultural.

CAPÍTULO II

Do Funcionamento dos Museus

Seção I

Da Criação e da Extinção de Museus

Art. 4° - É facultada a qualquer entidade, independentemente do regime jurídico, a

criação de museu, observado o disposto nesta lei  e  na Lei Federal  n° 11.904, de

2009.

Art.  5°  -  A  criação,  a  fusão  e  a  extinção  de  museus  dar-se-ão  por  meio  de

documento público e deverão ser comunicadas ao órgão estadual competente.

Art.  6°  -  A denominação  de  museu  estadual  só  poderá  ser  adotada  mediante

autorização do Estado, na forma do regulamento.

Art.  7° -  A denominação de museu municipal só poderá ser adotada por museu

integrante  da  administração  pública  municipal  ou  por  museu  autorizado  pelo

Município a utilizá-la.

Art.  8°  -  As  entidades  públicas  e  privadas  gestoras  de  museus  definirão  o

enquadramento orgânico e aprovarão o regimento da instituição museológica.

Seção II

Dos Museus Públicos

Art.  9°  -  São  museus  públicos  as  instituições  museológicas  integrantes  da
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administração pública.

Art. 10 - O poder público estabelecerá planejamento anual de modo a garantir o

funcionamento dos museus públicos e permitir  o cumprimento de suas finalidades,

observada a disponibilidade financeira e orçamentária do Estado.

Art. 11 - O servidor de museu público é impedido de atuar, direta ou indiretamente,

em atividades ligadas à comercialização de bens culturais.

Parágrafo único - Atividades de avaliação para fins comerciais serão permitidas a

servidor de museu público a pedido de órgão da administração pública,  mediante

designação formal, nos termos de regulamento.

Seção III

Do Acervo dos Museus

Art. 12 - Os bens culturais, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de

referência à identidade, à cultura, à memória e ao ambiente natural dos diferentes

grupos formadores da sociedade brasileira, poderão ser incorporados ao acervo dos

museus.

Art. 13 - Será declarado de interesse público o acervo de museu cujo valor cultural

e  cuja  importância  para  fins  de  pesquisa  e  acesso  conferirem-lhe  destacada

relevância cultural e social.

§ 1° - O acervo de museu privado poderá ser declarado de interesse público, no

todo ou em parte.

§ 2° - Aos museus cujo acervo tenha sido declarado de interesse público poderão

ser concedidos benefícios pelo poder público, nos termos da legislação vigente.

Art. 14 - Os museus formularão e, quando for o caso, submeterão à aprovação da

entidade  gestora  a  política  de  aquisição  e  descarte  de  bens  culturais,  atualizada

periodicamente.

Art. 15 - Os museus públicos darão publicidade aos termos de descarte a serem

efetuados pela instituição, por meio de publicação no diário oficial dos Poderes do

Estado.

Art. 16 - Os museus manterão documentação sistematicamente atualizada sobre os

bens culturais que integram seu acervo, na forma de registros e inventários.

Art. 17 - O poder público criará e manterá inventário estadual dos bens culturais dos
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museus localizados no Estado.

§  1º  -  O inventário  estadual  consiste  em  banco  de dados,  mantido  pelo  órgão

estadual competente, dos bens culturais existentes em cada museu, sistematizado e

atualizado periodicamente, de modo a permitir sua identificação e proteção.

§  2º  -  A  fim  de  garantir  a  integridade  do  inventário  estadual,  os  museus

responsabilizar-se-ão pela inserção dos dados relativos aos bens culturais de seu

acervo.

Art.  18  -  Os  inventários  museológicos  e  outros  registros  que identifiquem  bens

culturais, elaborados por museus públicos e privados, são considerados patrimônio

arquivístico de interesse estadual e serão conservados nas respectivas instalações

dos museus, de modo a evitar sua destruição, perda ou deterioração.

Art.  19 -  O estudo e a pesquisa nortearão a política de aquisição e descarte, a

identificação e a caracterização dos bens culturais incorporados ou incorporáveis ao

acervo  e  as  atividades  com  fins  de  documentação,  conservação,  interpretação  e

exposição e de educação promovidas pela instituição museológica.

Art. 20 - O Estado adotará medidas que visem a impedir a evasão e a dispersão de

seu  acervo  museológico,  observados  os  critérios  de  proteção  de  bens  culturais

estabelecidos na legislação vigente.

Art.  21 -  A transferência de peça de acervo de museu público ou declarado de

interesse público para o exterior  observará o disposto na legislação em vigor,  em

especial o art. 14 do Decreto Lei Federal nº 25, de 30 de novembro de 1937, e a Lei

Federal nº 4.845, de 19 de novembro de 1965.

Art. 22 - Em caso de extinção de museu público ou de museu privado cujo acervo

tenha sido declarado de interesse público,  no todo ou em parte,  os  bens de seu

acervo  serão  transferidos  e  conservados  por  órgão  da  administração  pública

competente ou a um museu público.

Seção IV

Do Acesso aos Museus, da Difusão Cultural e da Ação Educativa

Art.  23  -  Os  museus  adotarão medidas  a  fim  de  garantir  a  universalização  do

acesso aos bens culturais de seu acervo, observado o plano de segurança a que se

refere o art. 32 e as diretrizes desta lei.
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Art. 24 - A gratuidade ou onerosidade do ingresso será estabelecida pelo museu ou

pela entidade gestora, considerando as especificidades dos diferentes públicos e a

legislação vigente.

Art. 25 - Os museus poderão autorizar ou produzir publicações e reproduções dos

bens culturais de seu acervo, de forma a ampliar o acesso público, o conhecimento e

a reflexão acerca do valor simbólico desses bens.

§ 1° - Os museus adotarão medidas a fim de garantir a qualidade, a fidelidade e os

propósitos científicos e educativos das publicações e reproduções a que se refere o

“caput”, sem prejuízo dos direitos de autor e conexos.

§ 2º - As reproduções e demais cópias serão assinaladas como tais, de modo a

evitar que sejam confundidas com os objetos ou espécimes originais.

Art. 26 - Os museus facilitarão o acesso à imagem e à reprodução de seus bens

culturais  e  documentos  conforme  os  procedimentos  estabelecidos  na  legislação

vigente e nos regimentos internos de cada museu.

Parágrafo  único  -  O  acesso  de  que  trata  este  artigo  será  fundamentado  nos

princípios  da  conservação  dos  bens  culturais,  do  interesse  público,  da  não

interferência  na  atividade  dos  museus  e  da  garantia  dos  direitos  de  propriedade

intelectual e de imagem, na forma da legislação vigente.

Art. 27 - Os museus zelarão pela proteção dos bens culturais que constituem seus

acervos,  tanto  em  relação  à  qualidade  das  imagens  e  reproduções  quanto  à

fidelidade aos fins educacional e de divulgação que lhes são próprios, na forma da

legislação vigente.

Art. 28 - Os museus promoverão ações educativas e de incentivo à pesquisa, a fim

de contribuir para ampliar o acesso da sociedade aos bens culturais e ao patrimônio

material e imaterial do Estado.

Art.  29  -  Os  museus  promoverão  oportunidades  de  prática  profissional  aos

estudantes de cursos de museologia e de outros cursos afins à área museológica.

Art. 30 - Os museus promoverão estudos de público, diagnóstico de participação e

avaliações  periódicas  de  suas  atividades,  visando  à  progressiva  melhoria  da

qualidade de seu funcionamento e do atendimento ao público.

Parágrafo único - As estatísticas de visitantes dos museus serão enviadas ao órgão
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ou entidade competente do poder público, conforme regulamento.

Seção V

Da Segurança, da Preservação, da Conservação e da Restauração

Art. 31 - Os museus disporão de condições de segurança que garantam a proteção

e a integridade dos bens culturais  sob sua guarda,  bem como dos usuários,  dos

funcionários e das instalações.

Art. 32 - Cada museu disporá de plano de segurança periodicamente testado para

prevenir danos.

§ 1° - O plano de segurança de cada museu tem natureza confidencial.

§  2°  -  Os  órgãos  de  segurança  pública  poderão  cooperar  com  os  museus  na

definição do plano de segurança e na aprovação dos equipamentos de prevenção de

danos.

Art. 33 - Os museus colaborarão com os órgãos de segurança pública no combate

aos crimes contra a propriedade e ao tráfico de bens culturais.

Art. 34 - A alienação, a restauração, a reforma ou o descarte de bem cultural de

acervo de museu público ou declarado de interesse público dependem de parecer

prévio do órgão estadual competente.

Parágrafo único - A restauração a que se refere o caput deverá ser feita mediante

fiscalização do órgão estadual competente.

Art. 35 - O titular de instituição museológica que autorize a realização de obra ou

trabalho de restauração, preservação ou conservação de bem cultural sob a guarda

da  instituição  será  solidariamente  responsável  em  caso  de  dano  irreparável  ou

destruição do bem cultural objeto da intervenção.

Seção VI

Da Interação entre os Museus e a Sociedade

Art.  36  -  Os  museus  estabelecerão  mecanismos  de  colaboração  com  outras

entidades, nos termos de regulamento, em consonância com o propósito de serviço à

sociedade estabelecido nesta lei.

Art. 37 - Os museus poderão estimular a constituição de associações de amigos de

museus,  grupos  de  interesse  especializado,  voluntariado  ou  outras  formas  de

colaboração e participação sistemática da sociedade, conforme regulamento.



1643
____________________________________________________________________________

Art.  38  -  Para  os  efeitos  desta  lei,  consideram-se  associações  de  amigos  de

museus as sociedades civis sem fins lucrativos, constituídas na forma da lei civil, que

atendam aos seguintes requisitos:

I  -  façam constar  em seu instrumento  constitutivo,  como finalidade  exclusiva,  o

apoio, a manutenção e o incentivo às atividades dos museus a que se refiram, em

especial àquelas destinadas ao público em geral;

II - não adotem restrições à adesão de novos membros;

III - vedem a remuneração da diretoria.

§ 1° - O reconhecimento da associação de amigos de museus será efetuado em

documento elaborado pela entidade gestora do museu ou pelo órgão competente.

§  2°  -  As  associações  de  amigos  de  museus  publicarão  seus  balanços

periodicamente.

Art. 39 - A associação de amigos, no exercício de suas funções, submeterá seus

planos, projetos e ações à aprovação prévia da instituição museológica.

CAPÍTULO III

Do Plano Museológico

Art. 40 - Os museus elaborarão e implementarão plano museológico.

Parágrafo único - Considera-se plano museológico o instrumento de planejamento e

ordenamento  da  instituição  museológica,  contendo  a  definição  da  vocação,  dos

objetivos e das atividades a serem desenvolvidas pela instituição, com a finalidade de

sistematizar o trabalho interno da instituição e de amparar sua atuação na sociedade.

Art. 41 - O plano museológico conterá:

I - a definição da função a ser desempenhada pelo museu na comunidade em que

está inserido, bem como suas metas, objetivos e diretrizes de funcionamento;

II  -  a  identificação  dos  espaços  e  dos  conjuntos  patrimoniais  sob  a  guarda  do

museu;

III - a identificação dos públicos a que se destina o trabalho do museu;

IV - a política de aquisições e descartes de bens culturais do acervo do museu;

V - a descrição das condições de funcionamento da instituição;

VI - o detalhamento dos programas de:

a) gestão institucional;
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b) gestão de recursos humanos;

c) gerenciamento de coleções;

d) exposições;

e) ação cultural e educativa;

f) pesquisa;

g) comunicação institucional.

§  1º  -  O  plano  museológico  será  elaborado,  preferencialmente,  de  forma

participativa,  envolvendo  o  conjunto  dos  funcionários  do  museu,  além  de

especialistas, parceiros sociais, usuários e consultores externos, levando em conta as

especificidades da instituição.

§  2º  -  O  plano  museológico  será  avaliado  e  revisado  pela  instituição  com

periodicidade definida em seu regimento.

CAPÍTULO IV

Do Sistema Estadual de Museus

Art. 42 - O Sistema Estadual de Museus, constituído por meio da adesão voluntária

das instituições museológicas sediadas no Estado, tem a finalidade de promover a

interação  e  a  articulação  dos  museus  e  instituições  que  desenvolvam  projetos

museológicos em Minas Gerais, respeitando suas autonomias administrativa, cultural

e técnico-científica.

Art. 43 - O Sistema Estadual de Museus terá um comitê gestor com a finalidade de

propor  diretrizes  e  ações  e  de  apoiar  e  acompanhar  o  desenvolvimento  do  setor

museológico mineiro.

Parágrafo único - O comitê gestor do Sistema Estadual de Museus será composto

por representantes de órgãos e entidades com efetiva atuação na área museológica,

na forma no regulamento.

Art. 44 - São objetivos do Sistema Estadual de Museus:

I  -  incentivar  a  disseminação  de  conhecimentos  e  de  procedimentos  técnico-

científicos da área museológica;

II - estimular a concepção, o desenvolvimento e a avaliação de programas, projetos

e ações educativas e culturais na área museológica;

III  -  promover  e  apoiar  os  programas  e  projetos  de  incremento,  intercâmbio  e
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qualificação das equipes e dos profissionais das instituições museológicas;

IV - estimular a participação da sociedade na estruturação e no desenvolvimento do

setor museológico mineiro;

V - incentivar e promover a criação e a articulação de redes e sistemas municipais e

regionais  de  museus,  bem  como  o  intercâmbio  e  a  articulação  das  instituições

museológicas com o Sistema Brasileiro de Museus;

VI  -  promover  a  atualização  permanente  do  cadastro  dos  museus  situados  no

Estado;

VII - contribuir para o planejamento das políticas para a área museológica;

VIII - propor diretrizes para a gestão, a aquisição, o descarte, a documentação, a

pesquisa, a preservação, a conservação, a restauração, a segurança, a proteção e a

difusão de acervos museológicos;

IX - facilitar o acesso a recursos, financiamentos e mecanismos de fomento para a

área museológica.

Art. 45 - Poderão integrar o Sistema Estadual de Museus, mediante formalização de

instrumento hábil a ser firmado com o órgão competente:

I - os museus públicos;

II - os museus e as instituições que desenvolvam projetos museológicos vinculados

aos demais Poderes do Estado, bem como os de âmbito federal e municipal;

III  -  os  museus  privados  e  as  instituições  privadas  que  desenvolvem  projetos

museológicos, inclusive aquelas das quais o poder público participe;

IV - as organizações sociais, os museus comunitários, os ecomuseus e os grupos

étnicos e culturais que mantenham ou estejam desenvolvendo projetos museológicos;

V  -  as  instituições  de ensino  oficialmente  reconhecidas  que  mantenham cursos

relacionados com a área museológica;

VI - outras entidades vinculadas à área museológica.

Art. 46 - Os museus integrantes do Sistema Estadual de Museus terão prioridade

nas políticas de fomento voltadas para a área museológica.

Art. 47 - O órgão estadual competente manterá cadastro atualizado das instituições

museológicas integrantes do Sistema Estadual de Museus.
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CAPÍTULO V

Das Penalidades

Art. 48 - As instituições museológicas que descumprirem o disposto nesta lei ficarão

sujeitas, sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, em especial

os arts. 62, 63 e 64 da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, de maneira

progressiva, às seguintes penalidades, na forma do regulamento:

I - notificação formal, pelo órgão competente do Estado, estipulando plano de ação

corretiva e prazo para sua efetivação;

II  -  perda ou restrição de incentivos  e benefícios  fiscais  concedidos pelo  poder

público e suspensão do acesso a editais de fomento, pelo prazo de cinco anos;

III  -  perda  ou  suspensão  da  participação  em  linhas  de  financiamento  em

estabelecimentos oficiais de crédito, pelo prazo de cinco anos;

IV - vedação da celebração de contrato com o poder público, pelo prazo de cinco

anos;

V - suspensão parcial de suas atividades;

VI - multa simples ou diária, em valor correspondente a, no mínimo, 10 Ufemgs (dez

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais)  e,  no máximo, 1.000 (mil)  Ufemgs,

agravada em casos de reincidência, conforme regulamentação específica.

§ 1° - Fica vedada a cobrança, pelo Estado, da multa a que se refere o inciso VI

deste artigo caso ela já tenha sido cobrada pelo Município ou pela União.

§ 2º  -  Sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas  neste artigo, fica o

infrator obrigado a indenizar ou reparar os danos causados aos bens musealizados e

a terceiros prejudicados.

§  3º  -  Nos  casos  previstos  nos  incisos  de  II  a  IV  do  caput deste  artigo,  o ato

declaratório  da  perda,  restrição  ou  suspensão  será  atribuição  da  autoridade

administrativa ou financeira responsável pela concessão do benefício, incentivo ou

financiamento.

§ 4º - Verificada a reincidência do descumprimento do disposto nesta lei, a pena de

multa poderá ser agravada.
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CAPÍTULO VI

Disposições Gerais

Art. 49 - O Estado estabelecerá mecanismos de fomento e incentivo aos museus

mineiros.

Art. 50 - O Estado adotará política de apoio à municipalização e à regionalização

dos museus, assegurado o intercâmbio cultural entre as diversas regiões do Estado.

§ 1° - O órgão estadual competente desenvolverá, junto aos Municípios, ações de

incentivo  à  preservação,  à  conservação  e  à  valorização  dos  bens  culturais  das

comunidades, bem como à manutenção e à expansão das instituições museológicas

locais.

§ 2° - Nas ações de municipalização e regionalização, especial atenção será dada

às localidades e regiões nas quais existam aldeamentos ou agrupamentos indígenas,

de modo a incentivar a integração de bens culturais representativos desses povos ao

acervo das instituições museológicas.

Art. 51 - Os museus sediados no Estado terão prazo de cinco anos, contados da

data de publicação desta lei, para se adequarem a suas disposições, salvo no que se

refere às providências determinadas pela Lei Federal n° 11.904, de 14 de janeiro de

2009, às quais se aplica o prazo previsto naquela lei.

Art. 52 - Ficam revogados os arts. 47 a 58 da Lei n° 11.726, de 30 de dezembro de

1994.

Art. 53 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.617/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

O projeto em epígrafe,  de autoria  da deputada Rosângela Reis,  altera a Lei  nº

15.434, de 5 de janeiro de 2005, que dispõe sobre o ensino religioso na rede pública

estadual de ensino e dá outras providências.

Aprovada no 1º turno com as Emendas nºs 1 a 3, vem agora a proposição a esta

comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 189, combinado

com o art. 102, VI, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer, nos termos do art.
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189, § 1º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.617/2011, na forma aprovada em Plenário no 1º turno, tem

como finalidade alterar  a  Lei  nº  15.434,  de 5/1/2005,  que dispõe sobre  o ensino

religioso na rede pública estadual de ensino e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer no 1º turno, concluiu pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  1.617/2011,  na

forma  das  Emendas  nº  1  e  2,  que  apresentou.  Nas  emendas  apresentadas,  a

comissão excluiu da redação do inciso III do art. 5º expressão que impunha como

condição para o exercício da docência do ensino religioso na rede pública estadual a

formação  em  entidade  credenciada  e  reconhecida  pela  Secretaria  de  Estado  de

Educação. Além disso,  suprimiu o artigo 2º,  que invadia competência privativa do

Poder Executivo, ao determinar o prazo de regulamentação da lei.

A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, quando da análise no 1º turno do

projeto  em  epígrafe,  emitiu  parecer  pela  aprovação  da matéria  com  as  emendas

apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça e com a Emenda nº 3, que

apresentou. A comissão entendeu não ser oportuna a alteração prevista no projeto de

retirar  do inciso IV do art.  5º  da lei  a  ser  modificada a expressão “até a data de

publicação  desta  lei”.  O  objetivo  dessa  expressão  é  resguardar  o  direito  de

profissionais  habilitados  em  cursos  de  qualificação  oferecidos  pela  Secretaria  de

Estado de Educação em parceria com o Conselho de Educação Religiosa do Estado

de Minas Gerais - Coner - de concorrer às vagas de professor de ensino religioso no

quadro de magistério do Estado. Tais cursos tinham carga horária de, no máximo, 120

horas e foram oferecidos até o ano de 2003 e, portanto, retirar essa expressão do

referido artigo poderia comprometer sua finalidade.

Entretanto, julgamos necessário assegurar que os cursos de pós-graduação a que

se refere o inciso III  do  art.  5º  alterado pelo  art.  1º  do  projeto  em estudo sejam

devidamente  reconhecidos  e  oferecidos  por  entidade  credenciada  pelos  órgãos

competentes, conforme preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Dessa

forma apresentamos a Emenda nº 1 ao vencido.

Na  oportunidade  de  reexame  da  matéria,  no  2º  turno,  permanece  nosso
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entendimento de que a proposição em análise se reveste da oportunidade e do mérito

necessários ao seu acolhimento na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº

1, que apresentamos.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.617/2011, no 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1 que apresentamos.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao final do inciso III do art. 5º da Lei nº 15.434, de 5 de janeiro de

2005, alterado pelo art. 1º, a seguinte expressão:

“devidamente  reconhecido  e  oferecido  por  entidade  credenciada  pelos  órgãos

competentes, nos termos da Lei Federal nº 9.394, de 20/12/1996.”

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Duarte Bechir, presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Carlos Henrique - Bosco.

PROJETO DE LEI Nº 1.617/2011

(Redação do Vencido)

Altera a Lei n° 15.434, de 5 de janeiro de 2005, que dispõe sobre o ensino religioso

na rede pública estadual de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O inciso III do art. 5° da Lei n° 15.434, de 5 de janeiro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5° - (…)

III - conclusão de curso superior de licenciatura plena ou de licenciatura curta, em

qualquer área de conhecimento, acrescido de curso de pós-graduação lato sensu em

ensino religioso ou ciências da religião, com carga horária mínima de trezentas e

sessenta horas;".

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.651/2011

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n°  1.651/2011,  de  autoria  do  deputado  Luiz  Henrique,  que

reconhece o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais como órgão consultivo

oficial do Estado, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.
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Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.651/2011

Faculta  aos  órgãos  e  entidades  da  administração  pública  estadual  consultar  o

Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais - IHGMG - e dispõe sobre o acesso

dos associados desse instituto aos órgãos e entidades que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais - IHGMG -, cognominado

Casa de João Pinheiro, poderá ser consultado em caráter opinativo pelos órgãos e

entidades da administração pública estadual sobre assuntos de história, geografia e

ciências auxiliares e complementares que se referirem a Minas Gerais.

Art.  2° - O associado do IHGMG, desde que devidamente identificado, terá livre

acesso aos órgãos e entidades da administração pública estadual e estará autorizado

a  realizar  consultas  e  pesquisas  nesses  órgãos  e  entidades,  na  forma  de  seus

regulamentos internos e da legislação federal e estadual sobre acesso à informação.

Parágrafo único - A prerrogativa do associado do IHGMG a que se refere o caput

será observada também pelos órgãos e entidades públicos ou privados conveniados

com o Estado ou subsidiados por ele para o desenvolvimento de atividades nas áreas

referidas no caput do art. 1°.

Art.  3°  -  O disposto nesta lei  não acarretará despesas para o Estado de Minas

Gerais.

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

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Lafayette de

Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.668/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  3.668/2012,  de  autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  que
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declara de utilidade pública a Associação Monte-Sionense de Karate, com sede no

Município de Monte Sião, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.668/2012

Declara de utilidade pública a Associação Monte-Sionense de Karate, com sede no

Município de Monte Sião.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Monte-Sionense  de

Karate, com sede no Município de Monte Sião.

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

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Lafayette de

Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.704/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.704/2013, de autoria do deputado  Cabo Júlio,  que dispõe

sobre  a  afixação  de cartazes  nas  casas  lotéricas  do  Estado  informando  sobre  a

proibição da venda de bilhetes lotéricos e equivalentes a crianças e adolescentes e

dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Ao  avaliar  o  projeto,  esta  comissão,  tendo  verificado  uma redundância  entre  o

disposto  no  caput  e  no  parágrafo  único  do  art.  1°,  optou  pela  fusão  dos  dois

dispositivos, mantendo rigorosamente o conteúdo do texto aprovado.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 3.704/2013

Torna obrigatória a afixação, nas casas lotéricas do Estado, de cartaz informando

sobre  a  proibição  da  venda  de  bilhetes  lotéricos  e  equivalentes  a  crianças  e

adolescentes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - É obrigatória a afixação, nas casas lotéricas situadas no Estado, em local

de fácil  visualização, de cartaz com os seguintes dizeres:  “É proibida a venda de

bilhetes lotéricos e equivalentes a crianças e adolescentes, nos termos do art. 81, VI,

do Estatuto da Criança e do Adolescente.”.

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator ao pagamento de

multa  no  valor  mínimo de  50  Ufemgs  (cinquenta  Unidades  Fiscais  do  Estado  de

Minas Gerais)  e máximo de 150 Ufemgs (cento e cinquenta Unidades Fiscais  do

Estado de Minas Gerais), a ser graduada nos termos de regulamento.

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

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Lafayette de

Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.117/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.117/2013, de autoria do deputado André Quintão, que declara

de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores  Familiares  do  Córrego  Santo

Antônio, com sede no Município de Ubaporanga, foi  aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.117/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares do Córrego

Santo Antônio, com sede no Município de Ubaporanga.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores

Familiares do Córrego Santo Antônio, com sede no Município de Ubaporanga.

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

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Lafayette de

Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.339/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.339/2013, de autoria do deputado  Sargento Rodrigues, que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Varginhense  de  Esporte,  com  sede  no

Município de Varginha, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.339/2013

Declara de utilidade pública a Associação Varginhense de Esporte, com sede no

Município de Varginha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Varginhense de Esporte,

com sede no Município de Varginha.

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

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Luiz Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.459/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.459/2013, de autoria do deputado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de Monte Sião -
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Consems  -,  com  sede  nesse  município,  foi  aprovado  em  turno  único,  na  forma

original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.459/2013

Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Pública  de

Monte Sião - Consems -, com sede no Município de Monte Sião.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública de Monte Sião - Consems -, com sede no Município de Monte Sião.

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

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Luiz Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.512/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.512/2013, de autoria do deputado Tiago Ulisses, que declara

de utilidade pública a Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto - Feop -,

com sede no Município de Ouro Preto, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.512/2013

Declara de utilidade pública a Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto

- Feop -, com sede no Município de Ouro Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1°  -  Fica  declarada de utilidade pública  a  Fundação Educativa  de  Rádio  e

Televisão Ouro Preto - Feop -, com sede no Município de Ouro Preto.

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

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Luiz Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.528/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 4.528/2013,  de autoria  do deputado  Fabiano Tolentino,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Orquidófila  de  Bambuí,  com  sede  no

Município de Bambuí, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.528/2013

Declara de  utilidade pública  a  Associação Orquidófila  de  Bambuí,  com sede no

Município de Bambuí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Orquidófila de Bambuí,

com sede no Município de Bambuí.

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

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Luiz Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.613/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.613/2013, de autoria do deputado  Zé Maia, que autoriza a

alienação, por permuta, de parte do imóvel de que trata a Lei n° 17.699, de 4 de

agosto de 2008,  que autoriza  o Poder  Executivo a doar  à Fundação Educacional
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Lucas Machado -  Feluma -  o imóvel  que especifica, foi  aprovado no 2° turno,  na

forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.613/2013

Autoriza a Fundação Educacional Lucas Machado - Feluma - a alienar, por permuta,

parte do imóvel de que trata a Lei n° 17.699, de 4 de agosto de 2008.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica a donatária do imóvel de que trata a Lei n° 17.699, de 4 de agosto de

2008, a Fundação Educacional Lucas Machado - Feluma -, autorizada a alienar, por

permuta, a área constituída de duas glebas, com área total de 38.175,85m² (trinta e

oito mil cento e setenta e cinco vírgula oitenta e cinco metros quadrados), conforme

descrição contida no Anexo desta lei,  a ser desmembrada do imóvel com área de

357.798m²  (trezentos  e  cinquenta  e  sete  mil  setecentos  e  noventa  e  oito  metros

quadrados), situado no Bairro Várzea, no Município de Lagoa Santa, e registrado sob

o n° 32.375, a fls. 155 do Livro 2-FW, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Lagoa Santa.

Art. 2° - A permuta a que se refere o art. 1° está sujeita às seguintes condições:

I - o imóvel a ser recebido pela Feluma deverá situar-se no Município de Lagoa

Santa e encontrar-se desembaraçado de quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais;

II  -  no imóvel, deverá ser edificada, no prazo de dez anos contados da data de

publicação desta lei,  instalação com área mínima de 15.000m² (quinze mil  metros

quadrados) destinada às atividades desenvolvidas pela Feluma e aos cursos por ela

oferecidos, de acordo com as diretrizes e especificações dessa fundação;

III - a edificação de que trata o inciso II deverá ser entregue à Feluma pronta para

uso, com a regular baixa e o habite-se junto ao Município de Lagoa Santa.

Parágrafo único - O descumprimento de qualquer das condições relacionadas no

caput implicará a anulação da permuta.
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Art.  3°  -  Reverterá  ao  patrimônio  do  Estado  com  as  respectivas  acessões  e

benfeitorias:

I - a área a que se refere o art. 1° a ser permutada pela Feluma, caso a permuta

não ocorra no prazo de dez anos contados da data de publicação desta lei, ou caso

sejam descumpridas as condições de que trata o art. 2°;

II - o imóvel a ser recebido em permuta pela Feluma nos termos desta lei, caso, a

qualquer tempo, a fundação deixe de cumprir os encargos de que trata o art. 5°.

Art. 4° - A área remanescente do imóvel de que trata a Lei n° 17.699, de 2008,

reverterá ao Estado, livre de ônus e encargos, no prazo de seis meses contados da

data de publicação desta lei.

Art. 5° - Como encargos da permuta de que trata esta lei, a Feluma:

I - cumprirá as obrigações consistentes na instalação de:

a) ambulatório integrado de atenção à saúde e educação dirigido ao público em

geral;

b) complexo de ensino superior formado por campus universitário de graduação de

ensino superior;

II - destinará 10% (dez por cento) das vagas de ensino superior para alunos com

bolsas acadêmicas integrais;

III  -  promoverá  a  implementação de programa de internato de  saúde coletiva -

internato rural -, no Município de Lagoa Santa e nos municípios vizinhos interessados.

Parágrafo único - Para atender aos encargos a que se refere o caput, fica a Feluma

autorizada a oferecer o imóvel recebido em permuta em garantia de financiamento,

ficando a cláusula de reversão e as demais obrigações garantidas por hipoteca em

segundo grau em favor do doador.

Art. 6° - Ficam revogados o art. 2° da Lei n° 17.699, de 2008, e a Lei n° 20.028, de

11 de janeiro de 2012.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Lafayette de

Andrada.
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ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2013)

GLEBA A

Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no  vértice  P-0001,  de  coordenadas

N=7.829.838,844m e E=616.971,975m; deste, segue confrontando com o Centro de

Tecnologia e Capacitação Aeroespacial de Minas Gerais - CTCA -, com os seguintes

azimutes e distâncias: 158°45'18" e 30,33m até o vértice P-0002, de coordenadas

N=7.829.810,576m e E=616.982,965m; 172°40'27" e 22,61m até o vértice P-0003, de

coordenadas  N=7.829.788,148m  e  E=616.985,848m;  200°30'52"  e  22,61m  até  o

vértice P-0004, de coordenadas N=7.829.766,970m e E=616.977,924m; 214°25'60" e

264,84m  até  o  vértice  P-0005,  de  coordenadas  N=7.829.548,534m  e

E=616.828,171m;246°12'23"  e  84,11m  até  o  vértice  P-0006,  de  coordenadas  N

7.829.514,602m e E 616.751,214m; deste, segue confrontando com o Bairro Laticam

Gomides, com os seguintes azimutes e distâncias: 31°50'49" e 8,47m até o vértice P-

0007, de coordenadas N=7.829.521,795m e E=616.755,682m; 21°44'23" e 53,09m

até  o  vértice  P-0008,  de  coordenadas  N=7.829.571,109m  e  E=616.775,346m;

18°49'05"  e  69,96m  até  o  vértice  P-0009,  de  coordenadas  N=7.829.637,331m  e

E=616.797,913m;  89°54'40"  e  52,26m  até  o  vértice  P-0010,  de  coordenadas

N=7.829.637,412m e E=616.850,169m; 344°54'28" e 67,08m até o vértice P-0011, de

coordenadas  N=7.829.702,175m  e  E=616.832,704m;  353°57'37"  e  6,27m  até  o

vértice P-0012, de coordenadas N=7.829.708,413m e E=616.832,044m; 55°05'07" e

11,52m  até  o  vértice  P-0013,  de  coordenadas  N=7.829.715,009m  e

E=616.841,494m;45°34'27"  e  125,17m  até  o  vértice  P-0014,  de  coordenadas  N

7.829.802,626m  e  E  616.930,885m;  deste,  segue  confrontando  com  o  CTCA,

48°36'22" e 54,77m até o vértice P-0001, ponto inicial da descrição deste perímetro,

totalizando  a  área  de  21.918,89m²  (vinte  e  um  mil  novecentos  e  dezoito  vírgula

oitenta e nove metros quadrados).

GLEBA B

Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no  vértice  P-0015,  de  coordenadas

N=7.829.833,978m e E=617.189,225m; deste, segue confrontando com o CTCA, com

os seguintes  azimutes e distâncias:  201°14'12"  e  7,42m até  o  vértice P-0016,  de
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coordenadas  N=7.829.827,062m  e E=617.186,537m;  222°40'10"  e  162,01m  até  o

vértice P-0017, de coordenadas N=7.829.707,937m e E=617.076,729m; 234°13'55" e

82,47m até o vértice P-0018, de coordenadas N=7.829.659,735m e E=617.009,817m;

241°16'44"  e  58,86m  até  o  vértice  P-0019,  de  coordenadas  N=7.829.631,451m e

E=616.958,200m;  232°20'40"  e  47,88m  até  o  vértice  P-0020,  de  coordenadas

N=7.829.602,199m e E=616.920,291m; 34°30'00" e 283,83m até o vértice P-0021, de

coordenadas  N=7.829.836,113m  e  E=617.081,057m;  99°55'24"  e  85,92m  até  o

vértice  P-0022,  de  coordenadas  N=7.829.821,307m  e  E=617.165,687m;  deste,

segue,  61°42'19"  e  26,73m até o vértice P-0015,  ponto inicial  da descrição deste

perímetro, totalizando a área de 16.256,96m² (dezesseis mil duzentos e cinquenta e

seis vírgula noventa e seis metros quadrados).
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 91ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 10/12/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

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

Correspondência:  Ofício  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.771 a 4.783/2013 -  Projetos de Resolução nºs

4.784 e 4.785/2013 - Requerimentos nºs 6.588 a 6.658/2013 - Requerimentos dos

deputados Célio Moreira e outros, Rogério Correia, Fred Costa, Alencar da Silveira Jr.

e Anselmo José Domingos - Proposições Não Recebidas: Requerimento da deputada

Ana  Maria  Resende  -  Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de  Política

Agropecuária, de Educação, de Fiscalização Financeira, de Participação Popular (4),

da  Pessoa  com  Deficiência  e  de  Transporte  e  do  deputado  Sávio  Souza  Cruz  -

Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  deputados  Cabo  Júlio,  Rômulo  Viegas,  Tadeu

Martins Leite, Carlos Pimenta e Rogério Correia - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 64/2013 - Comunicação da

Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:

Requerimentos dos deputados Alencar da Silveira Jr., Anselmo José Domingos e Fred

Costa; deferimento -  Discussão e Votação de Pareceres:  Parecer de Redação Final

do Projeto de Lei nº 1.651/2011; encerramento da discussão - Inexistência de quórum

para  votação  -  Parecer  de  Redação  Final  do  Projeto  de  Lei  nº  3.704/2013;

encerramento  da  discussão  -  Inexistência  de  quórum  para  votação  -  Parecer  de

Redação  Final  do  Projeto  de  Lei  nº  4.613/2013;  encerramento  da  discussão  -

Inexistência de quórum para votação -  Requerimento do  deputado Paulo Guedes;

deferimento;  discurso  do  deputado  Paulo  Guedes  -  Requerimento  do  deputado

Lafayette  de  Andrada;  deferimento;  discurso  do  deputado  Duarte  Bechir  -

Requerimento do deputado Sávio Souza Cruz;  deferimento;  discurso do deputado

Tadeu Martins Leite  -  2ª Fase:  Discussão e Votação de Proposições: Palavras do
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Presidente  - Questão  de  ordem;  inexistência  de  quórum  para  a  continuação dos

trabalhos - Palavras do Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro -  Ivair  Nogueira -  Hely Tarqüínio -  Adelmo Carneiro Leão -  Dilzon

Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana

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

Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo

Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel -

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

Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred

Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Hélio

Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo -

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

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando

Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento

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

Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h12min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O deputado Neider  Moreira,  2º-secretário,  procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O  deputado  Tadeu  Martins  Leite,  1º-secretário  ad  hoc,  lê  a  seguinte
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correspondência:

OFÍCIO

Do Sr. Paulo Sérgio Martins Alves, secretário adjunto de Planejamento, informando

o impacto financeiro do Projeto de Lei nº 4.745/2013 nos exercícios de 2013 a 2016.

(- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente - A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra

aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.771/2013

Proíbe  a  prática  do  trote  estudantil  violento  nos  estabelecimentos  de  ensino

integrantes do Sistema Estadual de Educação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida a prática do trote estudantil que configure agressão física,

psicológica, moral ou outra forma de constrangimento ou coação contra alunos nos

estabelecimentos de ensino integrantes do Sistema Estadual de Educação.

Art.  2º  -  Os  estabelecimentos  de  ensino  integrantes  do  Sistema  Estadual  de

Educação  incentivarão,  com  a  supervisão  do  corpo  docente,  a  realização  de

atividades solidárias como forma de promover a integração entre alunos novatos e

veteranos.

Art.  3º  -  Os  estabelecimentos  de  ensino  integrantes  do  Sistema  Estadual  de

Educação  veicularão  informações  a  respeito  do  conteúdo  desta  lei,  em  especial

durante a primeira semana do período letivo.

Art.  4º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeitará  os  infratores  a

penalidades administrativas a serem definidas em regulamento.

Art. 5º - Fica revogada a Lei nº 13.818, de 11 de janeiro de 2001.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2013.

Maria Tereza Lara - Marques Abreu.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos
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termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.772/2013

Altera a Lei nº 12.307, de 23 de setembro de 1996, que cria o Programa Mineiro de

Incentivo à Avicultura e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam acrescentados à Lei nº  12.307,  de 23 de setembro de 1996, os

seguintes dispositivos:

“Art. 2º - (...)

(…)

IV - incentivar a criação, pelo setor avícola, de fundo de emergência sanitária.

Art. 3º - (…)

(…)

VI - incentivar a participação de empreendedores do setor avícola na criação e no

custeio de fundo de emergência sanitária de que trata o inciso IV do art. 2º desta lei.”.

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

Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2013.

Fabiano Tolentino

Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo incentivar o setor avícola a fazer

contribuições para aumentar os recursos do fundo de emergência sanitária, que foi

instituído em prol dos próprios produtores.

O  fundo  de  emergência  sanitária  para  a  avicultura  do  Estado  foi  criado  por

exigência normativa do Programa Nacional de Sanidade Avícola para que o Estado

tivesse condições de fazer parte da regionalização da avicultura brasileira, sistema

que  possibilita  autonomia  sanitária  para  comercializar  seus  produtos  interna,

interestadual e internacionalmente.

Acontece  que  a  contribuição  é  voluntária,  o  que  provoca  desequilíbrio,  pois  a

maioria dos produtores do agronegócio avícola não contribuem com o fundo.

Além do fundo é importante que possamos consolidar  as  ações relacionadas à

avicultura por meio de uma lei  específica para o Programa Estadual  de Sanidade

Avícola. Existem normas básicas estipuladas tanto pelo programa estadual quanto

pelo federal, relacionadas principalmente à biossegurança e ao controle sanitário, que
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não  estão  sendo  cumpridas  por  parte  de  alguns  produtores  avícolas.  Esses

produtores  podem  colocar  em  risco  todo  o  plantel  avícola  estadual,  ou  seja,

aproximadamente 160 milhões de aves.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.773/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

São João del-Rei, com sede no Município de São João del-Rei

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de São João del-Rei, com sede no Município de São João del-Rei.

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

Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2013.

Dinis Pinheiro

Justificação: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São João del-Rei,

com sede nesse município, é uma entidade sem fins lucrativos que se encontra em

pleno  e  regular  funcionamento  há  mais  de  um  ano,  cumprindo  suas  finalidades

estatutárias e sociais,  no que concerne às atividades assistenciais,  beneficentes e

filantrópicas.

A documentação  que  instrui  a  proposição  está  em  consonância  com  a  Lei  nº

15.294, de 6/8/2004, que contém os requisitos para a declaração de utilidade pública

de entidades da sociedade civil.  Conforme documentação em anexo, comprova-se

que os membros de sua diretoria são pessoas reconhecidamente idôneas que não

recebem qualquer tipo de remuneração pelo exercício de sua função.

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

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

inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.774/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  Vitória  de Radiodifusão -

ACVR -, com sede no Município de Contagem.



1666
____________________________________________________________________________

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Radiodifusão - ACVR -, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2013.

Dinis Pinheiro

Justificação:  A Associação  Comunitária  Vitória  de  Radiodifusão,  com  sede  no

Município  de Contagem, é uma entidade sem fins  lucrativos  que se encontra em

pleno  e  regular  funcionamento  há  mais  de  um  ano,  cumprindo  suas  finalidades

estatutárias  e  sociais  no  que  concerne  a  atividades  assistenciais,  beneficentes  e

filantrópicas.

A documentação apresentada, que instrui a proposição, está em consonância com

a Lei nº 15.294, de 6/8/2004, que contém os requisitos para a declaração de utilidade

pública. Conforme documentação em anexo, comprova-se que os membros de sua

diretoria são pessoas reconhecidamente idôneas e que não recebem qualquer tipo de

remuneração pelo exercício de suas funções.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.775/2013

Declara de  utilidade pública  a  Federação Mineira  de Tiro  Prático,  com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Federação Mineira de Tiro Prático,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo

Justificação: A Federação Mineira de Tiro Prático, entidade filantrópica, beneficente

e sem fins lucrativos, foi fundada em 5 de junho de 1991e tem como objetivo dirigir o

esporte de tiro na modalidade tiro prático em todo Estado.
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Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas idôneas e não são

remunerados pelo exercício de suas funções. Desde a sua fundação, vem cumprindo

fielmente suas finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços à comunidade.

Isso posto, espera com o título de utilidade pública firmar parcerias com órgãos do

Estado para as finalidades propostas.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.776/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores e Trabalhadores

da Agricultura Familiar do Córrego da Pedra I, com sede no Município de Frei Gaspar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores e

Trabalhadores da Agricultura Familiar do Córrego da Pedra I, com sede no Município

de Frei Gaspar.

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

Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação: A Associação de Pequenos Produtores e Trabalhadores da Agricultura

Familiar do Córrego da Pedra I, em pleno e regular funcionamento desde 10 de abril

de 2010 e cumprindo suas finalidades estatutárias desde então, é uma instituição

civil, sem fins lucrativos, que realiza atividades de caráter social.

A mencionada associação destina a totalidade de suas rendas ao cumprimento de

suas finalidades, não distribui seus lucros ou dividendos, nem concede remuneração

ou  parcela  de  seu  patrimônio,  vantagens  ou  benefícios  sob  nenhuma  forma  a

dirigentes, conselheiros, associados ou instituidores. Sua diretoria é constituída de

membros  de  reconhecida  idoneidade  moral,  nada  constando  que  desabone  sua

conduta.

Por fim, cabe ressaltar a previsão, constante no seu estatuto, de que, no caso de

dissolução  da  entidade,  os  bens  remanescentes  serão  destinados  a  entidade

congênere, legalmente constituída no Estado e detentora do título de utilidade pública
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estadual.

Assim, por preencher a entidade os requisitos da Lei nº 12.972 de 1998, esperamos

o apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto ora apresentado.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.777/2013

Declara de utilidade pública a Sociedade Hípica de Minas Gerais - Hípica-MG -,

com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Hípica de Minas Gerais,

com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2013.

João Vítor Xavier

Justificação:  A Sociedade  Hípica  de  Minas  Gerais,  com  sede  no  Município  de

Contagem, é uma entidade de natureza desportiva e cultural,  sem fins lucrativos,

fundada em 11/1/1962. Tem como finalidades precípuas propugnar,  principalmente,

pelo desenvolvimento do esporte hípico em todas as suas modalidades, desenvolver

outros esportes e promover reuniões e eventos de caráter desportivo, social, cultural

e cívico.

Os  membros  de  sua  diretoria  são  reconhecidamente  pessoas  idôneas,  não

remuneradas  pelo  exercício  de  suas  funções.  Desde  sua  fundação,  a  entidade

cumpre  fielmente  suas  finalidades  estatutárias,  prestando  relevantes  serviços  à

comunidade.

Pela importância desta proposição, contamos com o apoio dos nobres pares para

sua aprovação.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.778/2013

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de São João Evangelista o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  desafetado  o  bem  público  constituído  pelo  terreno  com  área  de

2.022m² ( dois mil e vinte e dois metros quadrados), pertencente à área que integra a

Escola Estadual Carmela Dutra, localizada no Distrito de São Geraldo do Baguari, no

Município de São João Evangelista, na extensão de 30m (trinta metros) de frente pela

Rua  Nossa  Senhora  Aparecida,  com  laterais  medindo  67,40m  (sessenta  e  sete

vírgula quarenta metros) e fundos com extensão aproximada de 30m (trinta metros)

para a Rua São Sebastião.

Art.  2º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  doar  ao  Município  de  São  João

Evangelista o imóvel que trata o art.1º.

Parágrafo único - A área que se refere o “ caput” destina-se à construção de uma

Escola  Municipal  para  atender  à  necessidade de criação de novas  vagas  para o

Ensino Fundamental.

Art. 3º - O imóvel objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

Estado se,  no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 2º.

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

Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2013.

Bonifácio Mourão

Justificação: Este projeto de lei que submeto à apreciação desta Casa dispõe sobre

a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

São João Evangelista o imóvel que especifica.

Trata-se de bem público de propriedade do Estado localizado no Distrito de São

Geraldo do Baguari, no Município de São João Evangelista, composto por um terreno

com extensão de 2.022m²,com frente para a Rua Nossa Senhora Aparecida e fundos

para a Rua São Sebastião, conforme croqui anexo ao processo.

O imóvel em questão consiste em um terreno ocioso que integra a área pertencente

à  Escola  Estadual  Carmela  Dutra,  conforme  consta  nas  fotografias  anexas  ao
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processo.

Diante da necessidade de ampliação das vagas para os alunos dos anos iniciais do

ensino fundamental,  o Município de São João Evangelista pretende construir  uma

escola para o atendimento de mais de 100 crianças nessa fase de ensino.

Assim,  revela-se extremamente  oportuno conferir  utilidade ao terreno  ocioso ao

lado  da  escola  estadual  acima  referenciada,  com  a  construção  de  uma  escola

municipal  que  atenderá  as  necessidade  dos  alunos  que  se  encontram  nos  anos

iniciais  do  ensino  fundamental,  permitindo  ainda  que  o  Município  possa  assumir

definitivamente a responsabilidade pela manutenção e conservação do imóvel.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.779/2013

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Carangola o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  fazer  reverter  ao  Município  de

Carangola o imóvel com área de 3.461m² (três mil  quatrocentos e sessenta e um

metros quadrados), localizado na Vila de Lacerdina, confrontando com o terreno da

Estrada de Ferro Leopoldina, com terrenos do aludido município, com a via pública e

com  o  terreno  de  Maria  Linhares  de  Lacerda,  e  registrado  sob  o  número  R-01,

Matrícula nº 41, a fls. 226 do Livro nº 02 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Carangola.

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

Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa

Justificação: O projeto em tela tem como objeto a reversão de imóvel hoje em poder

do DER-MG ao Município de Carangola. O referido imóvel foi doado pelo município, à

época,  com o objetivo  de  que ali  fosse construído  o  acampamento  da  19ª  RRG,

sediada em Manhumirim. Inobstante, o projeto não se concretizou, não se justificando

manter desocupado um imóvel que pode e deve ser aproveitado pelo município para

atender suas demandas.
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Espera, pois, o deputado que este subscreve a aprovação pelos nobres pares desta

proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.780/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  de Taboas, com sede no

Município de São João Batista do Glória.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Taboas,

com sede no Município de São João Batista do Glória.

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

Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2013.

Zé Maia

Justificação: A Associação Comunitária de Taboas, com sede no Município de São

João Batista  do Glória,  tem sua diretoria  constituída  por  pessoas de reconhecida

idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

A  associação  tem  por  finalidade  estatutária  a  promoção  do  desenvolvimento

socioeconômico da comunidade, a representação junto a instituições, órgãos públicos

e privados e a busca de recursos, além da coordenação das atividades e iniciativas

coletivas da comunidade, como atividades educativas, esportivas e de lazer,  entre

outras.  O  título  de  utilidade  pública  possibilitará  o  prosseguimento  das  atividades

realizadas, tendo em vista a obtenção de recursos oriundos do Estado.

Em  razão  do  exposto,  espero  contar  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a

aprovação deste projeto de lei.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.781/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rio Grande - Brejito, com

sede no Município de São João Batista do Glória.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Rio Grande -

Brejito, com sede no Município de São João Batista do Glória.

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

Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2013.

Zé Maia

Justificação: A Associação Comunitária Rio Grande - Brejito, com sede no Município

de  São  João  Batista  do  Glória,  tem  sua  diretoria  constituída  por  pessoas  de

reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

A associação  tem  por  finalidade  estatutárias  a  promoção  do  desenvolvimento

socioeconômico da comunidade, a representação junto a instituições, órgãos públicos

e privados e a busca de recursos, além da coordenação das atividade e iniciativas

coletivas da comunidade, como atividades educativas, esportivas e de lazer,  entre

outras.  O  título  de  utilidade  pública  possibilitará  o  prosseguimento  das  atividades

realizadas, tendo em vista a obtenção de recursos oriundos do Estado.

Em  razão  do  exposto,  espero  contar  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a

aprovação deste projeto de lei.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.782/2013

Dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação dos torcedores nos estádios  de

futebol.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os clubes, entidades mantenedoras, entidades gestoras dos estádios de

futebol e estabelecimentos que realizarem venda de ingressos para partidas oficiais

de futebol disputadas em local com capacidade para mais de quinze mil espectadores

localizados  no  Estado  de  Minas  Gerais  deverão  realizar  a  identificação  dos

respectivos compradores de ingressos, nos termos desta lei.

Art.  2º  -  Os responsáveis pela realização do evento manterão à disposição das

autoridades,  pelo prazo mínimo de doze meses  contados a  partir  da competição,

banco de dados com a identificação dos compradores e frequentadores das partidas
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de futebol.

Art. 3º - Os torcedores e frequentadores dos estádios serão cadastrados no ato da

compra dos ingressos, mediante a apresentação do documento oficial de identidade.

Parágrafo único -  Não será permitida a venda de ingressos a pessoas que não

apresentarem a documentação mencionada no caput deste artigo.

Art. 4º - Todos os funcionários dos clubes, das entidades mantenedoras e entidades

gestoras, próprios ou terceirizados, que desempenhem alguma atividade nos estádios

deverão portar identificação que permita a visualização do seu nome, função e foto.

Art. 5º - Os clubes, entidades mantenedoras e entidades gestoras dos estádios de

futebol  que  descumprirem  o  disposto  nesta  lei  ficam  sujeitos  às  seguintes

penalidades, sem prejuízo, conforme o caso, das sanções de natureza civil, penal e

das definidas em normas específicas:

I - advertência, por escrito, da autoridade competente, esclarecendo que, em caso

de reincidência, o infrator estará sujeito a multa;

II - multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na segunda infração;

III - multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na terceira infração;

IV - cassação do alvará de localização e funcionamento do estádio de futebol, na

hipótese  de  inobservância  desta  lei,  mesmo  após  a  aplicação  das  penalidades

anteriores.

Art.  6º  -  O  frequentador  de  competição  oficial  de  futebol  identificado  como

participante ou incitador de distúrbios, nos estádios e fora deles, estará sujeito às

seguintes penalidades:

I - impedimento de adquirir ingressos ou frequentar partida oficial de futebol pelo

prazo de três meses a cinco anos;

II - pagamento de multa correspondente ao valor entre 10 e 100 Ufemgs (dez e cem

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 7º - Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação:  Os  estádios  de  futebol  já  não  são  vistos  como ambiente  familiar,

frequentados  para  se  desfrutar  de  um  espetáculo  esportivo.  Cada  vez  mais  são
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noticiadas brigas entre torcidas, episódios de violência generalizada e a presença de

cambistas, o que é sempre motivo para redução do público que vai  aos jogos de

futebol.

O Estatuto do Torcedor, Lei Federal nº 10.671, de 2013, em seu artigo 2º-A, já prevê

o cadastro de associados e membros de torcidas organizadas. Entendemos que esta

previsão  pretende  evitar  que  os  membros  de  torcidas  organizadas,  maiores

frequentadores  de  partidas  de  futebol,  participem  ou  incitem  alguma situação  de

violência.

Seguindo essa tendência, acreditamos que Minas Gerais, um dos estados sempre

atuante no cenário do futebol nacional, deve criar a obrigatoriedade de identificação

dos compradores de ingressos de futebol  no ato da compra. Esta obrigatoriedade

trará maior segurança aos torcedores, ao inibir a prática de atos violentos, além, é

claro, de inibir a ação dos cambistas, que compram grande número de ingressos e os

vendem por preços abusivos.

Quanto ao aspecto legal e constitucional,  conforme o art.  24, incisos V e IX, da

Constituição Federal, compete concorrentemente à União, aos estados e ao Distrito

Federal dispor sobre consumo e desporto.

Nesse sentido,  a União, exercendo sua competência, já editou a Lei Federal nº

10.671/2013, que dispõe sobre o Estatuto do Torcedor, e determina em seu art. 1º

que “a prevenção da violência nos esportes é de responsabilidade do poder público,

das confederações, federações, ligas, clubes, associações, ou entidades esportivas,

entidades recreativas e associações de torcedores”. Embora trate de normas gerais,

essa lei nada dispõe sobre a identificação dos compradores de ingresso no ato da

compra.

Para exercer a competência suplementar, apresentamos este projeto de lei como

forma  de  normatizar  este  assunto  no  Estado  de  Minas  Gerais  e  trazer  maior

segurança aos espetáculos de futebol. Nossa intenção é que a ida ao estádio para

assistir  a  uma  partida  de  futebol,  paixão  nacional,  volte  a  ser  um  evento  a  que

qualquer pessoa possa ir  com segurança,  e que os torcedores lotem os estádios

mineiros.

Nesses termos, reconhecendo a importância do tema, conto com o apoio dos pares
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e a consequente aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Ana Maria

Resende. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.146/2011, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.783/2013

Institui  o  Plano  Estadual  para  a  Humanização  do  Parto,  dispõe  sobre  a

administração de analgesia em partos  naturais  de gestantes no  Estado de Minas

Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Toda gestante tem direito a receber assistência humanizada durante o parto

por  parte  da  Rede  de  Saúde  Pública  do  Estado  de  Minas  Gerais,  integrante  do

Sistema Único de Saúde - SUS.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, é considerado parto humanizado, ou assistência

humanizada ao parto, o atendimento que:

I - não comprometer a segurança do processo, a saúde da parturiente nem a do

recém-nascido;

II - só adotar rotinas e procedimentos cuja extensão e conteúdo tenham sido objeto

de revisão e avaliação científica por parte da Organização Mundial da Saúde - OMS -

ou de outras instituições de excelência reconhecida;

III  -  garantir  à  gestante  o  direito  de  optar  pelos  procedimentos  eletivos  que,

resguardada  a  segurança  do  parto,  lhe  propiciem  maior  conforto  e  bem-estar,

incluindo procedimentos médicos para alívio da dor.

Art. 3º - São princípios do parto humanizado ou da assistência humanizada durante

o parto:

I - harmonização entre segurança e bem-estar da gestante ou parturiente, assim

como do nascituro;

II - mínima interferência por parte do médico;

III - preferência pela utilização dos métodos menos invasivos e mais naturais;

IV - oportunidade de escolha dos métodos naturais por parte da parturiente, sempre

que não implicar risco para sua segurança ou do nascituro;

V - fornecimento de informação à gestante ou à parturiente, assim como ao pai,
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sempre que possível, dos métodos e dos procedimentos eletivos.

Art. 4º - Diagnosticada a gravidez, a gestante terá direito à elaboração de um Plano

Individual de Parto, no qual deverão ser indicados:

I - o estabelecimento onde será prestada a assistência pré-natal, nos termos da lei;

II - a equipe responsável pela assistência pré-natal;

III - o estabelecimento hospitalar onde o parto será preferencialmente efetuado;

IV - a equipe responsável, no plantão, pelo parto;

V - as rotinas e os procedimentos eletivos de assistência ao parto pelos quais a

gestante fizer opção.

Art.  5º  -  A  elaboração  do  Plano  Individual  de  Parto  deverá  ser  precedida  de

avaliação médica  da  gestante,  na  qual  serão identificados  os  fatores  de  risco  da

gravidez, reavaliados a cada contato da gestante com o sistema de saúde durante a

assistência pré-natal, até mesmo quando do atendimento preliminar ao trabalho de

parto.

Art. 6º - No Plano Individual de Parto, a gestante manifestará sua opção sobre:

I - a utilização de métodos não farmacológicos para alívio da dor;

II - a administração de medicação para alívio da dor;

III - a administração de anestesia peridural ou raquidiana,

IV - o modo como serão monitorados os batimentos cardíacos fetais.

Parágrafo único - O médico responsável poderá restringir as opções em caso de

risco à saúde da gestante ou do nascituro.

Art. 7º - Durante a elaboração do Plano Individual de Parto, a gestante deverá ser

assistida por um médico obstetra, que deverá esclarecê-la de forma clara, precisa e

objetiva sobre as implicações de cada uma das suas disposições de vontade.

Art. 8º - O poder público deverá informar a toda gestante atendida pelo SUS, de

forma  clara,  precisa  e  objetiva,  todas  as  rotinas  e  procedimentos  eletivos  de

assistência ao parto, assim como as implicações de cada um deles para o bem-estar

físico e emocional da gestante e do recém-nascido.

Art.  9º  -  As disposições de vontade constantes no Plano Individual  de Parto só

poderão ser contrariadas quando assim o exigir a segurança do parto ou a saúde da

mãe ou do recém-nascido.
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Art.  10  -  O poder  público  publicará,  periodicamente,  protocolos  descrevendo as

rotinas e procedimentos de assistência ao parto, expostos de modo conciso, claro e

objetivo.

Art.  11  -  O  poder  público  disponibilizará,  por  meio  de  boletins  periódicos

atualizados, os dados sobre os tipos de parto e dos procedimentos adotados como

rotina por opção da gestante.

Art.  12  -  O  poder  público  só  poderá  prescrever  e  encorajar  as  práticas  de

assistência obstétrica ou neonatal cuja extensão e conteúdo tenham sido objeto de

revisão e avaliação científica por parte da Agência Nacional de Saúde - ANS -, do

Ministério  da  Saúde ou,  na  omissão destes,  da Organização Mundial  de Saúde -

OMS.

Art.  13  -  Será  objeto  de  justificação  por  escrito,  firmada  pelo  chefe  da  equipe

responsável pelo parto, a adoção de qualquer dos procedimentos que os protocolos

mencionados nesta lei classifiquem como:

I  -  desnecessárias  ou  prejudiciais  à  saúde  da  gestante,  da  parturiente  ou  do

nascituro;

II - de eficácia carente de evidência científica;

III  -  suscetíveis  de  causar  dano  quando  aplicados  de  forma  generalizada  ou

rotineira.

§ 1º - A justificação de que trata este artigo será averbada no prontuário médico

após a entrega de cópia à gestante ou ao seu cônjuge, companheiro ou parente.

§  2º  -  Ressalvada  disposição  legal  expressa  em  contrário,  ficam  sujeitas  à

justificação de que trata este artigo:

I - a administração de enemas;

II - a administração de ocitocina, a fim de acelerar o trabalho de parto;

III - os esforços de puxo prolongados e dirigidos durante processo expulsivo;

IV - a amniotomia,

V - a episiotomia, quando indicado.

Art. 14 - A equipe responsável pelo parto deverá:

I  -  utilizar  materiais descartáveis ou realizar desinfecção apropriada de materiais

reutilizáveis;
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II - utilizar luvas no exame vaginal, durante o nascimento do bebê e na dequitação

da placenta;

III - esterilizar adequadamente o corte do cordão;

IV - examinar rotineiramente a placenta e as membranas;

V - monitorar cuidadosamente o progresso do trabalho de parto, fazendo uso do

partograma recomendado pela OMS;

VI - cuidar para que o recém-nascido não seja vítima de hipotermia.

§ 1º - Ressalvada a prescrição médica em contrário, durante o trabalho de parto

será permitido à parturiente:

I - manter liberdade de movimento;

II - escolher a posição que lhe pareça mais confortável;

III - ingerir líquidos e alimentos leves.

§ 2º - Ressalvada prescrição médica em contrário, será favorecido o contato físico

precoce entre a mãe e o recém-nascido, após o nascimento, especialmente para fins

de amamentação.

Art.  15 -  As despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2013.

Adelmo Carneiro Leão

Justificação: O movimento pelo parto humanizado teve início há muitos anos no

Brasil.  A título  de  ilustração,  transcrevemos  trecho  de  artigo  sobre  a  Rede  pela

Humanização  do  Parto  e  Nascimento  -  ReHuNa:  "A  ReHuNa  -  Rede  pela

Humanização do Parto e Nascimento - é uma organização da sociedade civil que vem

atuando desde 1993 em forma de rede de associados em todo o Brasil. Seu objetivo

principal é a divulgação de assistência e cuidados perinatais com base em evidências

científicas e em conformidade com as recomendações da Organização Mundial de

Saúde.  Esta  rede  desempenhou  um  papel  fundamental  na  estruturação  de  um

movimento  que  hoje  é  denominado  “humanização  da  assistência  ao  parto  e

nascimento”, que pretende diminuir as intervenções desnecessárias e promover um

cuidado  ao  processo  de  gravidez-parto-nascimento-amamentação  baseado  na
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compreensão do processo natural e fisiológico, com base em evidências científicas. O

artigo relata a história da ReHuNa e suas principais realizações, assim como aponta

os futuros caminhos para a organização".

Ressalte-se que esse movimento alicerça e permeia medidas adotadas no âmbito

do SUS para garantir a realização do parto humanizado em suas unidades de saúde.

Como  exemplo,  o  Ministério  da  Saúde  adotou,  desde  2005,  o  manual  técnico

intitulado  Pré-Natal e Puerpério - Atenção Qualificada e Humanizada, que se inicia

com  os  seguintes  parágrafos:  "A atenção  obstétrica  e  neonatal,  prestada  pelos

serviços  de  saúde,  deve  ter  como  características  essenciais  a  qualidade  e  a

humanização. É dever dos serviços e profissionais de saúde acolher com dignidade a

mulher e o recém-nascido, enfocando-os como sujeitos de direitos.

A humanização diz respeito à adoção de valores de autonomia e protagonismo dos

sujeitos,  de  corresponsabilidade  entre  eles,  de  solidariedade  dos  vínculos

estabelecidos,  de direitos  dos usuários  e de participação coletiva no processo de

gestão.

A  atenção  com  qualidade  e  humanizada  depende  da  provisão  dos  recursos

necessários,  da  organização  de  rotinas  com  procedimentos  comprovadamente

benéficos,  evitando-se  intervenções  desnecessárias,  e  do  estabelecimento  de

relações  baseadas em  princípios  éticos,  garantindo-se privacidade  e  autonomia  e

compartilhando-se  com a  mulher  e  sua família  as  decisões  sobre  as  condutas  a

serem adotadas.

O  extenso  Manual  contém  não  só  princípios  e  diretrizes,  mas  também

especificações técnicas minuciosas sobre os exames e procedimentos que integram

uma assistência ao parto com características humanizadas.

A despeito da existência dessas normas infralegais,  o SUS não tem conseguido

garantir  as  condições para que as parturientes  brasileiras  exerçam seu direito  ao

parto humanizado, como demonstram os vários casos de gestantes dando à luz nos

corredores lotados  de nossos  hospitais  e  de  bebês  sem acesso a  leitos  em  UTI

neonatal".

Assim sendo, apresentamos este projeto de lei,  que almeja trazer para a esfera

legal a obrigatoriedade de o Estado de Minas Gerais oferecer condições para o parto
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humanizado e obrigar as unidades de saúde a seguir as recomendações necessárias

para garantir o exercício desse direito.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.784/2013

- O Projeto de Resolução nº 4.784/2013 foi publicado na edição anterior.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.785/2013

- O Projeto de Resolução nº 4.785/2013 foi publicado na edição anterior.

REQUERIMENTOS

Nº  6.588/2013,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração por figurar a

empresa  entre  as  mil  maiores  do  País,  segundo  o  levantamento  divulgado  pela

revista Valor Econômico de 2013.

Nº  6.589/2013,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a Distribuidora Rio Branco de Petróleo por figurar a empresa

entre as mil  maiores do País, segundo levantamento  divulgado pela revista  Valor

Econômico de 2013. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº  6.590/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

transformação da rotatória localizada na Avenida Waldey Aparecido Martins, nº 1.643,

próxima ao cruzamento  com a Avenida Perimetral,  no Bairro  Vila  Pinho,  em uma

praça, com a instalação de equipamentos para a prática esportiva. (- À Comissão de

Transporte.)

Nº 6.591/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 5ª Companhia de

Missões  Especiais  de  Polícia  Militar,  por  sua  atuação  na  ocorrência,  em  3  de

dezembro, no Bairro Vila Arquelau, em Uberaba, em que foram apreendidas droga,

balança de precisão e quantia em dinheiro  e foram presas duas pessoas;  e seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja

concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 6.592/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
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congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 22ª Companhia

de Polícia Militar, por sua atuação na operação, em 1º de dezembro, em Caratinga,

em que foram apreendidos armas, munição, droga, um veículo e um celular e presas

duas  pessoas;  e  seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de

providências  para  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo  relevante

serviço prestado.

Nº 6.593/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 32º Batalhão de

Polícia  Militar,  no  17º  Batalhão de Polícia  Militar  e na  9ª  Companhia  de Missões

Especiais, por sua atuação na operação, em 3 de dezembro, em que foi apreendida

droga que seria transportada de Uberlândia para Belo Horizonte e foram presas três

pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências

para que seja concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 6.594/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com o 1º-Sgt.  PM Ângelo de Souza Roberto,  da  198ª  Cia do 36º

Batalhão de Polícia Militar, por sua posse como membro da Academia de Letras do

Brasil, Seccional Região Metropolitana de Belo Horizonte. (- Distribuídos à Comissão

de Segurança Pública.)

Nº 6.595/2013, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, governador do Estado,

pelos expressivos resultados obtidos pelas escolas estaduais e pelos alunos mineiros

na 9ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas.

Nº 6.596/2013, do deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  Sra.  Ana  Lúcia  Gazzola,  Secretária  de  Educação,  pelos

expressivos resultados obtidos pelas escolas estaduais e pelos alunos mineiros na 9ª

edição da Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. (- Distribuídos à

Comissão de Educação.)

Nº  6.597/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  presidente  da  Cemig  pedido  de  informações  sobre  a  razão  das

demissões  de  mais  de  100  trabalhadores  em  período  de  greve.  (-  À  Mesa  da

Assembleia.)
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Nº 6.598/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. José Carlos Pereira da Silva, investigador de polícia, pelo

recebimento, em razão dos brilhantes serviços prestados à comunidade de Betim, do

prêmio Policial Nota Dez, do Instituto Mineiro de Assistência e Promoção Humana,

em  parceria  com  o  2º  Batalhão  de  Bombeiros  Militares  de  Minas  Gerais.  (-  À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº  6.599/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Subsecretário de Comunicação Social pedido de informações para

que seja  enviada a  essa comissão a consolidação das  propostas da Conferência

Estadual de Comunicação,  ocorrida entre os dias 13 e 15 de novembro de 2009,

nesta Casa.

Nº  6.600/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à delegada titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e

ao  Adolescente  pedido  de  informações  relativas  às  denúncias  de  abuso  sexual

envolvendo  o  Ten.-Cel.  PM  Marcus  Vinicius  Veloso  Lima  e  sua  filha  A.R.C.L.,

conforme boletim de ocorrência nº C00178-2006-0000505.

Nº  6.601/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Comandante-Geral  da  PMMG  pedido  de  informações  sobre  as

providências  administrativas  adotadas  em  relação  às  denúncias  de  abuso  sexual

envolvendo  o  Ten.-Cel.  PM  Marcus  Vinicius  Veloso  Lima  e  sua  filha  A.R.C.L.,

conforme boletim de ocorrência nº C00178-2006-0000505. (- Distribuídos à Mesa da

Assembleia.)

Nº 6.602/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  rodoviários  federais  que  menciona  pela

apreensão  de  maconha  em  Monte  Alegre  de  Minas;  e  seja  encaminhado  à

Superintendência da Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais e ao Ministério da

Justiça  pedido  de  providências  para  que seja  concedida  aos  policiais  rodoviários

federais recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 6.603/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 20ª Companhia

Independente da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 6/12/2013, em Monte
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Belo, na qual dois homens foram presos ao tentar explodir um caixa eletrônico; e seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências a fim de que seja

concedida recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.604/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais que menciona, lotados no 15º Batalhão de Polícia

Militar  e  na  1ª  Delegacia  Regional  de  Polícia  Civil,  pela  atuação  em  operação

conjunta, em 5/12/2013, no Município de Patos de Minas, que resultou na prisão de

cinco pessoas e na apreensão de drogas e armas de fogo; e seja encaminhado ao

Comando-Geral da PMMG e à Chefia de Polícia Civil pedido de providências a fim de

que  seja  concedida  recompensa  aos  policiais  pelo  relevante  serviço  prestado  à

sociedade.

Nº 6.605/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 17º Batalhão de

Polícia  Militar  e  na  9ª  Companhia  de  Missões  Especiais  da  Polícia  Militar,  pela

atuação na operação Impacto VII, em 5/12/2013, no Bairro Lagoinha, no Município de

Uberlândia, que resultou na detenção de cinco pessoas e na apreensão de diversos

itens,  entre eles  equipamentos eletrônicos,  munições,  droga e R$6.000,00;  e seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências a fim de que seja

concedida recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.606/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 47º Batalhão de

Polícia Militar e na 6ª Companhia Independente da Polícia Militar, pela atuação na

ocorrência, em 1º/12/2013, no Município de Muriaé, que resultou na apreensão de

R$15.000,00 e na prisão de um casal  por envolvimento em furto no Município de

Miraí; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências a

fim de que seja concedida recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado

à sociedade.

Nº 6.607/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 31º Batalhão de

Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  3/12/2013,  no  Município  de

Congonhas, que resultou na prisão de seis pessoas e na apreensão de eletrônicos,
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toucas  ninjas,  colete  à  prova  de  balas,  drogas,  armas  e  munições;  e  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências a fim de que seja

concedida recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.608/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no Batalhão Rotam

da  PMMG,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  4/12/2013,  no  Município  de  Belo

Horizonte, que resultou na apreensão de 50kg de maconha; e seja encaminhado ao

Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  a  fim  de  que  seja  concedida

recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.609/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 43ª Cia.

PM/39º BPM, pela apreensão de drogas e pela prisão de dois homens por tráfico de

drogas em Contagem, em 1º/12/2013.

Nº 6.610/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais  militares  que  menciona,  lotados na 6ª  Cia.

PM/1º BPM, pela prisão de um homem e pela apreensão de uma menor por tráfico de

drogas em Belo Horizonte, em 1º/12/2013.

Nº 6.611/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, do 22º Batalhão de Polícia

Militar, pela atuação na ocorrência, em 4/12/2013, em Belo Horizonte, que resultou na

prisão de uma mulher e na apreensão de droga; e seja encaminhado ao Comando-

Geral da PMMG pedido de providências a fim de que seja concedida recompensa aos

militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.612/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com o 2º-Sgt.  PM César Vieira do Nascimento, do 1º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 29/11/2013, no Bairro Lagoinha, em

Belo  Horizonte,  que  resultou  na  contenção  de  dois  criminosos  que  estavam

assaltando um coletivo; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de

providências  a  fim  de  que  seja  concedida  recompensa  ao  militar  pelo  relevante

serviço prestado à sociedade.

Nº 6.613/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de
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congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 22ª Companhia

de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  29/11/2013,  em  Inhapim,  que

resultou na prisão de quatro pessoas e na apreensão de armas, munições e drogas; e

seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências a fim de que

seja  concedida  recompensa  aos  militares  pelo  relevante  serviço  prestado  à

sociedade.

Nº 6.614/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais federais que participaram da prisão de cinco

homens que utilizavam uma funerária como fachada para a prática do crime de tráfico

de drogas,  em Governador Valadares, em 29/11/2013, e da apreensão de armas,

drogas,  munições,  balança  de  precisão  e  quantia  em  dinheiro.  (-  Distribuídos  à

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.615/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Rede Vitoriosa de Rádio e TV e com a Secretaria Municipal de

Esportes de Uberlândia pela realização da Corrida das Cores, no dia 1º/12/2013. (- À

Comissão de Esporte.)

Nº 6.616/2013, da deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de  Taiobeiras  pelo  aniversário  da

emancipação política desse município.

Nº 6.617/2013, da deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Vargem Grande do Rio Pardo pelo

aniversário de emancipação desse município.

Nº 6.618/2013, da deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Serranópolis de Minas pelo aniversário

de emancipação desse município.

Nº 6.619/2013, da deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de  Indaiabira  pelo  aniversário  de

emancipação desse município.

Nº 6.620/2013, da deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de  Josenópolis  pelo  aniversário  de

emancipação desse município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)
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Nº 6.621/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

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

Polícia  Militar,  pela  atuação  em  ocorrência,  em  Contagem,  que  resultou  na

recuperação de um carro roubado e na prisão de três homens; e seja encaminhado

ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências a fim que seja concedida aos

militares recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.622/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  9ª  Cia.

Independente de Meio Ambiente e Trânsito da PMMG, pela atuação em ocorrência,

na Rodovia MG-223, que resultou na apreensão de um veículo roubado e armas; e

seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências a fim que

seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo  relevante  serviço  prestado  à

sociedade.

Nº 6.623/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  6ª  Cia.

Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação em ocorrência,  em Leopoldina,  que

resultou na apreensão de drogas e na prisão de um homem; e seja encaminhado ao

Comando-Geral  da  PMMG pedido  de providências  a  fim  que seja  concedida  aos

militares recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.624/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 4º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em Delta, que resultou na apreensão de

drogas,  dinheiro,  tablet,  relógios  e  pulseiras  e  na  prisão  de  uma  mulher;  e  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências a fim que seja

concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.625/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 40º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em Ribeirão das Neves, que resultou na

recuperação  de  um  carro  roubado,  na  apreensão de  arma de  uso  exclusivo  das

Forças Armadas e na prisão de dois homens; e seja encaminhado ao Comando-Geral

da PMMG pedido de providências a fim que seja concedida aos militares recompensa
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pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.626/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 44º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em Divisópolis, que resultou na prisão de

quadrilha que praticava roubos de motocicletas, na apreensão de droga e armas, na

prisão  de  um  homem  e  na  apreensão  de  um  menor;  e  seja  encaminhado  ao

Comando-Geral  da  PMMG pedido  de providências  a  fim  que seja  concedida  aos

militares recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.627/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  29ª  Cia.  de

Polícia Militar, pela atuação em ocorrência, em Manhumirim, que resultou na prisão

de um  homem por  homicídio;  e  seja encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG

pedido  de  providências  a  fim  que  seja  concedida  aos  militares  recompensa  pelo

relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.628/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  22ª  Cia.

Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  em  ocorrência,  em  Caratinga,  que

resultou na apreensão de droga e na prisão de um homem; e seja encaminhado ao

Comando-Geral  da  PMMG pedido  de providências  a  fim  que seja  concedida  aos

militares recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade. (- Distribuídos à

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.629/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  direção  do  jornal  Raça pelo  lançamento  desse  jornal,  em

Uberlândia. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº  6.630/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  governador  do  Estado  as  notas  taquigráficas  da  74ª  Reunião

Extraordinária dessa comissão e pedido de providências para a expansão da área de

compensação da Estação Ecológica de Fechos, em Nova Lima e Belo Horizonte, e

para a criação e preservação do Parque Nacional da Serra do Gandarela.

Nº  6.631/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Presidência da Copasa-MG as notas taquigráficas da 74ª Reunião
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Extraordinária  dessa  comissão  e  pedido  de  providências  para  que  seja  realizado

estudo de segurança hídrica na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Nº  6.632/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à presidente da República e ao Ministério do Meio Ambiente as notas

taquigráficas da 74ª Reunião Extraordinária dessa comissão e pedido de providências

para  que  seja  criado  o  Parque  Nacional  da  Serra  do  Gandarela,  localizada  nos

Municípios de Rio Acima, Santa Bárbara, Caeté e Ouro Preto.

Nº  6.633/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à Diretoria  do  Departamento de  Áreas Protegidas do Ministério  do

Meio Ambiente as notas taquigráficas da 74ª Reunião Extraordinária dessa comissão

e pedido de providências para o empenho dessa diretoria na criação de uma reserva

de  desenvolvimento  sustentável  na  Estação  Ecológica  de  Fechos,  localizada  nos

Municípios de Belo Horizonte e Nova Lima.

Nº  6.634/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à Secretaria  de  Defesa Social  e  à  Subsecretaria  de  Administração

Prisional as notas taquigráficas da 36ª Reunião Ordinária dessa comissão e pedido

de providências  para que sejam apuradas as denúncias  ali  contidas e avaliada a

possibilidade  de  se  instaurar  processo  administrativo  disciplinar  contra  os  Srs.

Wenderson Oliveira Lima, diretor adjunto do presídio de Paracatu, e Glauton Pereira

da  Silva,  diretor-geral  do  referido  presídio,  e  para  que  sejam  afastados  de  seus

respectivos cargos, como medida cautelar.

Nº  6.635/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado as notas taquigráficas da

36ª Reunião Ordinária dessa comissão e pedido de providências para apuração de

possíveis  crimes  eleitorais  e  de  peculato,  bem  como  de  atos  de  improbidade

administrativa  e  de  assédio  moral  imputados  aos  Srs.  Glauton  Pereira  da  Silva,

diretor-geral do presídio de Paracatu, e Wenderson Oliveira Lima, diretor adjunto do

referido presídio.

Nº  6.636/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Sra. Maria do Rosário, ministra da Secretaria de Direitos Humanos

da  Presidência  da  República,  e  ao  Conselho  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa
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Humana da referida secretaria as notas taquigráficas da 36ª Reunião Ordinária dessa

comissão e pedido de providências para que seja avaliada a possibilidade de esses

órgãos  realizarem  visita  ao  Município  de  Leopoldina,  a  fim  de  ouvirem  Maria

Aparecida Rodrigues Neto, seu representante legal e outras pessoas que, conforme

denúncias apresentadas na referida reunião, tenham sido prejudicadas pelo Sr. José

Roberto de Oliveira, médico e atual prefeito desse município.

Nº  6.637/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Promotoria  da  Infância  e  da  Juventude  do  Estado  pedido  de

providências  para  que  seja  instaurado  procedimento  investigatório  para  apurar

denúncias de abuso sexual envolvendo o Ten.-Cel. PM Marcus Vinicius Veloso Lima e

sua filha A.R.C.L., conforme boletim de ocorrência nº C00178-2006-0000505.

Nº  6.638/2013,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

BNDES pedido de providências, acompanhado das notas taquigráficas da audiência

pública dessa comissão realizada em 11/11/2013, para a abertura de linhas de crédito

subsidiado, dentro do Programa para o Desenvolvimento da Economia e da Cultura,

para apoio à cadeia produtiva da atividade circense.

Nº  6.639/2013,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Presidência do Iepha pedido de providências para realização de estudos técnicos e

inventário para registro do circo como patrimônio imaterial do Estado.

Nº  6.640/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que seja

implantada Central de Interpretação de Língua Brasileira de Sinais no Município de

Contagem.

Nº  6.641/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  de  Contagem  pedido  de

providências para que seja disponibilizado tratamento de equoterapia para Matheus

Almeida Marcolino.

Nº  6.642/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Subsecretaria de Comunicação Social pedido de providências para

que sejam enviadas a essa comissão as gravações ou imagens das reuniões da

Conferência Estadual de Comunicação, inclusive da plenária final, que aconteceram
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entre os dias 13 e 15 de novembro de 2009, nesta Casa Legislativa.

Nº  6.643/2013,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de apoio ao Ministério da Cultura e à Funarte pela constituição do grupo

de trabalho para a criação, pelas instituições bancárias oficiais, de linhas de crédito

específicas para desenvolvimento e sustentabilidade da atividade circense e sejam

encaminhadas as notas taquigráficas da audiência pública dessa comissão realizada

em 11/11/2013.

Nº  6.644/2013,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Comando-Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  pedido  de  providências,

acompanhado das notas taquigráficas da audiência pública dessa comissão realizada

em 11/11/2013, para revisão dos valores e taxas aplicados aos grupos itinerantes e

para a incorporação de especificidades de grupos e artistas circenses à Instrução

Técnica  nº  33,  que trata  das normas de segurança para a realização de eventos

temporários.

Nº  6.645/2013,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Cultura  e  ao  Ministério  da  Cultura  pedido  de  providências  para  a

realização  de  campanhas  de  valorização  do  circo  e  dos  artistas  circenses,

acompanhado das notas taquigráficas da audiência pública dessa comissão do dia

11/11/2013.

Nº  6.646/2013,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Presidência da Câmara dos Deputados pedido de providências para apreciação em

Plenário, com urgência, do Projeto de Lei nº 2.295/2000, que dispõe sobre a jornada

de trabalho de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.

Nº  6.647/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas aos deputados federais que compõem a bancada de Minas Gerais as

notas taquigráficas da 5ª Reunião Especial dessa comissão, que teve por finalidade

debater as garantias fundamentais da pessoa idosa, e pedido de providências para

que esses representantes apoiem e agilizem, no que lhes couber, a tramitação da

Proposta de Emenda à Constituição nº 555/2006.

Nº  6.648/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas aos senadores eleitos por Minas Gerais as notas taquigráficas da 5ª
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Reunião  Especial  dessa  comissão,  que  teve  por  finalidade  debater  as  garantias

fundamentais da pessoa idosa, e pedido de providências para que apoiem e agilizem,

no que lhes couber, a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 555/2006.

Nº  6.649/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas  ao  líder  da  bancada  do  PT  na  Câmara  dos  Deputados  as  notas

taquigráficas da 5ª Reunião Especial dessa comissão, que teve por finalidade debater

as garantias fundamentais da pessoa idosa, e pedido de providências para que apoie

e agilize, no que lhe couber, a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº

555/2006.

Nº  6.650/2013,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Presidência da Câmara dos Deputados pedido de providências solicitando urgência

na tramitação do Projeto de Lei nº 4.924/2009, que dispõe sobre o piso salarial do

enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira.

Nº 6.651/2013,  da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao

governador do Estado pedido de providências para a apresentação de projeto de lei

relativo ao piso salarial regional para os advogados.

Nº  6.652/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  providências  para  a

suspensão imediata dos efeitos do Ofício Circular CDFC.IEF.Sisema nº 1/2013 e de

qualquer norma infralegal que vise à cobrança da reposição das florestas plantadas

denominadas "vinculadas à reposição florestal".

Nº  6.653/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidência da República pedido de providências para a adoção das

propostas para a recuperação da renda e da sustentabilidade do produtor de café

denominadas Pacto do Café, com especial atenção para a implementação do Prêmio

Equalizador Pago ao Produtor.

Nº  6.654/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a execução das

dotações  orçamentárias  do  Fundo  Estadual  do  Café,  de  acordo  com  os  valores

ajustados com o setor cafeeiro.

Nº  6.655/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de providências para a execução

das dotações orçamentárias do Fundo Estadual do Café, de acordo com os valores

ajustados com o setor cafeeiro.

Nº  6.656/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Advocacia-Geral do Estado pedido de providências para a suspensão

imediata dos efeitos do Ofício Circular CDFC.IEF.Sisema nº 1/2013 e de qualquer

norma  infralegal  que  vise  à  cobrança  da  reposição  das  florestas  plantadas

denominadas “vinculadas à reposição florestal”.

Nº  6.657/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas à Coordenadoria do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de

Defesa do Meio Ambiente as notas taquigráficas da 74ª Reunião Extraordinária dessa

comissão  e  pedido  de  providências  para  que  sejam  apuradas  as  denúncias  de

captação e disposição do esgoto sanitário do Bairro Jardim Canadá.

Nº  6.658/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas ao Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público do Ministério

Público Estadual as notas taquigráficas da 1ª Reunião Conjunta das Comissões de

Direitos Humanos e de Transporte e pedido de providências para que sejam apuradas

as denúncias ali contidas.

Do deputado Célio Moreira e outros em que solicitam seja comunicada ao Plenário

a  criação  da  Frente  Parlamentar  Municipalista.  Subscrevem  termo  de  adesão  à

referida frente os deputados: Ivair Nogueira, Hely Tarqüínio, Adelmo Carneiro Leão,

Neider  Moreira,  Adalclever  Lopes,  Antônio  Carlos  Arantes,  Bosco,  Braulio  Braz,

Carlos Mosconi, Dalmo Ribeiro Silva, Doutor Wilson Batista, Glaycon Franco, Hélio

Gomes, Inácio Franco, Jayro Lessa, João Leite,  Juninho Araújo, Leonídio Bouças,

Luiz Henrique, Marques Abreu, Neilando Pimenta, Paulo Guedes, Rogério Correia,

Romel Anízio, Sargento Rodrigues, Tenente Lúcio.

Do deputado Rogério Correia em que solicita a realização de seminário legislativo

com o tema “Avanços e desafios do desenvolvimento rural sustentável e as ações

que  serão  realizadas  em  2014  em  função  do  Ano  Internacional  da  Agricultura

Familiar”. (- À Mesa da Assembleia.)

-  São  também encaminhados  à  presidência  requerimentos  dos  deputados  Fred
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Costa, Alencar da Silveira Jr. e Anselmo José Domingos.

Proposições Não Recebidas

- A presidência deixa de receber, nos termos do inciso IV do art. 173 do Regimento

Interno, a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Da  deputada  Ana  Maria  Resende  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações  com a  comunidade  de  Ibiracatu  pelo  aniversário  de  emancipação

desse município.

Comunicações

- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Política  Agropecuária,  de  Educação,  de  Fiscalização  Financeira,  de  Participação

Popular (4), da Pessoa com Deficiência e de Transporte e do deputado Sávio Souza

Cruz.

Oradores Inscritos

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

O deputado Cabo Júlio* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na última sexta-

feira, estive em Pará de Minas, onde havia uma audiência pública, solicitada pelo

deputado Inácio Franco, deputado da cidade, para tratar do aumento da violência na

região. A audiência foi realizada na câmara municipal, e estavam presentes o prefeito

Antônio Júlio,  o comandante da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar, o

delegado regional de Divinópolis, o delegado da cidade, todos os delegados, e esse

assunto foi tratado. O que foi mais cobrado, todo o tempo, da Polícia Militar foi a falta

de  efetivo.  Alguns  subestacamentos  foram  desativados  porque  faltou  efetivo.  O

número de policiais na cidade é insuficiente em virtude da falta de efetivo. Tudo que

vamos tratar, quando recebemos de um prefeito pedido para aumentar o efetivo da

Polícia Militar em sua cidade, ou para criar um batalhão, uma companhia, esbarra na

falta de profissionais. Hoje a Polícia Militar de Minas Gerais deveria ter no mínimo 70

mil homens, e tem 45 mil. Esbarramos no problema da falta de efetivo. Até aí tudo

bem, a audiência pública transcorreu com a argumentação da falta de efetivo; porém,

o que me chamou a atenção foi um fato. Passo a usar a tribuna desta Casa para

fazer uma denúncia, reproduzir a denúncia apresentada na reunião por um vereador
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da cidade, que disse: “Sabem por que não há efetivo na cidade? Porque, em nossa

cidade, os policiais que fazem o policiamento da rua, no centro da cidade, no horário

bancário, recebem ordens...” - não sabemos de quem, se é do major, não acredito

que isso ocorreria,  que o major,  comandante da cidade, tenha conhecimento -  “...

para entrar no Banco Bradesco, na cooperativa chamada Sicoob e fazer a escolta do

dinheiro desses bancos até o Banco do Brasil”. Essa denúncia foi ratificada depois

por um outro cidadão. Passo a esclarecer: não podemos utilizar a segurança pública,

a polícia deixar de atender  à cidade para atender  a banco. Quem faz escolta de

dinheiro de banco é carro-forte, não é viatura de polícia, que foi feita para atender ao

cidadão, e não a banco. Disse isso informalmente ao promotor e estou requerendo

que a Corregedoria da Polícia Militar faça essa apuração. Também estou noticiando o

fato,  porque isso é improbidade administrativa;  com isso, a população perde.  Vou

levar isso também ao prefeito Antônio Júlio: estão tirando os policiais e as viaturas da

segurança pública,  em Pará de Minas,  para atender a banco. O deputado Inácio,

autor  do  requerimento,  estava  lá.  Enquanto  estão  lá  fazendo  escolta,  o  banco

economiza dinheiro com carro-forte, colocando a cidade à mercê de bandidos, porque

os policiais estão atendendo a interesses do Banco Bradesco e do Sicoob.

Aí eu digo, já que sou um policial experiente e estou na polícia há 25 anos, não

acredito que um sargento, comandante de uma viatura, ia ter a coragem de sair de

seu turno, de seu local de serviço para fazer uma escolta dessa, se não fosse por

ordem superior, pois a primeira supervisão o prenderia ou o transferiria. Uma ordem

dessas vem de cima para baixo. O major comandante do policiamento da cidade de

Pará de Minas tem de explicar para o prefeito, para o deputado Inácio Franco, que é

o deputado da cidade, e para a população por que está tirando policiais que protegem

a cidade para fazer escolta de banco. Banco tem de contratar carro-forte. É assim

que os bancos fazem. Há uma parceria escusa, ilícita e ilegal nessa história, porque

essa ordem não é de graça. Por que mandam policiais para o Bradesco e o Sicoob e

não mandam para o Itaú e outros bancos? Será que esses bancos estão dando para

alguém algum presente de final de mês? Porque se quisessem fazer uma parceria

lícita, há uma modalidade de convênio entre a Polícia Militar e qualquer instituição.

Entretanto,  essa é  uma parceria  ilícita  e  imoral,  e  o  major  da  cidade tem de  se



1695
____________________________________________________________________________

explicar.

Espero que a nossa corregedoria, que é tão boa para punir soldado, que é tão boa

para punir praça e que é tão boa para apurar situações quando a base da pirâmide

comete ilícito, tenha a mesma transparência nessa apuração. Aí faço um apelo ao

Corregedor Edson: avoque essa investigação à corregedoria central e não deixe que

a corregedoria local faça essa investigação, porque, quando essa denúncia foi feita

na audiência pública da Comissão de Segurança Pública ocorrida na cidade, o major

pegou o microfone e disse: “Vereador, senhor cidadão fulano de tal, quero convidá-lo

a ir ao quartel para formular essa denúncia”. Ora, se ele é o comandante da cidade e

se a ordem só pode partir dele, pois ninguém teria coragem de mandar uma viatura

fazer escolta de banco, ninguém vai ao encontro do cidadão, que supostamente deu

a  ordem,  para  reclamar  da  ilegalidade.  Por  acaso  se  diz  a  uma  raposa:  Quero

reclamar  que  roubaram  os  ovos  do  galinheiro”.?  Então,  esperamos  que  a

corregedoria da capital apure isso.

Não  acredito  que  o  Cel.  Edson,  uma  pessoa  que  goza  pessoalmente  do  meu

respeito, discorde do papel da corregedoria e dos excessos dessa instituição. Espero

que ele faça essa apuração, porque isso já aconteceu em Formiga, onde, tempos

atrás, as viaturas também faziam escolta. Denunciamos, e, no outro dia, acabaram

com essa relação promíscua entre bancos e a Polícia Militar. O banco de lá também

era o Sicoob. Agora é o carro-forte que busca o dinheiro e o leva ao Banco do Brasil.

O Sicoob e o Bradesco querem economizar dinheiro à custa da insegurança do povo

da cidade de Pará de Minas, pois, enquanto os policiais estão cumprindo uma ordem

manifestamente ilegal, a cidade fica desguarnecida e sem policiamento.

Esperamos que o Ministério Público local faça essa apuração, porque improbidade

administrativa cabe a ele. Esperamos que a corregedoria faça a apuração e que, de

uma vez por todas, os comandantes da unidade parem com essa relação promíscua.

Queria fazer um registro, já que a TV Assembleia irá reportar  esta minha fala: se

você, colega da Polícia Militar,  está sendo coagido a fazer escolta de dinheiro de

banco  de  forma  ilegal,  mande  as  informações  para  nosso  gabinete,  pois  iremos

denunciar todo o mundo. Viatura de Polícia Militar foi feita para atender à sociedade;

por isso, a pessoa liga para o 190, diz que foi assaltada e espera por uma hora, duas
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horas, porque não há viatura para atender a seu chamado. Não há viatura, porque ela

está fazendo um policiamento privado, um policiamento ilegal de banco. Então, se

você, que nos acompanha pela TV Assembleia, está recebendo essa ordem na sua

cidade,  diga  a  seu  comandante:  “O  Senhor  poderia  me mandar  essa  ordem  por

escrito, pois tenho dúvida da legalidade dela”. Ou então informe nosso gabinete, pois

iremos denunciar e dizer que o patrão da Polícia Militar é a sociedade.

Banco deve ter vigilante dentro dele, banco deve ter carro-forte para transportar o

dinheiro, e não tirar o pouco policiamento que temos. Penso que todos os deputados

devem receber a mesma demanda de aumento de efetivo na cidade, de transformar a

companhia  em  batalhão,  mas  não  há  material  humano.  Então,  fiquemos  alerta.

Reproduzi  a  denúncia  feita  pelo  vereador,  já  publicamos,  e  estou reproduzindo  a

denúncia feita por outro cidadão na audiência pública da Comissão de Segurança

Pública, a requerimento do deputado Inácio Franco. Recebemos e temos a obrigação

de repassar essa denúncia. Os órgãos de inteligência da polícia fazem muita questão

de deixar meu blog bloqueado nos quartéis para que os policiais não tenham acesso.

A censura na Polícia Militar ainda existe. No computador da Polícia Militar, os policiais

conseguem acessar o  site da  Play Boy,  site de mulheres peladas, mas não podem

acessar meu blog, que continua censurado nos quartéis.

Espero  que  os  órgãos  de  inteligência  que  acompanham a  TV Assembleia,  que

acompanham as denúncias que colocamos no  blog,  façam essa apuração. Senão,

precisaremos fazer outra audiência pública e convocar o major para dar explicações.

Ele  disse  que  não  estava  sabendo  disso.  Claro  que  vai  dizer  que  não  estava

sabendo, a ordem é ilegal, é criminosa. Eis, então, nossa denúncia na Assembleia

Legislativa para que, de uma vez por todas, a Polícia Militar volte a trabalhar para o

cidadão, e não para banco, porque isso é ilegal. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Rômulo Viegas.

O deputado Rômulo Viegas* - Sr. Presidente, deputado Hely Tarqüínio; deputados,

deputadas,  conterrâneos,  deputado  Doutor  Wilson  Batista,  que  brilhou  ontem  na

comemoração dos 300 anos da nossa terra.

Quero, nesta tarde, esclarecer algumas coisas importantes para todos vocês que
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acompanham  a  TV  Assembleia.  Nas  últimas  duas  semanas  ouvimos  críticas

veementes ao governo do Estado. A oposição, amparada pelo Regimento Interno da

Casa, deputados João Leite e Duarte Bechir, teve condições de falar o que pensava e

pensa a respeito do governo de Minas. Passaram duas semanas falando e fazendo

críticas  vigorosas  a  respeito  do  governo  do  Estado.  É  direito  deles  fazê-las,  até

amparados pelo atual Regimento Interno. Tivemos de ouvir passivamente para que a

votação de matérias caminhasse, para que não ficasse apenas na obstrução.

Hoje quero ler um artigo muito interessante. O governo de Minas passa dificuldade,

sim,  deputado Neider  Moreira,  como a maioria dos governos dos demais estados

brasileiros;  as  prefeituras  também.  Essa  desoneração  feita  pelo  governo  federal

trouxe para Minas Gerais um prejuízo de R$1.500.000.000,00, e R$8.000.000.000,00

para os municípios. Eles ficam aqui fazendo críticas ao governo de Minas, deputado

Hely Tarqüínio, mas temos de mostrar a vocês que veem a TV Assembleia como anda

o governo federal. E para não falarem que é implicância nossa, crítica da oposição,

vou ler um artigo e depois vou dizer o nome do autor. Vejam que interessante. (- Lê:)

“Barafunda brasileira. No Brasil, a esquerda está no poder? Suponhamos que sim,

mas  quem  são  os  lideres  de  sua  base  aliada? Todos  conhecemos  sobejamente:

Sarney, Collor, Renan Calheiros, Jader Barbalho, Maluf, Romero Jucá, Kátia Abreu.”

Deputado João Leite, pergunta o autor:

“Como um governo de um partido de trabalhadores pode se dar tão bem com o

patronato  brasileiro  e  manter  relações  tensas  com  movimentos  sociais,  como

indígenas e sem-terras?

Fora  o  PSDB e  alguns  pequenos  partidos,  todos  os  setores  conservadores  da

sociedade brasileira apoiam o governo, incluindo empreiteiras, bancos e mineradoras,

principais fontes de financiamento de campanhas eleitorais.  Espero que a reforma

política  -  quando  houver  -  impeça  candidatos  de  receberem  'grana'  de  pessoas

jurídicas, e as doações de pessoas físicas fiquem limitadas ao teto de um salário

mínimo”.

Assim diz o autor, com muita tristeza:

“Agora estão presos companheiros meus na luta contra a ditadura, como Dirceu e

Genoíno.  Todos  foram  condenados  por  juízes  nomeados,  em  sua  maioria,  pelo
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governo petista.  Considero ilegal,  injusta e despropositada a maneira como foram

detidos na data da Proclamação da República. Fazer espetáculo com a dor alheia é

tripudiar sobre a dignidade humana. Aliados do governo acusam a grande mídia de

conivência com a 'espetacularização' do julgamento. Por que então o Planalto não dá

andamento aos projetos de regulamentação da mídia?”. Esses projetos sempre foram

pregados.

“Em 10 anos de governo petista, o Brasil melhorou muito, graças ao aumento real

do  salário  mínimo,  à redução do desemprego,  à  política  externa independente,  à

solidariedade aos governos progressistas da América Latina e aos programas sociais

- embora eu lamente que o Fome Zero, emancipatório, tenha sido trocado pelo Bolsa

Família,  compensatório.  Amigos  de  'esquerda'  se  queixam  de  que  os  aeroportos

estão demasiadamente cheios de famílias de baixa renda. No Nordeste, o jegue foi

trocado pela moto, e as multinacionais automotivas continuam a entupir nossas ruas

de carros, sem que haja investimento em transporte público”.  O autor é que está

dizendo “sem que haja investimento em transporte público”.

Assim diz o autor: “É o 'efeito tostines': no Brasil, os produtos são caros porque

dependem do sistema rodoviário? Ou os produtos são caros porque os caminhões

são abastecidos com petróleo? Temos 8 mil quilômetros de litoral, rios caudalosos

navegáveis, e quase nenhuma navegação comercial. E quando se fala em ferrovia,

se pensa no trem-bala, capaz de transportar a elite no circuito Campinas-São Paulo-

Rio, e não em trilhos que cortem o País de ponta a ponta, facilitando o escoamento

barato de nossa produção”.

Diz o autor,  deputado Duarte Bechir:  “Sim, o atual governo é muito diferente do

governo  do  PSDB,  mas  também  muito  semelhante.  Prometeu  investigar  as

privatizações - herança maldita do governo anterior - e ficou o dito pelo não dito. E

adotou o mesmo procedimento”. Diz o autor que o governo federal adotou o mesmo

procedimento.  “Privatização  do  campo  de  Libra,  que  abriga  petróleo,  um produto

estratégico;  e de rodovias,  portos  e aeroportos,  sem a devida regulamentação de

concessão ou privatização”.

Diz o autor: “Segundo o Ipea, órgão federal, a desigualdade social entre os mais

ricos e os mais pobres no Brasil é de 175 vezes. Por que não são tomadas medidas
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estruturais  para  reduzi-la?  Em  10  anos  de  governo  petista,  houve  apenas  uma

reforma estrutural no Brasil, a da previdência do funcionalismo público, que favorece

o capital privado”. Vou repetir, o que diz o autor: “Em 10 anos de governo petista,

houve apenas uma reforma estrutural no Brasil, a da previdência do funcionalismo

público, que favorece o capital privado”.

Meus amigos, também diz o autor: “Enquanto o orçamento da República destinar

mais de 40% do nosso dinheiro para pagar juros, amortização e rolagem da dívida

pública, e menos de 8% para a saúde e a educação, o Brasil continuará sonhando em

ser o país do futuro”. O autor é o Frei Betto.

O deputado Duarte Bechir (em aparte) - Meu caro deputado Rômulo Viegas, a fala

de V. Exa., na tarde de hoje, para algumas pessoas pode causar estranheza, mas

não para mim.

Queria somar a tudo isso que V. Exa. nos traz, na tarde de hoje, o livro editado pelo

Tuma  Junior,  que  traz  situações  que  não  poderiam  ser  vividas  na  política,  na

democracia, por quem as fez e por quem sempre pregou o contrário. O maior líder da

oposição,  à  época  que  ocupou  a  Presidência  da  República  por  duas  vezes,  era

colaborador da polícia repressiva e era chamado de “Barba”. Ele ajudava a condenar

e a denunciar as pessoas que buscavam a liberdade e que lutavam pela democracia.

E  o  Tuma Junior  disse  que,  se  vocês  buscarem  nos  registros  do  Dops,  verão  o

codinome “Barba”.  Ele  queria  que à frente  fosse desmentido,  até  mesmo quando

diziam que dormia na casa de seu pai quando ia levar as denúncias, dedurar aqueles

que lutavam pela liberdade e pela democracia.

V. Exa. traz essas novas considerações às quais nós, de Minas Gerais, já estamos

acostumados.  Estamos relegados a terceiro e  quarto plano,  em relação às obras

importantes da mão do governo federal. Nós, deputado Rômulo - eu, principalmente,

que ocupo, com muita alegria, a vice-liderança do governo nesta Casa -, não vemos

nenhuma estranheza na fala de V. Exa.

O povo  brasileiro  vai  ter  a  oportunidade  de  conhecer  quem realmente  ocupa o

poder em Brasília.  Espero que não seja muito tarde para o bem da Nação. Muito

obrigado pela fala.

O deputado Rômulo Viegas* - Muito obrigado, deputado Duarte Bechir e parabéns
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pela  fala.  Concedo  aparte  ao  líder  do  governo,  grande  amigo,  deputado

extremamente competente, nosso constituinte, deputado Bonifácio Mourão.

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte)* - Agradeço a V. Exa. não só pelas gentis

referências, como também pelo belo pronunciamento esclarecedor que está fazendo,

ao qual eu queria acrescentar uma informação muito recente. A Petrobras, a maior

empresa brasileira, está, segundo a cotação da bolsa da última sexta-feira até a bolsa

de  ontem,  segunda-feira,  com  um  prejuízo,  deputado  Rômulo,  de

R$24.000.000.000,00,  10%  do  seu  valor  de  R$243.000.000.000,00,  restando-lhe

R$219.000.000.000,00. A maior empresa brasileira perdeu R24.000.000.000,00 em

três dias. Isso, deputado Rômulo, acontece ao mesmo tempo em que a presidente da

República está se vangloriando no leilão dos aeroportos brasileiros.

O leilão do Aeroporto Tom Jobim, antigo Galeão, apurou R$19.000.000.000,00. O

leilão  de  Confins  apurou  R$1.800.000.000,00.  Se  somarmos  os  dois  valores,

deputado  João  Leite,  não  dará  o  prejuízo  que  a  Petrobras  teve  em  três  dias:

R$24.000.000.000,00.  Isso,  com  certeza,  é  resultado  de  um  governo  sem

planejamento,  sem  orientação,  em  que,  realmente,  a  economia  vai  mal  e  o  PIB,

realmente é um "pibinho."  Lamentamos profundamente essa falta  de credibilidade

que  está  acontecendo.  A presidente  da  República  deveria  se  relacionar  com  as

diversas  nações  do  mundo,  incluindo  as  grandes  nações,  no  entanto,  ela  está

fazendo média com a Venezuela, a Bolívia, o Equador e assim por diante. Por isso

acontece exatamente o que está acontecendo: a queda progressiva de credibilidade e

dos valores das nossas grandes empresas, como é o caso da Petrobras.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Quero parabenizar V. Exa. por dois

momentos.  O primeiro foi  a  belíssima reunião especial  promovida por  V.  Exa. em

comemoração dos 300 anos de fundação da sua querida terra de São João del-Rei.

V.  Exa.  demonstrou  espírito  cívico,  quando,  a  seu  requerimento,  este  Plenário

homenageou a sua querida terra. Parabéns, mais uma vez.

Também  o  parabenizo  pelo  seu  pronunciamento.  Acho  que  tem  de  haver  uma

repercussão  nítida.  Hoje  V.  Exa.  nos  traz,  com  clareza,  a  situação  que  estamos

vivendo. Não temos mais que fazer de conta. Estamos em um momento crucial para

os  municípios  e  para  o  nosso estado pelo  corte  de  investimentos,  como V.  Exa.
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manifestou,  pelo  congelamento  de  programas  em  virtude  da  extraordinária  má

vontade do governo federal para com Minas. Temos de debater o assunto. Temos de

falar a todos os mineiros e brasileiros que Minas tem sido hostilizada - não só Minas,

mas todo o Brasil - particularmente no que se refere aos investimentos de repasse

aos cofres estaduais. Parabéns, ilustre deputado.

O  deputado  Duarte  Bechir*  -  Muito  obrigado,  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva.

Queremos  aqui  da  Assembleia  mandar  um  abraço  aos  prefeitos  que  estão  em

Brasília,  na  marcha  dos  prefeitos.  Esses  prefeitos  passam  por  momentos

dificilíssimos  com  a  desoneração.  O  governo  federal  praticamente  desfalcou  as

prefeituras em R$8.000.000.000,00; o Estado de Minas perdeu R$1.500.000.000,00.

Não há condições de governadores e prefeitos continuarem trabalhando e atendendo

as demandas da população se esse modelo de distribuição não for revisto. Então,

daqui da Assembleia de Minas vai o nosso abraço aos prefeitos, verdadeiros gestores

públicos. Que o governo federal tenha mais sensibilidade, mais carinho, mais amor e

respeito com os prefeitos e as prefeitas deste Brasil.

E, ao encerrar, mando um abraço especial ao governador Anastasia. Este sim faz

uma administração republicana, voltada para atender a todos, independentemente da

questão política ou partidária. A ele e ao senador Aécio Neves, que está realmente

assumindo a bandeira da revisão do pacto federativo, um abraço da Assembleia de

Minas.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Tadeu Martins Leite.

O deputado Tadeu Martins Leite* - Boa tarde, caro presidente Dr. Hely Tarqüínio.

Cumprimento  os  parlamentares  presentes  aqui  nesta  tarde  de  terça-feira  e  os

telespectadores da TV Assembleia.

Caro presidente, primeiro, quero comentar rapidamente o acontecido anteontem,

domingo,  na nossa cidade de Matias Cardoso,  no Norte de  Minas.  Nossa cidade

recebeu diversas autoridades e homenagens para comemorar o tão falado Dia dos

Gerais. A capital mineira se transferiu para Matias Cardoso na manhã de domingo, e

o  nosso  presidente  Dinis  Pinheiro  estava  presente.  Houve  uma  grande  festa,  e

pessoas  que  prestaram  relevante  serviço  ao  Estado  de  Minas  Gerais  foram
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homenageadas com as medalhas Matias Cardoso e Maria da Cruz. Estive presente lá

e pude participar desse momento histórico para a nossa cidade e nossa região. Eu,

que fui  presidente  da  comissão que discutiu  aqui  a PEC que originou o  Dia  dos

Gerais, fiquei muito satisfeito em participar daquele evento.

Semana passada, tivemos neste Plenário algumas discussões acaloradas, grandes,

como a questão do reajuste dos professores e a questão do Funpemg. Infelizmente,

nós, do Bloco Minas sem Censura, perdemos as discussões naquele momento, mas

a todo momento, neste Plenário, apareciam falas de alguns deputados sobre a falta

de ajuda do governo federal para o Estado de Minas Gerais. Posso até concordar

com algumas questões. Semana passada, fui o primeiro a falar neste Plenário sobre

a necessária reforma da BR-251, onde ocorreu uma tragédia - faleceram mais de 14

pessoas que estavam indo da cidade de Rubelita para Montes Claros.

São necessários, sim, investimentos pontuais e importantes para o nosso estado,

principalmente para as nossas BRs, em especial a 251. O governo federal precisa, de

fato, colocar as mãos nessas BRs e resolver esse problema que mata pessoas toda

semana.

Realmente, algumas ações são necessárias, mas não podemos deixar de lembrar

os investimentos existentes no nosso estado. Recentemente, recebi uma informação -

posso até dizer que foi uma denúncia - e fui atrás na mesma hora para conferir o que

estava acontecendo com o programa Água para Todos, do governo federal, destinado

a  todo o  Brasil,  incluindo Minas  Gerais.  Parte  desse programa é  executado  pela

Codevasf,  e  a outra  parte,  pelo  Dnocs,  mas,  através de convênio  firmado com o

governo  do  Estado,  a  instalação  de  mais  de  10  mil  cisternas  ficou  a  cargo  da

Secretaria de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de

Minas - Sedvan. Para quem não sabe, essas cisternas são caixas para captação e

armazenamento d'água no meio rural. Se elas tivessem sido instaladas em diversas

cidades da nossa região, que passa pela pior seca dos últimos 50 anos, quem sabe a

água  da  chuva  que  está  caindo  agora  em  algumas  localidades  -  Deus  está  nos

brindando - poderia estar sendo armazenada, para que o povo não passasse mais

sede. Caros colegas deputados, algumas cidades já enfrentam a falta de água para

consumo próprio, nem é para a plantação.
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Portanto,  quanto  ao  programa Água  para  Todos,  ficou  a  cargo  da  Codevasf  a

instalação de 16 mil  cisternas  na  região  do  Norte  de  Minas.  Nas  próximas  duas

semanas, ela instalará a última cisterna. E pasmem: para a parte que ficou a cargo do

governo do Estado através da Sedvan, ou seja, pouco mais de 10 cisternas, já foram

destinados R$80.600.000,00. E isso no mesmo período em que a Codevasf instalou

16 mil cisternas e já pede a ampliação do programa. A Sedvan instalou pouco mais de

4 mil cisternas.

Há outro dado ainda mais preocupante: existem R$80.000.000,00 no caixa, foram

instaladas  apenas  4  mil  cisternas,  mas  o  dinheiro  previsto  no  contrato  para

pagamento  de  diárias  de  funcionários  e  despesas  com  transporte  já  foi  gasto

integralmente, caro deputado Arlen Santiago. Isso significa que antes da execução de

menos  de  50%  do  programa,  100%  dos  recursos  já  foram  destinados  à  verba

específica  para  diárias  com  funcionários  -  mais  de  42  servidores  do  Idene  e  da

Sedvan.  Aí,  fico  me  perguntando  qual  a  diferença.  Será  que  a  Sedvan  é  mais

incompetente?  No  mesmo período,  em  apenas  10  meses,  enquanto  a  Codevasf

instalou 16 mil cisternas, a Sedvan instalou apenas 4, exatamente no momento em

que as famílias norte-mineiras  passam sede.  O deputado Arlen Santiago conhece

muito bem a região de Salinas, Rubelita e Fruta de Leite, onde as famílias sequer

foram cadastradas no programa Água para Todos, o que nos preocupa.

Essa denúncia que faço aqui, caro presidente, chegou até nós por intermédio de

terceiros.  Todos  os  dados  referentes  às  diárias,  ao  número  de  pessoas  que  as

receberam,  aos  recursos  advindos  do  governo  federal  estão  no  Portal  da

Transparência do governo de Minas. Tive o cuidado de verificá-los. Infelizmente, o

que estou dizendo nesta tarde de hoje é verdade.

Então,  fico  questionando e cobrando explicações -  até porque,  esta é uma das

funções  dos  parlamentares  nesta  Casa  -  sobre  onde  e  quando  será  alocado  o

restante desses recursos, que já estão no caixa da Sedvan, para matar a sede de

milhares e milhares de famílias do Norte de Minas que estão nessa necessidade.

O deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Caro deputado Tadeu Martins Leite, seu

pronunciamento vem ao encontro  do  nosso pensamento;  inclusive,  já  falamos  de

modo semelhante aqui nesta tribuna. Também, Sr. Presidente Hely Tarqüínio, gostaria
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de dizer que há mais de dois meses protocolei aqui um pedido para que a Secretaria

de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas nos

informasse quem são as pessoas lotadas na secretaria em cargos de recrutamento

amplo, porque nos chegou a informação de que a maioria delas são candidatos a

vereadores que foram derrotados e que o secretário Gil  Pereira colocou lá,  como

forma de reforçar a possível campanha que ele fará no ano que vem, em detrimento

dos técnicos competentes que há na Sedvan para desenvolver os programas. Isso já

foi dito aqui, mas iremos apresentar a questão novamente, porque nós, do Norte de

Minas,  não podemos aceitar  isso. Aliás, já fiz esse pedido aqui  e até mandei  um

recado para o deputado Gil Pereira. Executivo não é a praia dele. Ele faz um trabalho

muito bom junto ao vice-governador Alberto Pinto Coelho, estando sempre ao lado

dele ou, às vezes, vindo aqui e ficando sempre ao lado do presidente da Assembleia;

e  quando o  governador  vai  a  algum lugar,  ele  está  sempre  atrás  do governador.

Então, a gente sempre vê o Gil Pereira fazendo isso.

Não tenho dúvida alguma que essa incompetência que ele está colocando lá não é

da Sedvan. Infelizmente as pessoas que estão ocupando os cargos melhores dessa

secretaria, com raríssimas exceções, foram colocadas nesses cargos pelo Gil Pereira

sem nenhum comprometimento em executar o planejamento até o final. Em relação

às cisternas que V. Exa. menciona aqui, deputado Tadeu Martins Leite, a única coisa

que  eles  têm  de  fazer  é  passar  o  recurso  para  a  Cáritas  e  para  o  Centro  de

Agricultura Alternativa, que são os responsáveis pela instalação das cisternas. Mas

nem disso eles estão dando conta.

O governador fez até uma intervenção, porque ele sabe que o Gil Pereira não dá

conta  da  secretaria,  não  dá  conta  nem  de  defendê-lo.  Por  exemplo,  em  Matias

Cardoso  mesmo,  o  governador  foi  extremamente  atacado.  Cheguei  mais  tarde,

inclusive V. Exa.  estava presente, e o que vimos lá  foi  o Gil  Pereira dizendo que

nasceu  em  Januária,  que  gosta  da  região  sem  explicitar  as  inúmeras  ações

importantes que este governo tem feito. E na Pasta dele a dificuldade é maior.

Amanhã mesmo, às 10 horas, o governador estará entregando ao Norte de Minas

inúmeras  viaturas  para  Januária,  Várzea  da  Palma,  Montalvânia  e  várias  outras

cidades. Mas lá a situação é muito complicada. E tem mais, deputado Tadeu Martins
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Leite, aqui mesmo temos um documento, que nos foi mandado da Sedvan, em que o

secretário fica sabendo que o programa do leite foi extinto. Porém, ele não conseguiu

nem renovar com o Ministério de Desenvolvimento Social o programa do leite. Quer

dizer,  terminou no dia 30 de novembro, e as crianças pobrezinhas e as gestantes

ficarão sem receber o leite. Agora estão dizendo que o Ministério de Desenvolvimento

Social teria mudado a forma de fazer o aditivo do convênio. Ora, depois que vence é

que vai olhar o que será mudado? Isso é incompetência. Tenho certeza de que o

deputado Gil Pereira vai ouvir novamente o nosso pedido, o nosso anseio. Que ele

venha para cá defender o governador Anastasia aqui nessa trincheira, se é que ele

poderá e dará conta de fazer isso também, porque lá na Sedvan, infelizmente, o que

ele  tem  feito  é  ver  o  Norte  de  Minas  continuar  na  dificuldade  de  água,  por

incompetência  gerencial  e  possível  contratação  de  cabos  eleitorais  para  fazer

algumas coisas que ele não dá conta de fazer, mas que os bons técnicos da Sedvan

poderiam estar fazendo.

Na intervenção que o governador fez, ele levou o Bruno Alencar, excelente técnico

da Fundação João Pinheiro, que está lá trabalhando igual a um condenado,  para

poder corrigir os erros do passado e tentar fazer com que as coisas funcionem. Mas,

praticamente,  “Inês  é  morta”  e  o  Norte  está  sendo  bastante  prejudicado.  Muito

obrigado.

O deputado Tadeu Martins  Leite*  -  Obrigado,  deputado Arlen  Santiago,  por  sua

intervenção.  Temos  na  Sedvan,  no  Idene  algumas  pessoas  extremamente

qualificadas e capacitadas. Conheço o Dr.  Bruno Alencar,  jovem muito inteligente,

com experiência, que quer e está tentando fazer um trabalho. Ele é um exemplo.

Mas, infelizmente, esbarra na questão que V. Exa. mencionou. Sabemos que, dos

R$80.000.000,00 que já estão na conta da Sedvan, o secretário passou até então

pouco menos de R$30.000.000,00 para execução dessas 4 mil cisternas. Tudo que

estou falando está no Portal da Transparência, é só entrar, olhar e ver a quantidade

de recurso gasto, em quanto a Codefasf já fez as 16 mil cisternas.

O que me preocupa neste momento é tentar distinguir o que acontece. Será que de

fato é incompetência por parte do secretário, como o deputado Arlen Santiago disse,

má aplicação do recurso - pode-se discutir isso - ou outro problema? Vejo que é um
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problema grave adiar o repasse dos recursos para aproximar-se mais das eleições e

beneficiar a si mesmo. Não sei se isso é verdade ou não, mas de uma dessas três

circunstâncias temos de desconfiar.

Enquanto o povo está passando sede, sofrendo no Norte de Minas, recursos estão

guardados  nos  cofres  da  Sedvan,  não  está  sendo  levado  o  benefício  para  a

população.  Isso me espanta,  isso me deixa  preocupado porque,  quando rodamos

pelo Norte, as cobranças são diversas, não param, principalmente no que tange à

problemática da água. Volto a dizer, porque nunca é demais falarmos aqui: a água

hoje  está  em  falta  para  consumo próprio  em  algumas  regiões.  Não  é  nem  para

plantação ou para dar ao gado, é para consumo próprio dos nossos colegas norte-

mineiros.

Caro presidente,  quero encerrar pedindo explicações da Sedvan.  Vou protocolar

também um ofício na comissão competente da Casa para saber o porquê de terem

sido gastos apenas R$30.000.000,00 dos R$80.000.000,00 para o programa Água

para Todos, por parte da Sedvan, e o porquê, principalmente, de já terem sido gastos

100% dos recursos de diárias de funcionários e despesas com transportes, enquanto

o programa não chegou ainda nem a 50% de execução.

Um abraço e obrigado, deputado Hely Tarqüínio, caro presidente.

* - Sem revisão do orador.

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

O deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente; deputados presentes; caro deputado

Dinis  Pinheiro,  presidente;  senhoras  e  senhores;  povo de Minas Gerais.  Gostaria

também, aproveitando a oportunidade desta tarde, de tocar num assunto sobre o qual

o deputado Tadeu Martins Leite,  o Tadeuzinho, acabou de discorrer desta tribuna,

respaldado  pelo  deputado  Arlen  Santiago.  Gostaria  também  de  tecer  alguns

comentários porque a situação da nossa região é bastante difícil, a população está

passando por momentos difíceis. Queria focar alguns temas que acho relevantes e

importantes.

Não quero ter como tônica de meu pronunciamento qualquer agressão ao colega

deputado Gil Pereira, hoje secretário de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha

e do Mucuri e do Norte de Minas.
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E foi criada pelo ex-governador Aécio Neves, atendendo a um clamor da região,

atendendo a uma solicitação da bancada do Norte e com auxílio de alguns outros

deputados,  a  Secretaria  de  Desenvolvimento  do  Norte  de  Minas  e  dos  Vales  do

Jequitinhonha  e  do  Mucuri  -  Sedvan.  Essa  secretaria  tem  sua  parte  operacional

firmada no Idene, que tem um relacionamento muito forte com todos os municípios

norte-mineiros e com o governo federal.

Então,  através  dos  programas,  do  trabalho  do  Idene,  do  trabalho  do  próprio

governador  -  à  época,  Aécio  Neves  -  e  do  governador  atual,  Anastasia,  essa

secretaria conseguiu, de maneira muito positiva e surpreendente, espaço junto ao

governo federal para atuar de maneira mais presente e mais objetiva na região do

Norte de Minas, com ações de combate à seca, à pobreza, à fome, pelo programa

Leite pela Vida. O deputado Arlen Santiago mencionou aqui, desta tribuna, e quero

concordar com ele, a situação dramática que está passando toda a região. Estamos

falando da interrupção desse convênio do governo do Estado com o governo federal,

a paralisação de distribuição de 150 mil litros de leite por dia, que é direcionado todo

esse leite, todo esse alimento, a gestantes, a crianças de 6 meses a 6 anos de idade,

a nutrizes até 6 meses após o parto, à mulher pobre que às vezes teve seu filho e

contava com esse leite para se alimentar e ter condições de amamentar melhor o

filho, aos idosos acima de 60 anos de idade, são milhares que diariamente vão a

postos de distribuição e recebem o seu litro de leite. E isso tem um valor inestimável

para as gestantes, para as nutrizes, para as criancinhas, para os idosos.

E,  de  maneira  muito  surpreendente  e,  até  certo  ponto,  sem  que  pudéssemos

entender, esse programa foi cortado. O secretário Gil Pereira, nesse final de semana,

disse  que  faltou  o  momento  de  renovação  do  contrato  com  o  governo  federal  e

demonstrou preocupação. Mas, na verdade, concordo perfeitamente, esse problema

poderia ser perfeitamente evitado. Ora, um convênio dessa magnitude, um convênio

que  atende,  Dr.  Arlen,  a  4.946  produtores  rurais...  Porque  são  esses  pequenos

produtores  que  produzem  até  50  litros  de  leite  por  dia  nas  suas  fazendas.  Eles

fornecem esse leite, e são 41 laticínios, quase 600 postos de distribuição espalhados

pelo Norte de Minas, Jequitinhonha e Mucuri.

Esse convênio não poderia nunca ter sido encerrado da forma como foi. E vem o
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secretário dizendo que estava tentando junto ao governador a distribuição de leite em

pó, esquecendo-se de milhares de produtores rurais que vão passar o Natal de uma

forma terrível, porque contavam e se preparavam para isso. Eles têm seu rebanho,

suas  vaquinhas,  são  acostumados  a  tirar,  a  fornecer  e  a  entregar  o  leite,  e,  de

maneira surpreendente, de uma hora para outra, esse convênio foi interrompido.

Ora,  entendo que qualquer  gestor,  principalmente um secretário  de Estado, que

representa  as  três  regiões,  que  têm  potencial  muito  grande,  mas  que  são  muito

carentes, que estava atendendo, nesse convênio com o governo federal, a milhares e

milhares de pessoas, não poderia nunca deixar acontecer o que aconteceu.

Jogar a culpa no governo federal mais uma vez acho temerário,  porque vi  esse

mesmo secretário fazer uma solicitação ao ministro de Desenvolvimento Agrário, que

lhe respondeu, na vista de muitas pessoas: “Minas Gerais não consegue gastar os

recursos que estamos mandando para lá. Como vêm pedir mais dinheiro se vocês

não têm a competência de gastar esses recursos?”.

Fica parecendo que estamos fazendo um complô contra o secretário Gil Pereira.

Não é isso. Até agora, tenho procurado defendê-lo em todas as ocasiões, mas, diante

desse caos que se instalou no Norte de Minas,  seu erro é indefensável.  Gostaria

muito que ele viesse a esta Casa, que lhe deu assento durante tantos e tantos anos,

que lhe deu respaldo para estar à frente dessa secretaria, e se explicasse não só em

relação ao Leite pela Vida, mas também no que diz respeito à demora nas instalações

das  cisternas,  das  milhares  de  caixas-d'água  que  foram  distribuídas.  Esse

instrumento,  esse material,  a  caixa-  d'água,  a  cisterna,  só  é importante  agora  no

período  de  chuva.  Ele  não  poderá  ser  instalado  depois  que  acabar  o  período

chuvoso, porque a finalidade é colher e armazenar a água das chuvas. São cisternas

com capacidade de 16.000m³.

Fico triste quando vejo uma situação igual a essa. Fico triste por estarmos aqui na

Casa defendendo  o  governador,  mostrando  a  sua  competência,  que  é  realmente

competente, sério, não permite desvio dessa natureza, e acontecem essas coisas.

Fico triste quando vamos para a nossa região e os gestores nos jogam na cara que

estão esperando as ações do governo do Estado por meio dessa secretaria. Fico

triste também quando constatamos que esse secretário é lá do Norte de Minas.
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Quero,  então,  deixar  muito  clara  minha  inconformidade  com  o  que  está

acontecendo.  Se levar  o convênio a partir  de janeiro e fevereiro e enfrentar  mais

burocracias, isso vai causar um mal terrível às crianças abaixo de 6 anos, aos idosos

acima de 60 anos.  Como médico,  posso dizer  e garantir  que o mal  que se  está

praticando  com  esse  ato  e  irrecuperável.  Tomara  que  nenhuma criança  venha  a

morrer por inanição, por desnutrição. Tomara que nenhum idoso venha a sofrer as

consequências por esse ato de irresponsabilidade que deixou nossa região nessa

situação.

O deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Deputado Carlos Pimenta, V. Exa. tem

exposto alguns pontos extremamente corretos. Ficamos muito preocupados porque

vemos,  por  exemplo,  que,  na  Secretaria  de  Educação,  a  secretária  Ana  Lúcia

Gazzola, no programa Água na Escola, fez mais para o Norte de Minas do que a

Sedvan em três anos. Além disso, vemos outras iniciativas do governo caminhando

muito. Eu iria falar justamente com o governador que o secretário dele não o está

ajudando, mas atrapalhando-o. Havia um bordão antigo do Jô Soares que dizia que

“há pai que é cego”, que acha que o filho tudo faz, tudo pode. Mas lá na secretaria

dos Vales estamos vendo só desgaste para o nosso querido governador Anastasia.

Sei que o Vale do Jequitinhonha inteiro está se mobilizando, porque as coisas não

acontecem lá. O mesmo ocorre com o Vale do Mucuri e com o Norte de Minas. Então,

além da suspeita de que,  em vez de colocar  técnicos,  ele procura colocar cabos

eleitorais nos cargos,  e aí  os programas não caminham, ainda temos esse susto

muito grande.

Se por  acaso o programa do leite  foi  cancelado por incompetência dele,  ótimo,

porque já suspeitávamos, mas agora temos a certeza por estes três anos em que

esteve na secretaria. No entanto, quando vemos que o convênio foi cancelado, que a

secretaria não cuidou de fazê-lo e que agora vem falar em comprar leite em pó, talvez

até  importado,  em  vez  de  pagar  o  pequeno  produtor  norte-mineiro  que  está

entregando esse leite,  aí,  meu amigo Carlos Pimenta, a situação cheira e beira a

irresponsabilidade.  Por  que  essas  empresas  que  empacotam,  que  buscam  leite

subsidiado de outros países, vão vender para o nosso governo isso aí, enquanto há

um programa em parceria com o governo federal que não está sendo executado, foi
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cancelado? Isso realmente é um absurdo muito grande. Acho que o secretário Gil

Pereira não deveria continuar envergonhando o nosso governador, pedir para sair e

vir defendê-lo nesta tribuna. Lá em Matias Cardoso, quando o governador é atacado,

ele vai representá-lo, mas não tem coragem de defendê-lo.

O deputado Carlos Pimenta* - Agradeço o aparte a V. Exa. Quero encerrar citando

outro fato. Recebi nesta semana  e-mail do prefeito Eduardo Cabral,  da cidade de

Cristália, dizendo que foi ao Idene de Montes Claros buscar sementes para serem

distribuídas  aos  pequenos  produtores  rurais;  no  entanto,  um  funcionário  daquele

órgão disse que entregaria somente metade delas ao prefeito e que a outra metade

seria entregue na casa do ex-prefeito, cabo eleitoral do deputado Gil Pereira. Estou

com esses documentos, e vamos formular denúncia, primeiramente, ao governador

para depois cobrar uma posição mais firme. Não é possível que as questões políticas

falem  mais  alto  que  as  questões  sociais  quando  se  fala  de  matar  a  fome,  de

distribuição de leite e de sementes para os pequenos produtores rurais. Não tenho

costume  de  fazer  pronunciamento  dessa  natureza  -  não  tenho  nem  nunca  tive.

Procuro evitar falar mal de companheiros, procuro evitar ataque a qualquer tipo de

autoridade, desde que ela não mereça. Mas, pelas minhas caminhadas no Norte de

Minas,  pelas  abordagens  que  tive  de  lideranças,  prefeitos  e  sociedade,  pela

constatação que vi nas filas vazias, vendo as pessoas com sacolinhas indo buscar

leite e não havendo leite para ser entregue, infelizmente sou obrigado a fazer essa

denúncia. Estou fazendo-a em nome das pessoas da minha região: Norte de Minas,

Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

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

O  deputado  Rogério  Correia*  -  Cumprimento  o  deputado  Hely  Tarqüínio,  que

preside a  reunião;  o presidente Dinis  Pinheiro,  que nos escuta;  os deputados;  as

deputadas; os servidores que estão nas galerias, companheiros e companheiras que

estão com o projeto do Tribunal de Justiça Militar - é um prazer tê-los aqui novamente

-; e os companheiros que nos assistem pela TV Assembleia. Primeiramente, quero

parabenizar  o deputado Carlos  Pimenta,  que vem reforçar  a crítica  que há muito

estamos fazendo. Há uma gestão equivocada em Minas Gerais, e, cada vez mais,
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fica demonstrado que ela é incompetente. Muitos programas do governo federal não

são executados em Minas Gerais,  porque há uma opção política em não fazê-los,

pois  o  governo  do  Estado  ideologicamente  é  contra.  Por  exemplo,  cito  o  Bolsa

Família,  que  recebe  críticas  e  mais  críticas  dos  tucanos  há  anos,  por  isso  não

evoluem esse programa. Eles  só fazem críticas, e recentemente  o senador  Aécio

Neves falou em transformá-lo em lei, sem saber que já era lei. Depois vimos que ele

queria colocar na Loas, portanto só como assistência social e não como um programa

integrado.  Ele  terminaria  com  o  programa,  dando  seis  meses  para  quem  tivesse

emprego, perdendo o direito ao Bolsa Família.

Na prática, ele ia acabar com o Bolsa Família, uma pretensão que eles têm.

Os programas que são para os pobres, em Minas Gerais, não têm o alcance que

têm  em  outros  Estados  porque não  há,  ideologicamente,  uma concordância  com

esses programas. É o que acontece com este projeto que o deputado Carlos Pimenta

veio aqui, de forma correta, criticar. Mas eu gostaria de estender essa crítica, para

não ser injusto com o secretário Gil Pereira, porque isso não é um problema do Gil

Pereira, mas é um problema do governo do Estado, é um problema governamental. E

eu  mostro  isso.  Vejam  bem,  vou  apresentar  aqui  alguns  exemplos  para  que  o

telespectador entenda direito.

Qual o programa para o qual o governo do Estado enche a boca, ao falar dele? Que

é um programa ótimo, que está mudando Minas Gerais. É o tal Caminhos de Minas.

Sabem quantos  quilômetros  o Caminhos  de Minas pavimentou nestes  três  anos?

Ninguém  consegue  acertar.  Imaginem  quantos  quilômetros  foram  pavimentados?

Faço  uma aposta  com  você  que  está  me  ouvindo  pela  TV Assembleia:  quantos

quilômetros você acha que foram pavimentados, do programa Caminhos de Minas?

Para  quem  acertar,  eu  dou  um  doce!  Imaginem  quantos  quilômetros.  Ninguém

acertou. Apenas 41km foram pavimentados, em três anos do programa Caminhos de

Minas. Isso é um balanço do próprio governo do Estado.

Então, o programa que é o xodó do governo do Estado pavimentou, em três anos,

41km. Agora o secretário Carlos Melles disse que daqui para frente vai ser diferente,

vai pavimentar não sei quantos mil. Mas, até agora, como apresenta o jornal Hoje em

dia, noticiando o balanço que foi feito no BDMG: pelo governo do Estado, 41km foram
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pavimentados em três anos. Um fracasso total.

Vou citar um outro fracasso para vocês verem que não é um problema apenas do

secretário  Gil  Pereira,  mas  é  uma  concepção  equivocada  e  uma gestão  que  foi

chamada de choque, que é uma péssima gestão que temos no governo de Minas. O

secretário Colombini diz que os recursos são insuficientes para as demandas, mas

vocês se lembram de que o Brasil tinha o PIB da China, o déficit zero, o choque de

gestão,  que Minas avança,  que Minas é melhor  em tudo. Nada!  Agora começa a

aparecer a realidade nua e crua. Minas está quebrada. O choque de gestão quebrou

Minas Gerais.  E é o secretário Colombini,  o homem das finanças que vai  dizer o

seguinte: “Programas de segurança e transporte poderão ser os mais prejudicados”,

mas,  segundo  o  secretário  da  Fazenda,  Leonardo  Colombini,  “todos  os  setores

poderão ter dificuldades”. Na lista de ações que podem ser atingidas pelo pé no freio -

Deputado Paulo Guedes, o carro já não está andando e eles põem o pé no freio. É

muito  engraçado  -  “estão,  entre  outras,  o  policiamento  ostensivo”  -  pé  no  freio.

Imaginem o que vai ser a segurança pública no ano que vem - “obras em rodovias” -

como eu já disse aqui, 41km do Caminhos de Minas pavimentados em três anos. E

olhem que eles pediram dinheiro emprestado. Eu cheguei a perguntar se não eram

caminhos da América Latina, vocês se lembram? De tanto dinheiro que eles pediram

emprestado.  Foram 41km pavimentados em três  anos. Vão ser  também atingidas

obras e rodovias - ”programas de mobilidade da Copa e o programa de segurança

Olho Vivo”. Ou seja, os programas de segurança e programas de transporte serão

atingidos  agora  com  o  que  o  secretário  está  chamando  de  “pé  no  freio”.  Então,

professora não pode comer. O Leite pela Vida não tem mais, por incompetência. O

programa Caminhos de Minas já não asfalta absolutamente mais nada. É o governo

pisando no freio. E o que restou do dinheiro eles raparam o tacho. Tem de falar baixo

porque tem deputado que não gosta  que se grite.  Rapar  o  tacho do dinheiro  do

servidor público através do Funpemg, R$3.500.000.000,00, R$3.400.000.000,00. Ele

rapou o tacho e pegou o dinheiro do servidor público. É o finalzinho que tinha. E

agora o secretário avisa todas essas questões.

Queria  ainda fazer  uma outra  comparação.  V.  Exas.  se lembram do buraco do

metrô? Já fiz essa denúncia aqui. Lembram-se de quando o Lacerda, na campanha,
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furou  um buraco na Praça Sete  dizendo que  ia  fazer  o  metrô?  Sabem quanto  o

governo do Estado investiu no metrô este ano? R$1.000,00. Aliás, ele não investiu

centavo algum, mas fez a previsão de R$1.000,00. Por isso o buraco saiu da Praça

Sete...

O deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Aí não dá nem para fazer a maquete.

O  deputado  Rogério  Correia*  -  Buraco  eleitoreiro  para  o  qual  foram  postos  à

disposição R$1.000,00. Agora o governo federal acaba de liberar R$1.500.000.000,00

para serem investidos no Anel Rodoviário. Isso já está com o governo do Estado.

Para o metrô...

O deputado Paulo Guedes (em aparte)* - R$1.500.000.000,00.

O deputado Rogério Correia* - A presidenta Dilma só não veio aqui ontem porque...

O deputado Paulo Guedes (em aparte)* - R$1.5000.000.000,00.

O deputado Rogério Correia* - Isso. A presidenta Dilma, deputado Paulo Guedes,

só não veio aqui ontem porque foi evidentemente ao funeral do nosso querido Nelson

Mandela e, aliás, levou os ex-presidentes. Estão todos com ela para fazer uma linda

homenagem a Mandela, que hoje é uma unanimidade, mas não o era no passado.

Mandela era um socialista e sempre foi revolucionário. Agora estão querendo pintá-lo

como homem de todas as cores ideológicas. Não.  É importante  que se diga que

Mandela era um cidadão com ideologia definida e lutou contra o apartheid. O fato é

que a presidenta Dilma só não veio aqui porque teve de ir à homenagem, mas dará

ordem de serviço para a BR-381...

O deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Entregar mais 400 máquinas do...

O deputado Rogério Correia*  -  Entregarão 400 obras do  PAC. O Brasil  avança

mesmo. Agora Minas é isso.

Permita-me, deputado Paulo Guedes, antes de conceder-lhe o aparte, só ler, de

novo, as palavras do secretário Colombini. “Segundo o secretário de Fazenda, todos

os setores poderão ser prejudicados. Na lista das ações que podem ser atingidas

pelo pé no freio...” - agora o novo programa do governo do Estado é o pé no freio.

Minas  quebrada  e  Minas  falida  lança  o  programa  “pé  no  freio”.  É,  Anastasia,

programa pé no freio do governo do Estado.

Deputado Paulo Guedes, já lhe concederei o aparte. Ontem os advogados dativos
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fizeram  manifestação  na  OAB.  O  advogado  dos  pobres  já  não  recebe  dinheiro.

Coitados dos advogados dativos. Coitados dos pobres que estão sem recurso. Há

três meses estão sem pagar os advogados dativos. Já falei sobre o Funpemg.

Por  isso,  Paulo Guedes,  nem o Roberto Freire está aguentando Aécio Neves e

pulou para o barco do Eduardo Campos. Nem o Roberto Freire aguenta Aécio Neves.

É uma canoa furada a candidatura do senador Aécio Neves, que está indo para o

beleléu. Roberto Freire foi lá... Nem a Luzia Ferreira apoiará o Aécio aqui, e, quem

diria, terá de apoiar o Roberto Freire.

Agora  estão  tentando  uma salvaguarda:  a  Associação Mineira  dos  Municípios  -

AMM  -,  que  se  tornou  mais  uma entidade  comandada  pelos  tucanos  e  para  os

tucanos.  É  mais  uma comandada  pelo  nosso  amigo  Toninho  Andrada,  que  está

querendo dizer que fará o “Dia do Basta”. O “Dia do Basta” do Toninho Andrada é o

dia que está organizando contra a Dilma para falar uma série... É engraçado que o

basta  é  só  em  relação...  Os  municípios  só  sobem  com  o governo  federal.  Aí,  o

Toninho me vem aqui  com um exemplo -  a AMM - para falar  de um refrigerador.

Preciso dar esse exemplo. Paulo, dá tempo ainda de V. Exa. terminar sua fala.

Um refrigerador está custando R$798,00. Se V. Exas. forem ao site da AMM, verão

o  exemplo  dele  e  não  meu.  O  refrigerador  custa  R$798,00;  o  imposto  estadual,

R$127,00; e o imposto federal, R$140,00. Só que, do imposto estadual, vão para o

Estado R$95,00, e para o município, R$31,00. Do imposto federal, vão para a União,

R$78,00; para o Estado, R$36,00; e para o município, R$26,00. O Toninho só não

somou. Aí somei para ele. Para a União, irão R$95,68; para o Estado, R$131,92; e

para o coitado do município, só 58,09%. Então vai mais para o Estado do que para a

União. Agora o basta dele é o basta à Dilma. É bom que a própria base de governo já

esteja dizendo basta ao próprio Anastasia, porque ninguém aguenta mais e lançou o

programa Pé no freio.  Se já não andava nada,  imaginem como ficará daqui  para

frente.

O deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, gostaria de

parabenizá-lo  por  trazer  um  tema  tão  importante  para  fazermos  uma  reflexão

verdadeira.  Mas  antes  quero  parabenizar  os  deputados  Carlos  Pimenta  e  Arlen

Santiago, que fizeram uso da palavra antes de V. Exa. e respaldaram - eles são da
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base do governo - o que já vínhamos falando há muito tempo. Eles reclamam que o

governo federal não traz recursos. O governo federal, Rogério, colocou na secretaria

do Gil Pereira mais de R$1.000.000.000,00. Não é só o Leite pela Vida, mas lá estão

as cisternas, os sistemas de abastecimento de água e as barraginhas. Conseguiram

tomar da Codevasf grande parte do Água para Todos, conseguiram tirar a barragem

do Jequitaí e quase tomaram Congonhas. Não tomaram, mas atrasaram Congonhas

em dois anos, como atrasaram Berizal.

O Fernando Bezerra, o queridinho do Gil Pereira - sempre alertei o governo Dilma

para o fato de que esse ministro estava trabalhando contra a gente  em Minas -,

derramou aí  quase R$3.000.000.000,00 do Ministério  da Integração Nacional,  e  o

Estado não tem capacidade de execução das obras. O choque de gestão, ou seja, o

choque de paralisação, de enganação também chegou na execução. Eles não têm

capacidade de executar. O deputado Arlen pediu ao Gil Pereira - ele o fez hoje pela

segunda vez - para não deixar o governador passar vergonha. Quem falou isso foram

dois deputados da base. Pelo amor de Deus, renuncie, Gil! Não deixe o governador

ficar passando vergonha em Brasília. Você não conseguiu atingir a meta de execução

do Água para Todos; você não conseguiu entregar as cisternas; não conseguiu fazer

as licitações do Leite pela Vida. Agora as crianças do Norte de Minas, dos Vales do

Jequitinhonha  e  do  Mucuri,  vão  ficar  três,  quatro  meses  sem  leite.  O  ministério

determinou, no início do ano, Rogério, que tinham de fazer licitação. O ano passou, e

não fizeram a licitação.

Aí não é questão de governo, temos os órgãos fiscalizadores, o Tribunal de Contas

da  União  e  o  Ministério  Público  Federal.  Era  uma  determinação  dos  órgãos

fiscalizadores  que  o  Leite  pela  Vida  fosse  licitado.  O  país  inteiro  tomou  as

providências. Todos os outros estados tomaram, e a secretaria do Gil Pereira, que

está parada, não consegue executar nada, não licitou o Leite pela Vida. Daí a revolta

dos deputados do Norte de Minas, colegas dele - também sou colega dele - da base,

como Carlos  Pimenta e Arlen Santiago,  virem aqui  pedir  publicamente para o Gil

renunciar, para não deixar o governador continuar a passar vergonha. Isso é muito

grave, e caem por terra todas as acusações de que o governo federal não investe em

Minas.  Só  nessa  Pasta,  para  o  Norte  de  Minas,  se  somarmos  rede  de  esgoto,
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barragem de Jequitaí, obras de infraestrutura, o Leite pela Vida e todos os programas

do  Água  para  Todos,  que  estão  nessa  secretaria,  somam-se  quase

R$3.000.000.000,00 de repasse do governo federal para essa região; são obras e

programas  que não  estão  sendo  executados  por  incompetência  administrativa  do

secretário ou da secretaria. Não vou chamar o Gil de incompetente, quem o chamou

foram o Arlen e o Carlos Pimenta, colegas dele.

Também estão falando do problema das sementes, que, Rogério, é muito grave. Os

deputados Zé Silva e Arlen estão descendo de helicóptero, no Norte de Minas, dentro

das escolas. Param as aulas, para distribuir sementes, e aí chamam os prefeitos. Se

o prefeito não for aliado, tem de assinar. Quem leva a semente é o líder da oposição.

Acabaram  com  o  pacto  federativo.  Eles  falam  tanto  de  pacto  federativo,  mas  a

Emater,  do Zé Silva, é uma vergonha. A Emater virou curral eleitoral do Zé Silva.

Funcionário da Emater tem de ser cabo eleitoral de Zé Silva, senão não trabalha; tem

de rezar na cartilha do deputado Zé Silva. Ele particularizou os órgãos daqui. É uma

vergonha.

O deputado Rogério Correia* - Há mesmo uma reclamação geral do Zé Silva, de

que  ele  está  transformando  a  Emater  em  curral  eleitoral.  Está  havendo  uma

reclamação no Estado inteiro, por onde ando.

Então eu termino, deputado Doutor Wilson Batista. Presidente, então apenas me

despeço, agradeço a V. Exa. Vou fazer um resumo de 15 segundos antes de terminar.

Novo programa do governo do Estado: “Minas com o pé no freio”. Nem freira aguenta

Aécio. Muito obrigado, presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

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

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

da presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.
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Designação de Comissões

O presidente - A presidência vai designar os membros da Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 64/2013, do deputado

Alencar da Silveira Jr. e outros, que altera o inciso VI do art. 170 da Constituição do

Estado.  Pelo  BTR:  efetivos  -  deputado  Duarte  Bechir  e  deputada  Luzia  Ferreira;

suplentes  -  deputados  Célio  Moreira  e  João  Vítor  Xavier;  pelo  BAM:  efetivos  -

deputados  Inácio  Franco  e  Romel  Anízio;  suplentes:  deputados  Juarez  Távora  e

Marques Abreu; pelo BMSC: efetivo - deputado André Quintão; suplente - deputado

Vanderlei Miranda. Designo. Às comissões.

Comunicação da Presidência

A presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 6.630 a 6.637, 6.642,

6.647 a 6.649, 6.657 e 6.658/2013, da Comissão de Direitos Humanos, 6.638, 6.639,

6.643 a 6.645/2013, da Comissão de Cultura, 6.640 e 6.641/2013, da Comissão da

Pessoa com Deficiência,  6.646,  6.650 e 6.651/2013,  da Comissão do Trabalho,  e

6.652 a 6.656/2013, da Comissão de Política Agropecuária. Publique-se para os fins

do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir,  o  presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Política Agropecuária - aprovação, na 13ª Reunião

Extraordinária, em 4/12/2013, do Projeto de Lei nº 4.615/2013, do deputado Ulysses

Gomes;  de Educação -  aprovação,  na  21ª  Reunião  Ordinária,  em 4/12/2013,  dos

Projetos de Lei nºs 3.756/2013, do deputado Hely Tarqüínio, na forma do Substitutivo

nº  1,  da  Comissão  de  Justiça,  e  4.658/2013,  do  governador  do  Estado,  e  dos

Requerimentos  nºs  6.404/2013,  do  deputado  Ulysses  Gomes,  6.434/2013,  da

Comissão  de  Participação  Popular,  e  6.484/2013,  do  deputado  Cabo  Júlio;  de

Fiscalização Financeira -  aprovação,  na  31ª  Reunião Ordinária,  em 4/12/2013,  do

Projeto de Resolução nº 4.693/2013,  da Comissão de Fiscalização Financeira;  de

Participação Popular (4) - aprovação, na 17ª Reunião Extraordinária, em 4/12/2013,

das Propostas de Ação Legislativa nºs 1.877, 1.879, 1.880, 1.891, 1.894, 1.895, 1.899

a 1.902,  1.905,  1.907,  1.909 a  1.912,  1.915,  1.917 a  1.919,  1.928,  1.937,  1.938,
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1.941, 1.946, 1.950, 1.956 a 1.959, 1.961, 1.962, 1.981, 1.991, 2.009, 2.011 a 2.013,

2.017, 2.020, 2.022, 2.030 e 2.031/2013 na forma de requerimentos apresentados, e

das Propostas de Ação Legislativa nºs 1.931 e 1.995/2013 na forma de emendas ao

Projeto de Lei nº 4.550/2013, e rejeição das Propostas de Ação Legislativa nºs 1.922,

1.927, 1.930, 1.947, 1.949, 1.952, 1.953, 1.960, 2.003, 2.004, 2.007 e 2.025/2013,

todas de autoria popular; aprovação, na 18ª Reunião Extraordinária, em 4/12/2013,

das  Propostas  de  Ação  Legislativa  nºs  1.871,  1.876,  1.882,  1.904,  1.923,  1.971,

1.986, 1.988, 1.989 e 2.028/2013 na forma de requerimentos, das Propostas de Ação

Legislativa nºs 1.874, 1.979, 1.994 e 2.001/2013 na forma de emendas ao Projeto de

Lei nº 4.550/2013 e de requerimentos, das Propostas de Ação Legislativa nºs 1.886,

1.987, 1.998 e 2.015/2013 na forma de emendas ao Projeto de Lei nº 4.551/2013, das

Propostas de Ação Legislativa nºs  1.964 e 1.999/2013 na forma de emendas aos

Projetos de Lei nºs 4.550 e 4.551/2013 e de requerimentos, das Propostas de Ação

Legislativa nºs  1.974,  1.975, 1.980,  2.002 e 2.008/2013 na forma de emendas ao

Projeto  de  Lei  nº  4.550/2013,  das  Propostas  de  Ação  Legislativa  nºs  2.026  e

2.027/2013  na  forma  de  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.551/2013  e  de

requerimentos,  e  da  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  2.000/2013  na  forma  de

emendas aos Projetos de Lei nºs 4.550 e 4.551/2013, e rejeição das Propostas de

Ação Legislativa nºs 1.887, 1.992 e 1.993/2013, todas de autoria popular; aprovação,

na 19ª Reunião Extraordinária, em 5/12/2013, das Propostas de Ação Legislativa nºs

1.893  e  2.024/2013 na forma de emendas  ao Projeto  de  Lei  nº  4.551/2013,  das

Propostas de Ação Legislativa nºs 1.896 a 1.898, 1.924, 2.010, e 2.021/2013 na forma

de  requerimentos,  da  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.970/2013  na  forma  de

emendas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  4.550  e  4.551/2013,  da  Proposta  de  Ação

Legislativa nº 1.972/2013 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 4.440/2013, da

Proposta de Ação Legislativa nº 2.005/2013 na forma de emendas aos Projetos de Lei

nºs  4.550  e  4.551/2013  e  de  requerimentos,  da  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº

2.032/2013 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 4.550/2013 e de requerimentos,

da Proposta de Ação Legislativa nº 2.034/2013 na forma de emenda ao Projeto de Lei

nº 4.551/2013 e de requerimentos, e rejeição das Propostas de Ação Legislativa nºs

2.033 e 2.029/2013, todas em turno único e de autoria popular; aprovação, na 22ª



1719
____________________________________________________________________________

Reunião Ordinária, em 5/12/2013, das Propostas de Ação Legislativa nºs 1.929, 1.936

e 1.939/2013 na forma de emendas ao Projeto de Lei nº 4.551/2013, das Propostas

de Ação Legislativa nºs 1.892, 1.913 e 1.934/2013 na forma de emendas ao Projeto

de Lei  nº  4.551/2013 e de requerimentos,  das Propostas de  Ação Legislativa  nºs

1.940, 1.942, 1.969, 1.985 e 1.996/2013 na forma de emendas ao Projeto de Lei nº

4.550/2013, das Propostas de Ação Legislativa nºs 1.945, 1.967, 1.968, 1.990, 1.997,

2.016 e  2.019/2013 na forma de emendas ao Projeto de  Lei  nº  4.550/2013 e de

requerimento,  das  Propostas  de  Ação  Legislativa  nºs  1.873,  1.875,  1.884,  1.944,

1.982, 1.984, 2.006 e 2.018/2013 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 4.550

e  4.551/2013,  das  Propostas  de  Ação  Legislativa  nºs  1.878,  1.888,  1.906,  1.921,

1.954, 2.014 e 2.023/2013 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 4.550 e

4.551/2013  e  de  requerimentos,  e  das  Propostas  de  Ação  Legislativa  nºs  1.881,

1.908,  1.916,  1.925,  1.963,  1.977,  1.978,  1.890,  1.903,  1.914,  1.932,  1.965  e

1.926/2013 na forma de requerimentos, e rejeição das Propostas de Ação Legislativa

nºs  1.920,  1.935,  1.948  e  1.951/2013,  todas  de  autoria  popular;  da  Pessoa  com

Deficiência - aprovação, na 22ª Reunião Ordinária, em 5/12/2013, do Projeto de Lei nº

4.522/2013, do deputado Marques Abreu, e 6.435/2013, do deputado Ulysses Gomes;

e  de  Transporte  -  aprovação,  na  21ª  Reunião  Extraordinária,  em  6/12/2013,  dos

Requerimentos nºs 6.422/2013, do deputado Anselmo José Domingos, 6.433/2013,

da Comissão de Participação Popular, e 6.445 e 6.446/2013, do deputado Anselmo

José Domingos (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII do

art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos deputados Alencar da Silveira Jr.

em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 472/2011, Anselmo José

Domingos em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2.877/2012, e

Fred Costa em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 3.711/2013

(Arquivem-se os projetos.).

Discussão e Votação de Pareceres

O  presidente  -  Parecer  de  Redação  Final  do  Projeto  de  Lei  nº  1.651/2011,  do

deputado Luiz Henrique, que reconhece o Instituto Histórico e Geográfico de Minas
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Gerais como órgão consultivo oficial  do Estado. Em discussão, o parecer. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência verifica, de plano, que não

há quórum para votação, mas que há para a discussão das matérias constantes na

pauta.

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.704/2013, do deputado Cabo Júlio,

que dispõe sobre a afixação de cartazes nas casas lotéricas do Estado informando

sobre  a  proibição  da  venda  de  bilhetes  lotéricos  e  equivalentes  a  crianças  e

adolescentes e dá outras providências. Em discussão, o parecer. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência verifica, de plano, que não há quórum

para votação, mas que há para a discussão das matérias constantes na pauta.

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.613/2013, do deputado Zé Maia,

que autoriza  a alienação,  por  permuta,  de parte  do imóvel  de que trata a Lei  nº

17.699, de 4/8/2008, que autoriza o Poder Executivo a doar à Fundação Educacional

Lucas Machado - Feluma - o imóvel que especifica. Em discussão, o parecer. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência verifica, de plano, que não

há quórum para votação, mas que há para a continuação dos trabalhos.

Vem à Mesa requerimento do deputado Paulo Guedes em que solicita a palavra

pelo art.  70 do Regimento Interno. A presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o deputado Paulo Guedes.

O deputado Paulo  Guedes*  -  Muito  obrigado,  Sr.  Presidente.  Para mim, é  uma

alegria,  deputado Alencarzinho, porque depois de três anos, estamos conseguindo

resgatar o art. 70, que estava adormecido e que jamais tinha sido usado nos últimos

três  anos  nesta  Casa.  Era  muito  comum  na  legislatura  anterior.  Fico  muito  feliz,

presidente,  por  deferir  o  nosso  pedido,  para  tratarmos  de  assuntos  importantes,

relevantes e urgentes. Um deles, já bem falado nesta tarde por colegas que usaram

desta tribuna, é a suspensão do programa Leite pela Vida, que é coordenado pela

Sedvan, Secretaria do dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas. Não

sabemos  o  motivo,  se  por  descuido,  lerdeza  ou  incompetência,  mas  como  bem

disseram os quatro oradores - deputados Tadeuzinho, Carlos Pimenta, Arlen Santiago

e Rogério Correia -,  isso é inadmissível. Isso não podemos, em hipótese alguma,

aceitar que continue ocorrendo.



1721
____________________________________________________________________________

Há essa  determinação  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  de  os  estados

terem de adaptar-se à nova legislação, à nova orientação do Tribunal de Contas, à

nova regulamentação da CGU e do Ministério Público, aos órgãos de controle interno,

de  que  os  estados  deveriam  realizar  seus  processos  de  licitação  para  dar

continuação a esse programa tão importante para o Norte do Estado, para o Vale do

Jequitinhonha,  que  é  o  Leite  pela  Vida.  Todos  os  demais  estados  da Federação

cumpriram suas obrigações,  mas aqui  em Minas Gerais  a  Sedvan não tomou as

providências e, mesmo com o dinheiro na conta, agora não vai poder distribuir o leite

para as  crianças carentes do Norte,  do Jequitinhonha e  de toda área mineira  da

Sudene. É um absurdo, deputado Luiz Henrique, que conhece a realidade de nossa

região, admitir que isso venha a acontecer.

Conforme palavras dos deputados Arlen Santiago, Carlos Pimenta e Tadeuzinho, as

quais agora referendo, o secretário Gil Pereira está devendo muitas explicações não

só  à  Assembleia,  mas  especialmente  à  população  dessas  regiões  afetadas  pela

inércia e pela incompetência da Sedvan.

Por isso venho dizer que não é só isso, não é apenas, deputado Carlos Pimenta, a

questão do leite. Em relação a uma série de coisas, deputado Tadeuzinho, como você

bem disse aqui, o governador precisa tomar providências. Há dois anos, lá por 2011,

deputado  Tadeuzinho,  o  governo  federal  aportou  mais  de  R$200.000.000,00  na

Sedvan  para  que  fosse  feito  o  sistema de  abastecimento  de  água,  para  instalar

cisternas, para fazer as barraginhas. No entanto, até agora não se viu efetivamente

nada  no  Norte  de  Minas  dessas  obras,  embora  o  dinheiro  esteja  disponível  na

secretaria,  mofando  nos  cofres.  A  secretaria  ou  não  tem  quadro  ou  não  tem

competência para a execução. Talvez nem saiba ainda o que fazer com o dinheiro.

Isso é muito grave. Estamos aqui hoje para cobrar do governador do Estado uma

atitude. Se não tem competência para executar o Água para Todos, que devolva o

dinheiro ao governo federal, que tem lá a Idenor, que tem a Codevasf. O secretário

Gil Pereira foi lá, junto ao então ministro Fernando Bezerra, vender facilidades, para

dizer que, se colocassem o dinheiro na secretaria do Estado, haveria mais agilidade.

Disse que o Estado tinha mais  know-how.  O que aconteceu? Quanto ao programa

Água para Todos, a parte que ficou para o Dnocs está sendo executada; a parte que
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ficou para a Codevasf está sendo executada; a parte maior, que ficou com o governo

do  Estado,  está  paralisada  há  dois  anos.  As  pessoas  estão  passando  sede.  Os

prefeitos  estão  morrendo para  pagar  caminhão-pipa  a  fim  de levar  água para  as

comunidades rurais, sendo que existem milhões de recursos liberados há dois anos

para a execução do programa.

Tenho de dar razão ao deputado Carlos Pimenta, tenho de dar razão ao deputado

Arlen Santiago, tenho de dar razão ao deputado Tadeuzinho porque, nesse quesito,

realmente o deputado Gil Pereira está devendo muitas explicações não só à bancada

do  Norte  e  a  Assembleia,  mas  principalmente  ao  povo  e  ao  governo.  Quando  a

secretaria deixa de cumprir um convênio, deixa de executar as obras determinadas

na assinatura de um convênio com o governo federal, isso passa a ser problema do

governador. Estamos solicitando que o governador tome uma atitude em relação a

essa inércia da Sedvan no Norte do Estado, nos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha.

As pessoas não podem ficar sem leite, não podem ficar sem água, sendo que o

dinheiro está na conta da secretaria há mais de dois anos. Viemos aqui cobrar uma

atitude e denunciar o uso eleitoreiro desses programas.

O deputado André Quintão já promoveu uma audiência pública com os prefeitos lá

do Vale do Jequitinhonha e sabe do que estou falando. Ele trouxe aqui mais de 30

prefeitos do Vale do Jequitinhonha, para reclamarem que seus municípios ficaram de

fora do Água para Todos, porque eles não são da base do secretário. Quero dizer,

deputado André Quintão, que a coisa ficou muito séria. É por isso que hoje estamos

pedindo  providências  para  que programas  de  abastecimento  de  água,  programas

como o Leite pela Vida, cisternas e barraginhas não sejam bandeira política.

O presidente Lula já nos deu uma aula de governo republicano, quando criou o

Bolsa  Família  e  determinou  que  os  prefeitos  e  os  municípios  executassem  o

programa, independentemente do partido.  O Bolsa  Família  é para todo mundo;  o

Pronaf é um programa de governo para todo mundo; o Fies é um programa para todo

mundo. Ele não é só para esse ou aquele. Assim foi com o ProJovem e com todos os

programas lançados pelo governo federal.

Não é justo o Estado, via Sedvan, ir a Brasília reunir-se com o ministro Fernando

Bezerra, vender facilidades, retirar o dinheiro do Dnocs e da Codevasf e dizer que vai
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executar as obras com mais agilidade. E nada aconteceu, deputado Tadeuzinho. O

dinheiro está mofando, e há o risco de o convênio vencer, deputado André Quintão,

sem a execução das obras, sem falar da irresponsabilidade e da falta de informação.

Há municípios que ficaram fora do Água para Todos sem nenhuma explicação. O

município de Varzelândia, deputado Tadeuzinho, é um dos municípios mais secos do

Norte de Minas. Lá, não passa nenhum rio. É um município que tem uma agricultura

familiar forte, tem mais de 8 mil pessoas vivendo nas comunidades rurais e ficou de

fora do Água para Todos. Não sei se isso ocorreu porque o deputado Gil Pereira não

é votado lá, mas não foram destinados para Varzelândia nenhuma cisterna, nenhum

poço artesiano, nenhuma tubulação e nenhuma barraginha. Da mesma forma fizeram

com Arinos, com Formoso e com 30 cidades do Jequitinhonha.

Acho que o secretário está devendo uma série de explicações. Se ele não tem a

capacidade de dar explicações, o governador do Estado deverá chamar a bancada do

Norte  de  Minas  para  dar  as  explicações.  Caso  contrário,  teremos  de  procurar  o

governo federal e o Ministério da Integração Nacional,  para denunciar o que está

acontecendo aqui em Minas Gerais com o programa Água para Todos. Da mesma

forma, queremos uma providência do Ministério do Desenvolvimento Social, no que

se refere ao programa Leite pela Vida.

Como é que o Estado de Minas Gerais e a Sedvan ficaram um ano parados, não

informaram  ninguém,  não  comunicaram  os  produtores,  não  comunicaram  as

cooperativas, não comunicaram os agricultores familiares que vendem o leite,  não

comunicaram  as  prefeituras  e,  muito  menos,  os  beneficiários?  Estão  todos  no

prejuízo.  Não  é  só  as  famílias  carentes  que  precisam  do  leite,  mas  também  os

pequenos  agricultores,  que  o  vendem  para  sua  sobrevivência  no  campo.  Esse

papelão que a Sedvan está fazendo com as pessoas do Norte do Minas, do Vale do

Jequitinhonha, do Vale do Mucuri e dos municípios da área mineira da Adene e da

Sudene é  de  uma irresponsabilidade sem tamanho.  Quero aqui  registrar  a nossa

indignação.

Deputado Carlos Pimenta, V. Exa. falou de um episódio que aconteceu em Cristália,

onde o prefeito assinou um convênio, mas, na hora de receber as sementes, elas

eram para o cabo eleitoral do deputado Zé Silva, ou do Gil Pereira, não sei de quem
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mais. Esse não é um fato inédito, deputado Carlos Pimenta. O prefeito de Miravânia,

Tadeuzinho, recebeu uma correspondência para ir a uma solenidade no Município de

Montalvânia  assinar  o  convênio  e  receber  as  sementes  para  os  produtores  de

Miravânia.  O  prefeito  alugou um  caminhão,  foi  lá  assinar  o  convênio  e  pegar  as

sementes.  Mas,  quando  o  prefeito  chegou  lá,  para  a  sua  surpresa,  era  só  para

assinar, porque as sementes já estavam em cima do caminhão do ex-prefeito Bila e

do seu pai, Élzio Mota. Ou seja, deputado Rogério Correia, o que está acontecendo

com a Emater é caso de polícia. É caso de polícia essa irresponsabilidade que estão

fazendo com um órgão que já foi tão respeitável em Minas Gerais, que é a Emater.

Ela virou um escritório de despacho político. Até os seus funcionários, na base do

município, são obrigados a rezar a cartilha dos deputados. Se não rezar na cartilha do

deputado tal, o servidor é perseguido.

Então, quero denunciar esses atos de irresponsabilidade. Deputado Duarte Bechir,

V. Exa. esteve comigo em Januária em uma audiência das Comissões de Educação e

Direitos  Humanos  em  que  denunciamos  o  superintendente  de  ensino  por  abuso

sexual e moral. Mas agora ele não é acusado só de abuso moral e sexual, pois ele se

juntou  aos  deputados  que  o  mantêm  no  cargo  e  está  se  utilizando  de  escolas

públicas.  Outro  dia,  ele  parou  as  aulas  em  uma  escola  em  Januária.  Parou  o

helicóptero, e dele desceram os dois deputados, Zé Silva e Arlen. Havia até prova no

dia.  E  a  escola  foi  tomada  por  vereadores,  por  várias  lideranças  políticas  para

assinarem o convênio e receberem sementes. Isso foi  feito dentro de uma escola

pública.

Deixo, minha amiga, secretária Ana Lúcia Gazzola, mais uma denúncia, mais um

absurdo desse superintendente,  que já  é  acusado de assédio  sexual,  de  assédio

moral,  de perseguição a servidores e de  politicagem barata.  O deputado Rogério

Correia  colocou nas suas emendas uma fanfarra para  a escola  de Itacarambi.  O

deputado foi  lá  entregar  a fanfarra,  mas o superintendente o proibiu de entrar na

escola e entregar  a fanfarra.  Entretanto,  permite que Zé Silva e Arlen desçam de

helicóptero,  parem as aulas  para entregar  as  sementes.  Isso deveria ser  feito  na

Secretaria de Agricultura ou em outro lugar. Entregar sementes dentro de uma escola

pública é o fim da picada. Isso envergonha qualquer choque de gestão, se é que
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podemos chamar de gestão o “choque de indignação”, o “choque de enganação”, o

“choque de ilusão”, e choque, choque, choque... Minas Gerais está parada com tanto

choque, deputado Rogério Correia. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Vem à Mesa requerimento do deputado Lafayette de Andrada em

que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao deputado Duarte Bechir. A presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o deputado Duarte Bechir.

O  deputado  Duarte  Bechir  -  Muito  bem,  Dr.  Hely.  Ouvimos  atentamente  as

considerações do deputado Paulo Guedes, que nos antecedeu. De início, achamos

justas  as  questões  apresentadas,  até  que  possamos  solicitar  do  governo  uma

resposta plausível, a tempo e a hora, acerca do que podemos chamar de denúncias,

apresentadas pelo deputado Paulo Guedes.

Quero crer  que os deputados têm responsabilidades por meio de seu mandato,

especialmente  quanto  a  legislar,  trabalhar  e representar  as  suas bases.  Mas não

podemos nem devemos, em momento algum, aceitar que um secretário extrapole os

seus limites e vá à base de um companheiro desta Casa levar qualquer que seja o

benefício, sem a devida comunicação aos deputados. Isso não é justo, não pode e

não  deve  acontecer.  Ficamos  ainda  mais  preocupados  quando  a  denúncia  do

deputado Paulo Guedes é compartilhada também por deputados da base de governo.

As reclamações não são pertinentes, não estão contidas somente na base de apoio,

mas também na oposição.

Recebi  uma  relação  de  municípios  beneficiados  por  determinado  secretário  de

Estado. É um verdadeiro descalabro! No anonimato, os municípios recebem muitos

recursos, e alguns ficam no prejuízo, trabalhando em casa. Deputado Paulo Guedes,

compartilho com V. Exa. essa situação. Estou assumindo de público o compromisso

de levar os fatos ao conhecimento do governador Anastasia e trazer resposta para V.

Exa. O questionamento que levarei ao governo é fruto de uma situação não muito

diferente daquela que V. Exa. enfrentou. Todos nós vamos às secretarias em busca

de benefícios para as cidades que representamos. Liguei para um secretário para

marcar audiência, e ele me disse: “Bechir, se for para solicitar recurso, peço-lhe que
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não venha, porque não tenho”. Mas, quando visitei determinado município, encontrei

um  prefeito,  uma  liderança,  agradecendo  ao  mesmo  secretário,  por  ter-lhes

encaminhado recurso.

Portanto, deputado Paulo Guedes, sou solidário a V. Exa. Não quero dizer que o

secretário a que faz menção não tenha o direito de se manifestar, mas isso tem sido

costume na gestão de alguns secretários de Estado, especialmente daqueles que

foram  emprestados  por  esta  Casa  para  trabalharem  no  governo.  Acho  que  os

secretários  estão  lá  ajudando  as  políticas  de  Estado,  assim  como os  deputados

estaduais  estão  aqui,  aprovando  os  projetos  de  interesse do governo  e  do  povo

mineiro.  Mas  os  deputados  têm  o  direito  de  buscar  recursos  no  governo,  e  o

governador nos atende muito bem. Porém, alguns secretários realmente não têm feito

o dever de casa, no que se refere ao respeito, ao trato, ao compartilhamento com os

membros do Poder Legislativo Estadual.

Deputado Paulo Guedes, a nossa parcela de indicação no orçamento é pequena.

Sabemos disso. Divida o número de cidades onde V. Exa. é votado, pelo valor das

emendas a que o deputado tem direito.  É pouco! Mas,  se o secretário de Estado

utilizar o seu poder, os recursos da sua pasta e avançar sob as nossas bases, sob as

cidades  que  representamos,  isso  passa  a  ser  afronta  ao  nosso  trabalho  de

representação nesta Casa.

O deputado Célio Moreira (em aparte)* - Obrigado, deputado Duarte Bechir. O que

V. Exa. e o deputado Paulo Guedes relatam é observado praticamente por todos os

deputados.  Além dos recursos que a secretaria  possui,  ele  ainda cobra  emendas

parlamentares.

Nesta lista aqui, há uma cidade sobre a qual cheguei até a questionar o secretário.

Aliás, gosto de dar o nome, foi o secretário Agostinho Patrus. Disse: “Secretário, o

senhor foi na cidade Augusto de Lima, onde sou majoritário”. Ele me respondeu: “Eu

não fui”. Foi o secretário dele. Quer dizer, sou majoritário lá há três mandatos, e ele

poderia ter me comunicado. Já reclamei isso com o secretário de Governo Danilo de

Castro. Porque o secretário  manda as informações de que estão sendo liberados

recursos  para  aquela  cidade  de  sua base eleitoral,  onde você é  majoritário.  Mas

outros  fazem  isso  por  debaixo  dos  panos.  Quando  chama  o  prefeito  ou  algum
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vereador,  este  me pergunta:  “Você  vai?”.  Respondo  que  nem  estou  sabendo,  e,

quando você vai ver, às vezes a secretaria de Governo também não está sabendo.

Então,  quando o deputado vai  para a  secretaria,  a secretaria  fica  sendo desse

deputado. A Setop é a mesma coisa. Essa secretaria demorou 11 meses para dar

resposta  a  um  ofício.  Estive  com  o  secretário  e  vou  reclamar  isso.  Fui  lá  para

reclamar das indicações que fizemos para os municípios. Sabemos que liberam só

para as bases deles, e isso não é novidade para ninguém. Liberam para o deputado

federal que está na secretaria, que tem parceria com o secretário de Estado que está

aqui, na Assembleia; liberam para o deputado estadual da base deles, onde fazem a

dobradinha.  Então  é  a  secretaria  do  deputado  fulano  de  tal,  e  ficamos  aqui

defendendo o governo. Somos da base, ficamos aqui defendendo o governo, mas só

tomando chumbo na  asa -  desculpem-me a  expressão.  Isso  não  é  novidade.  Eu

mesmo estou cansado de levar essas reclamações tanto para o governo quanto para

o secretário de Governo Danilo de Castro. Mas a situação fica do mesmo jeito. Então

são alguns deputados ungidos. Sei que V. Exa. trabalha todos os dias. Eu também

trabalho  todos  os  dias:  segunda,  terça,  quarta,  quinta,  sexta,  sábado,  domingo,

segunda, terça... Agora, os outros só chegam na época de eleição, e vão liberando

emendas.  O  que  tem  na  pasta  ele  vai  liberando,  mas  não  comunica  que  foi  o

deputado tal que liberou. Porém, na hora de vir aqui defender os projetos do governo,

não aparece nenhum deles. Muitas vezes não podemos marcar uma reunião com o

secretário porque precisamos ficar aqui, no Plenário, para garantir quórum. Enquanto

isso, eles recebem os nossos prefeitos e vereadores, fazendo propostas: “Vou liberar

isso  aqui.  Você  vai  me  apoiar?  Vai  apoiar  meu  candidato  a  estadual?  E  meu

candidato a federal?”.

Realmente esperava uma ação mais enérgica do governador Anastasia, com quem

já tive oportunidade de conversar. Às vezes chegamos a falar com o secretário de

Governo Danilo, e ele até ri, porque acha que estamos querendo fazer política. Fazer

política, não. Fui eleito naquela cidade para representar aquela comunidade, e quero

representá-la. Não vou admitir que um secretário venha cercear o meu trabalho. Isso

está acontecendo, sim. Acredito que, a partir do momento em que neste Plenário os

deputados  derem  uma  resposta  igual  à  dos  deputados  da  oposição,  seremos



1728
____________________________________________________________________________

recebidos e ouvidos. Aí paramos, assim como a oposição para. Aliás, ela está parada

agora, a reunião está suspensa porque a oposição está negociando suas emendas

para que sejam liberadas. E, enquanto isso, ficamos aqui. Não sei de V. Exa., mas a

metade das minhas emendas ainda não foram publicadas,  menos da metade foi.

Ficamos aqui garantindo o quórum, votando tudo que é de interesse do governo e do

Estado. Já em relação aos outros, você chega para ser atendido, mas não tem vaga

na agenda porque ele viajou até tal cidade para assinar um convênio, ou então está

recebendo os deputados e os vereadores em seus gabinetes e rindo da cara dos

deputados daqui: “Os bobos estão na Assembleia votando, e estamos aqui liberando

recursos. Aliás, não quero que você vá lá, venha ao meu gabinete para assinar o

convênio”.

O tratamento é completamente diferenciado. O governador Anastasia é diferente.

Tudo  que  o  governador  Anastasia  combinou  comigo  ele  atendeu.  Eu  já  vi  o

governador ligar para o deputado e dizer: “É para receber o deputado”. Ele faz de

conta,  pensa  que  está  tudo  bem,  não  recebe  coisa  nenhuma  e  pergunta  se  o

secretário  do  secretário  dele  pode receber.  Ele  não  pode porque foi  a  tal  cidade

assinar o convênio ou inaugurar tal obra. Mas não podemos sair daqui, precisamos

ficar  aqui.  Se  deputado  da  Assembleia  ligar  pedindo  reunião  na  secretaria,  não

atendam, porque eles precisam garantir o quórum lá. Mas vocês podem fazer o que

quiserem.

Quero aqui registrar também minha indignação. Se necessário for vamos fazer o

bloco que deve ir ao governador pedir providências o mais rápido possível.

O deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Deputado Duarte Bechir, quero fazer coro

aqui com V. Exa. e fazer uma sugestão: vamos marcar uma reunião conjunta - você é

líder nesta Casa - dos líderes, vice-líderes e até da nossa base com o governador

Anastasia antes do final do ano.

Isso  tem sido  repetitivo,  aconteceu em Janaúba,  onde sou majoritário.  Tenho o

prefeito ao meu lado. Dois secretários de Estado foram lá para uma reunião, e o

prefeito aqui estava. Não fomos comunicados. Eu poderia estar lá para dar apoio, e o

prefeito  também. Estamos  trazendo esse prefeito  para  apoiar  o  Aécio.  Fica  difícil

trabalharmos aqui dentro com esse desrespeito.
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A questão das sementes. O prefeito Filomeno, de Guaraciama, foi  surpreendido,

porque chegaram umas sementes para ele distribuir pelo Idene. Era para ele distribuir

metade das sementes, e a outra metade era para a oposição. Isso está-se repetindo

no  Norte  de  Minas  frequentemente.  Acho  que  o  governador  Anastasia  não  está

sabendo disso. Nós, que o conhecemos profundamente, precisamos ir lá preservar o

governo de que fazemos parte. Como já dizia o deputado Célio Moreira, estamos aqui

desgastando-nos  em  algumas  medidas,  mas  aprovando,  acreditando.  Não  vamos

deixar  que  alguns  secretários  venham  denegrir  a  imagem  do  governo  perante  a

situação e a oposição.

O deputado Duarte Bechir - Queria dar um exemplo a V. Exa. e conceder o último

minuto ao deputado Carlos Pimenta. Um dos deputados desta Casa ligou para uma

prefeita do Norte, deu a ela os parabéns e lhe disse que aquele recurso estava sendo

liberado,  que ele  estava recebendo comunicação  do  governador  e  que ele  havia

trabalhado para aquele recurso. A prefeita disse ao deputado: “Deputado, infelizmente

esse aqui quem me deu foi o secretário, foi ele que arrumou, não foi o senhor”. Veja

bem, um secretário que nunca teve voto, nunca subiu num palanque, nunca esteve

na cidade, antes, fazendo política. E libera recursos. Isso precisa ser consertado.

Concedo o último minuto ao deputado Carlos Pimenta, porque é muito importante

ouvi-lo.

O  deputado  Carlos  Pimenta  (em  aparte)*  -  Deputado  Duarte  Bechir,  nós

começamos esse tema aqui na Casa. Fiz e reafirmo as denúncias contra o secretário

Gil  Pereira,  que  deveria  estar  cuidando  do  Norte  de  Minas.  Mas  há  utilização

eleitoreira  dos  programas  sociais.  Querem  acabar  com  o  Leite  pela  Vida,  há

distribuição  eleitoreira  da  semente,  há  ineficiência  para  implantação  das  caixas-

d'água,  enfim, uma série de irregularidades graves não contra mim, mas contra o

Norte de Minas.

Só gostaria de dizer que, como secretário que fui do governador Anastasia, ele não

deve apoiar em nenhuma hipótese um posicionamento desses, porque o conheço, é

um homem correto, sério, com certeza absoluta republicano. Nunca vi o governador

Anastasia tratar diferentemente prefeito do PT, do PDT ou do PSDB. Ele sempre teve

postura,  preocupação  de  fazer  o  melhor  e  levar  o  melhor  aos  municípios  norte-



1730
____________________________________________________________________________

mineiros. Acho que são ações isoladas.

Estamos tratando de temas importantes, Sr. Presidente. Pediria a compreensão de

V. Exa.

Acredito  que  são  ações  isoladas  de  secretários  de  Estado  que  deveriam  ter  a

grandeza de acompanhar a linha de conduta desse governador, que respeita prefeitos

e lideranças e tem procurado fazer o melhor para o nosso estado. Só espero que

depois  desse “basta”  -  foram tantos  “bastas” hoje -,  basta de exploração política,

basta de jogar a bola nas costas dos seus companheiros parlamentares e basta de

usar principalmente programas sociais em proveito próprio... Muito obrigado.

O deputado Duarte Bechir  -  Quero ser  claro  na  minha exposição final.  Encerro

dizendo  que  este  parlamentar  não  concorda  com  nenhuma  atitude  de  qualquer

secretário  que atropele deputados da base aliada ou da oposição.  Isso não pode

acontecer. O deputado tem de ser respeitado. As pessoas que votam nos deputados

aguardam e esperam suas ações. Não se há de ser desrespeitoso com deputado do

governo nem com da oposição. Acho que precisamos urgentemente de uma conversa

clara, objetiva, para resgatar o valor que o deputado tem perante o governo e, assim,

os secretários poderem fazer essa leitura. Podemos nos entender e nos respeitar. O

secretário tem a chave do cofre, o deputado a chave do trabalho. Trabalhamos nesta

Casa de segunda-feira a quinta-feira, e sexta-feira e final de semana visitamos os

municípios,  e,  quando voltamos,  já  chegou  recurso  da mão do secretário,  e  não

passou  pelo  deputado,  sendo  o  deputado  majoritário,  aquele  que  representa  a

comunidade.

Encerrando,  Sr.  Presidente,  temos  de  estabelecer  um  diálogo  com  todos  os

deputados, em relação às secretarias do governo, para buscarmos uma solução que

vise à respeitabilidade, às bases eleitorais de cada um dos membros do Parlamento

mineiro. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Vem à Mesa requerimento do deputado Sávio Souza Cruz em que

solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao deputado Tadeu Martins Leite. A presidência defere o requerimento e

fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o deputado Tadeu Martins Leite.



1731
____________________________________________________________________________

O deputado Tadeu Martins Leite* - Presidente, obrigado por me conceder a fala, de

acordo com o art. 70. O que me preocupa, neste momento, a mim que fui o primeiro

orador  desta  tarde  a  discutir  esses  problemas  recorrentes  no  Norte  de  Minas,

principalmente no que tange ao programa Água para Todos, é a tônica dos discursos

que me sucederam nesta tarde, porque foram discursos que vieram, obviamente, de

deputados da base, do bloco da oposição, e também vieram inúmeras discussões

com deputados da situação.

E, quando começamos a enxergar isso, começamos a entender que o problema é

mais grave do que imaginávamos: a exploração política de recursos, de programas

por parte de secretários do governo de Minas. E aqui reforço mais uma vez o que

acontece de forma descarada no Norte de Minas com o programa Leite pela Vida,

que  agora  foi  encerrado  pela  incompetência  do  secretário  que  não  conseguiu

reorganizar o convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social. Mas, quando ele

distribuía, distribuía também de forma talvez eleitoreira.

Mas, mais do que isso, o programa Água para Todos me preocupa em dois vieses.

O  primeiro  é  a  falta  de  condição  por  parte  da  Sedvan  de  conseguir  instalar  as

cisternas que lhe cabem. No mesmo tempo, no mesmo período, pasmem, senhoras e

senhores, em 10 meses a Codevasf, pelo mesmo programa, instalou 16 mil cisternas.

Nesse mesmo período a Sedvan instalou pouco mais de 4 mil cisternas. O recurso de

R$80.000.000,00 está depositado, e da parte que estava no projeto para as diárias de

funcionários, dinheiro para o transporte, já foi gasto 100%, e nem 50% do convênio foi

feito com o dinheiro em conta.

Vem-me então um questionamento: será que não se gastou mais de 50% desses

recursos, primeiro, por incompetência do secretário ou porque está sendo adiado o

gasto desse recurso para mais próximo das eleições? Lembro uma questão e faço

um  parêntese.  Enquanto  eles  estão  esperando  as  eleições  chegarem  ou  se

aproximarem mais, milhares e milhares de famílias norte-mineiras estão passando

sede no Norte de Minas. Na região de Salinas, Rubelita e Fruta de Leite as famílias

de lá sequer chegaram a ser cadastradas e, no entanto, o dinheiro está em conta. Até

quando vamos esperar, até quando vamos acreditar que a Sedvan vai cumprir sua

parte no projeto?
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Os R$80.000.000,00 estão em conta, deputado Célio Moreira. Falta apenas a boa

vontade do secretário e, de forma tranquila, sem prestigiar lado A ou lado B, instalar

para as pessoas, para as famílias do meio rural que estão com sede.

Deputado Paulo Guedes, a água está faltando não é para uso animal, para regar as

plantas ou para a produção, mas para consumo humano. Aí é que está um grave

problema.

Concedo  aparte,  primeiramente,  ao  deputado  Célio  Moreira  e,  em  seguida,  ao

deputado Paulo Guedes.

O deputado Célio Moreira (em aparte)* - Obrigado, deputado Tadeu.

Realmente,  hoje foi  o  dia do desabafo dos deputados.  Temos acompanhado no

Minas Gerais os convênios que estão sendo pagos e a festa que os secretários de

Estado  estão  fazendo,  todos  os  dias  assinando  convênios  em  seus  gabinetes.

Quando o deputado liga para o prefeito para anunciar que foi liberado determinado

recurso,  eles  dizem  que  já  receberam  ligação  do  secretário  dando  a  notícia  da

liberação. Tenho uma emenda minha, cujo recurso foi liberado, e o secretário ligou

para o prefeito dizendo que estava liberando o recurso que era uma emenda minha. É

um absurdo. Quando vamos falar com o secretário de Governo, dizem que se trata de

um equívoco.

Depois da fala de V. Exa., vou pedir para encerrar a reunião porque estou saindo

daqui e vou para a Secretaria de Governo, pois quero saber como estão sendo pagas

as minhas emendas.  Já estou,  desculpem a expressão, com o saco cheio de ser

enrolado. O secretário nos empurra com a barriga, e o municípios continuam nos

cobrando.  Somos  eleitos  para  representar  o  município,  e  há  secretário  que  está

passando por cima dos deputados dizendo que não estamos trabalhando. Às vezes,

o  deputado  é  majoritário  na  cidade,  mas,  mesmo assim,  eles  liberam as  verbas,

deixando-nos aqui dando uma de bobo. Cansei de ser o bobo. Não vou admitir que

secretário  nenhum  venha  cercear  o  meu  direito  de  trabalhar,  e  bem,  com

transparência e com honestidade, para os municípios que represento.

Então,  deputado Tadeu Martins Leite,  vou fazer a minha relação e vou estar ao

microfone do Plenário falando das emendas que foram pagas e que estão lá para ser

liberadas, além das que foram pagas e nem passaram pela Secretaria de Governo. O
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secretário vai à cidade, reúne-se com o prefeito, com os vereadores na cidade onde

somos majoritários e não nos dá nenhuma satisfação. Temos de ficar aqui garantindo

quórum enquanto eles vão lá viajar para fazer a política, a politicagem deles. Não vou

mais admitir isso.

O deputado Tadeu Martins Leite* - Obrigado, deputado Célio Moreira. V. Exa. falou

com muita propriedade. Os secretários certamente serão candidatos nas próximas

eleições  e  estão  se  aproveitando  dos  recursos  das  secretarias  -  estou  falando

especificamente aqui  da Sedvan, usando-a como exemplo -,  para tirarem proveito

político-eleitoral nas próximas eleições. Não podemos admitir isso. A população tem

de ficar atenta.

O deputado  Célio  Moreira  (em aparte)*  -  Deputado  Paulo,  peço-lhe  licença um

momento. Esqueci-me de dizer que, quando ligamos para a secretaria para marcar

uma audiência com o secretário, dizem que a agenda do secretário é só para ano que

vem, pois ele está em campanha, portanto não pode atender.

O deputado Paulo Guedes (em aparte)*  -  Deputado Tadeuzinho,  hoje é um dia

extremamente feliz para mim nesta Casa. Poucas eram as vozes que denunciavam

os  desmandos  de  que  vínhamos  falando  aqui.  Nós,  da  oposição,  éramos  vozes

sozinhas nesta Casa, mas hoje, depois de três anos em que não se conseguiu utilizar

o art. 70, também conseguimos quebrar essa barreira: o art. 70 voltou, e esta Casa

voltou a ser a Casa do povo, do debate, das discussões, onde as pessoas podem

soltar  o  que  está  preso  em  sua  garganta.  Fiquei  muito  feliz,  porque  vários

parlamentares da oposição, da base, do PSDB, do PTB, do PDT, de vários partidos

da  base,  usaram  a  tribuna  para  reafirmar  categoricamente,  inclusive  com  muitos

detalhes, aquilo que já vínhamos falando aqui há muito tempo.

Deputado Tadeuzinho, o deputado Célio Moreira está coberto de razão. Deputado

Célio, agora há também a contrainformação. Vou falar o que aconteceu comigo. O

secretário...

O deputado Célio Moreira (em aparte)* - Qual secretário?

O deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Não importa qual. Vou contar o que está

acontecendo comigo,  e não sei  se também está acontecendo com o Tadeuzinho.

Quando  o  convênio  é  publicado,  o  deputado  concorrente  da  base  fica  sabendo
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primeiro. Daí coloquei um veículo na comunidade de São João da Vereda, em Montes

Claros, mas, antes mesmo de eu saber, a deputada Ana Maria mandou uma cartinha

dizendo que era ela quem o tinha enviado. Coloquei cinco veículos para o Município

de  Januária,  mas  antes  mesmo  de  eu  saber  da  publicação,  o  deputado  Arlen

Santiago já tinha mandado a cartinha. Esses secretários estão invadindo a base de

vocês e, para não ficarem tão mal com os deputados, estão pegando as emendas da

oposição e pedindo que os deputados da base façam o anúncio. Olha no que os

parlamentares  da  base  aliada  se  transformaram  nesta  Casa.  Eles  se  tornaram

meninos de mandar carta para disputar a base com a oposição.

Estou feliz porque hoje não há oposição nem situação. Esta Casa virou a casa do

povo, pois todos os parlamentares perderam o medo, soltaram o verbo e falaram tudo

aquilo que estava engasgado há três, quatro anos nesta Casa.

Quero parabenizar a coragem dos deputados Carlos Pimenta, Tadeuzinho, Célio

Moreira, Duarte Bechir, Luiz Henrique, do PSDB, que falou hoje, e Arlen Santiago.

Eles  pediram  para  o  secretário  não  envergonhar  ainda  mais  o  governador.  O

secretário está envergonhando o governo. O governo tinha uma fama de eficiente e,

hoje, em Brasília, é considerado o campeão da ineficiência. Tadeuzinho, você falou

em  R$80.000.000,00  há  dois  anos.  Não  são  R$80.000.000,00,  são  quase

R$300.000.000,00  só  no  Água  para  Todos.  Foram  R$180.000.000,00,  e,  no  mês

passado, no dia anterior à saída do Fernando Bezerra do ministério, ele liberou mais

R$100.000.000,00.  Portanto,  são  300  para  o  Água  para  Todos,  que  está  com  o

Sedvan. A execução das cisternas está quase em zero. A execução das barraginhas

também. Nada de poços artesianos até agora.

Tadeuzinho, quero parabenizá-lo - você iniciou esse debate na parte da tarde e está

encerrando agora -, pois pudemos falar de um tema tão importante, do Leite pela

Vida. O Norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha e o Mucuri podem ficar sem receber

leite porque a secretaria não cumpriu a determinação do governo federal informada

há um ano, pois tinha de licitar. A que ponto chegamos? Muito obrigado, deputado

Tadeu Martins Leite.

O deputado Tadeu Martins Leite - Deputado Paulo Guedes, obrigado. Obviamente

os deputados ficam chateados com isso, mas quem sofre, caro amigo, é a população
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que não vai receber o leite, a pessoa que não vai mais receber o leite na semana, a

pessoa  que  não  tem  água  na  sua  casa  para  beber.  Ela  é  quem  sofre.  Esses

secretários têm de entender essas circunstâncias.

O deputado Gilberto Abramo (em aparte)* - Deputado Tadeu Martins Leite, ao invés

de expressar a minha alegria como o deputado Paulo Guedes, que estava feliz, quero

expressar justamente a minha tristeza por ouvirmos e vermos até que ponto Minas

Gerais chegou. E digo o porquê da minha tristeza.

O Estado sempre criticou o governo federal por ter excluído grandes investimentos

em Minas Gerais e investido em outros Estados. Contudo, esse governo, que deveria

dar  então o exemplo,  não dá.  Aí  é necessário os  deputados ficarem mendigando

R$1.500.000,00 de suas emendas para atender cidades que o governo do Estado

obrigação obrigação de atender. Mas, como o governo não atende e elas passam a

depender exclusivamente da emenda dos parlamentares, fica o Estado segurando,

por intermédio de seus secretários, não dando o exemplo que ele deveria dar.

Então, não tenho motivos de alegria, tenho motivos de tristeza porque, nessa briga,

como V. Exa. bem assinalou, quem paga é a população. A população é quem paga. O

investimento que se deixa de fazer no município é a população que está pagando.

Quero, portanto, expressar minha indignação e minha tristeza pela falta de coerência

do governo do Estado quando ele cobra do governo federal empenho e ele mesmo

não faz por onde.

O deputado Tadeu Martins Leite* - Obrigado, deputado Gilberto Abramo. Com toda

a certeza, temos de nos preocupar, sim, e cobrar, principalmente. A Sedvan, no Norte

de Minas, está sendo utilizada, sim, para aproveitamento político, seja através das

emendas,  das sementes,  seja por  meio do  programa Água para  Todos,  que está

sendo postergado até mais próximo das eleições. Há a temática do Leite pela Vida,

que agora, por incompetência do secretário também, se encerrou, mas que, quando

era distribuído, era de forma política. E isso, infelizmente, porque essa secretaria é

tão  importante  para  a  região,  para  as  três  regiões,  que  foram,  de  fato,  bem

administradas também - o deputado Luiz Henrique se encontrava aqui e sabe disso,

assim  como a  deputada Elbe  Brandão,  quando secretária,  que fazia  um  trabalho

importante.  Claro  que  havia  dificuldade,  mas  faziam  um  trabalho  igualitário,



1736
____________________________________________________________________________

importante.  Essa  secretaria,  nesses  últimos  anos,  perdeu  esse  brilho,  perdeu  a

necessidade.

Finalizo dizendo que é preciso cobrar, mais uma vez, sim. Nós precisamos saber.

Os deputados desta Casa, principalmente os do Norte de Minas, precisam saber que

esses recursos do Água para Todos, que estão depositados há algum tempo já na

Sedvan, não estão sendo usados, se por incompetência, se porque estão sendo mal-

aplicados  ou  se  está  sendo  postergada,  de  fato,  a  aplicação  deles,  de  forma

oportuna, para deixar para as eleições do próximo ano. Este o meu desabafo, caro

presidente. Obrigado por ceder a palavra nesta tarde de hoje.

* - Sem revisão do orador.

2ª Fase

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

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

Palavras do Presidente

A presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de Lei nºs 4.442 e 4.443/2013, que receberam emendas na extraordinária realizada

hoje, pela manhã, e foram devolvidos à Comissão de Fiscalização Financeira, para

parecer.

Questão de Ordem

O deputado Paulo Guedes - Como não há quórum para continuarmos, solicitaria o

encerramento, de plano, desta reunião.

O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos.

Palavras do Presidente

A presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.077/2012, uma vez que permaneceu em ordem do

dia  por  seis  reuniões.  A  presidência  informa  ao  Plenário  que,  no  decorrer  da

discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda dos deputados Rogério Correia e

Sávio  Souza  Cruz,  que  recebeu  o  nº  1,  e,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  188  do

Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Administração

Pública para parecer.
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- O teor da emenda apresentada foi publicado na edição anterior.

Encerramento

O presidente -  A presidência encerra a reunião,  convocando as deputadas e os

deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 11, às

9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária também de

amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi

publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 43ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/12/2013

Presidência dos Deputados Ivair Nogueira e Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - Registro de Presença - 2ª

Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Discussão  e  Votação  de  Pareceres:  Parecer  de

Redação Final do Projeto de Lei nº 4.671/2013; aprovação - 2ª Fase: Discussão e

Votação de Proposições: Prosseguimento da discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei  Complementar  nº  54/2013;  discurso  do  deputado  Paulo  Guedes;  questão  de

ordem; chamada para a recomposição do número regimental; existência de quórum

para a continuação dos trabalhos; discurso do deputado Paulo Guedes; questão de

ordem;  discurso  do  deputado  Paulo  Guedes;  questão  de  ordem;  discurso  do

deputado  Paulo  Guedes;  questões  de  ordem;  discurso  do  deputado  Pompílio

Canavez;  questão  de  ordem;  inexistência  de  quórum  para  a  continuação  dos

trabalhos - Palavras do Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro -  Ivair  Nogueira -  Hely Tarqüínio -  Adelmo Carneiro Leão -  Dilzon

Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana

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

Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio

Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred
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Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez

Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças

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

Lara  -  Marques  Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Guedes  -  Pinduca  Ferreira  -

Pompílio Canavez -  Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite

- Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 20h9min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

Ata

- O deputado Neider  Moreira,  2º-secretário,  procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Registro de Presença

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Queremos registrar, com muito orgulho, a

presença do vice-prefeito, Délio Malheiros, no exercício do cargo de prefeito de Belo

Horizonte. Registro ainda a presença de Beatriz Cerqueira, coordenadora-geral do

Sind-UTE e presidente da CUT-MG, que sempre está acompanhando as votações da

Assembleia.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a presidência passa à 1ª

Fase da 2ª Parte da reunião, com a apreciação de pareceres e requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 4.671/2013 (À sanção.).
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2ª Fase

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

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

na pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O  presidente  -  Prosseguimento  da  discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei

Complementar nº 54/2013, do governador do Estado, que altera a Lei Complementar

nº 64, de 25/3/2002, que institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social

dos  servidores  públicos  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta ao vencido em 1º turno. Continua em discussão, o

projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o deputado Paulo Guedes.

O deputado Paulo  Guedes*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

quero cumprimentar nossos heróis da resistência e nossos servidores e líderes de

todos  os  movimentos  sindicais  e  sociais  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Eles

acompanham das galerias da Assembleia Legislativa de Minas a resistência. Esse

movimento de resistência é contra mais um ato de irresponsabilidade administrativa

dos donos do choque de gestão, em Minas gerais. Fico impressionado: no governo

não falta dinheiro para propaganda, não falta dinheiro para preparar a imagem do

menino  do  rio  que  quer  virar  presidente  da  república,  não  falta  dinheiro  para  as

propagandas  enganosas  dos  programas  que  só  acontecem  na  televisão,  as

propagandas pagas.

Na realidade, a população de Minas Gerais, nos quatro cantos do Estado, não tem

acesso a Minas, como bem diz aqui o deputado Sávio Souza Cruz. Há duas Minas: a

Minas da propaganda, a Minas da mídia - são tantas as Minas -, e há a Minas real,

sobre a qual começaremos a falar aqui. O que mais me impressiona é que, depois de

todo esse movimento feito pelo nosso Bloco Minas sem Censura, com o apoio de

todos os sindicatos e de todas as categorias de servidores públicos do Estado de

Minas  Gerais,  depois  da  manifestação  do  Ministério  da  Previdência  Social  e  do

Ministério Público, depois de tantas evidências, o governo, deputado Rogério Correia,

insiste em votar um projeto totalmente ilegal, imoral e inconstitucional.
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Farei a leitura de alguns trechos da Portaria nº 403, de 10/12/2008, publicada no

Diário Oficial da União. (- Lê:)

“O ministro de Estado da Previdência Social, no uso das atribuições que lhe confere

o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e tendo em vista o disposto no

art. 9º da Lei nº 9.717, de 27/11/1998, resolve:

Art. 21 - A segregação da massa será considerada implementada a partir do seu

estabelecimento  em  lei  do  ente  federativo,  acompanhado  pela  separação

orçamentária, financeira e contábil dos recursos e obrigações correspondentes.

§  1º  -  O  parecer  atuarial  deverá  demonstrar  como  se  dará  a  separação  dos

recursos  já  acumulados  pelo  RPPS  e  dos  recursos  a  receber  por  débitos  de

contribuições  passadas,  parcelados  ou  não,  entre  o  Plano  Financeiro  e  o  Plano

Previdenciário, não se admitindo a destinação de recursos para o Plano Financeiro no

caso do Plano Previdenciário apresentar déficit atuarial.

§  2º  -  Uma  vez  implementada  a  segregação  da  massa,  fica  vedada  qualquer

espécie  de  transferência  de  segurados,  recursos  ou  obrigações  entre  o  Plano

Financeiro  e  o  Plano  Previdenciário,  não  se  admitindo,  também,  a  previsão  da

destinação de contribuições de um grupo para o financiamento dos benefícios  do

outro grupo.”

É exatamente o que o governo de Minas está fazendo. (- Lê:)

“§ 3º - A avaliação atuarial que indicar a segregação da massa e as reavaliações

atuariais anuais posteriores deverão apurar separadamente:

I - Para o Plano Financeiro: o resultado atuarial e as projeções atuariais de receitas

e despesas.

II - Para o Plano Previdenciário: o resultado atuarial, o plano de custeio necessário

e as projeções atuariais de receitas e despesas.

Art. 22 - Observado o disposto no art. 25, o RPPS que implementar a segregação

da massa somente poderá alterar os seus parâmetros ou desfazê-la, mediante prévia

aprovação da SPS.”

E, contrariando tudo isso, a Constituição, a portaria ministerial, as recomendações

do  Ministério  Público,  diante  de  todas  as  evidências,  o  governo  do  “choque  de

enganação” ainda mantém a ferro e fogo, a qualquer custo, querendo empurrar goela
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abaixo nesta Casa a aprovação dessa medida inconstitucional. É por isso que temos

de resistir.  E quero parabenizar  pela resistência  todos os servidores públicos que

estão aqui, vigilantes dia e noite, mostrando a indignação de toda a categoria contra

esse golpe.

Deputado Sávio Souza Cruz, V. Exa. é o nosso professor, e hoje à tarde deu uma

verdadeira aula ao professor,  àquele que se diz professor,  que a imprensa coloca

como o professor dos professores, o gestor dos gestores, o autor dos autores de

planos  e  planos,  de  choques  e  choques.  E,  depois  de  11  anos  de  “choque  de

invenções”, esse professor, que deveria tomar aulas com o Prof. Sávio Souza Cruz,

quebrou Minas Gerais. Quebrou Minas Gerais!

É por isso,  deputado Sávio Souza Cruz, que fiquei aqui  hoje, a tarde inteirinha,

sentado, por 1 hora, ouvindo atentamente a fala de V. Exa. Pude me certificar de que

o governador Anastasia e sua equipe econômica, a secretária de Planejamento e toda

a  equipe  que  conseguiu  desmontar  o  Estado,  que  conseguiu  quebrar  o  Estado.

Quebrar, não, serei mais realista. Deputados Rogério Correia e Sávio Souza Cruz, o

que se quebra, às vezes, dá para consertar, para colar, mas eles conseguiram, em 10

anos e 11 meses, moer as finanças do Estado de Minas Gerais. O Estado está moído.

Chegou a tal ponto de irresponsabilidade administrativa que não se acha mais nada,

não se pode pegar mais nada, porque todos os fundos disponíveis já foram para o

ralo. Assim foi com os recursos do Fhidro. Depois de endividar o Estado até onde não

há mais  como conseguir  empréstimos,  depois  de pegar o Estado,  que tinha uma

dívida de R$13.000.000.000,00 em 2002, e fazer com que essa dívida chegue agora

ao patamar de quase R$90.000.000.000,00, esse é o saldo da irresponsabilidade, da

incompetência, dos professores e professores da equipe de renomados que o Aécio

Neves  trouxe  para  Minas  Gerais  para  fazer  esse  tão  propagado  choque  de

enganação.  É  por  isso  que,  neste  momento,  resta  a  esta  Casa,  resta  a  este

Parlamento  o  mínimo,  fazer  com  que  essa  irresponsabilidade  fiscal,  essa

irresponsabilidade moral... O que o governo quer fazer com essa medida? O que o

governo quer fazer com o Projeto de Lei Complementar nº 54/2013 é simplesmente

um confisco, um assalto a uma conta que não é do governo, uma conta que é dos

servidores  públicos,  que  é  do  povo de  Minas  Gerais.  Não  podemos  aceitar,  não
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podemos admitir isso. Cabe a esta Casa, à Assembleia Legislativa de Minas Gerais e

aos 77 deputados fazer uma reflexão. Não estamos falando apenas do governo que

está acabando. Não podemos pensar em salvar o que não tem salvação. Se esta

Casa  aprovar  esse  projeto  para  que  a  equipe  de  professores,  professores  tão

propagados pela mídia golpista do Brasil, que tenta vender para o País inteiro que

Minas é uma maravilha...

Enfim, a verdade é dura, às vezes dói, dói na alma, dói no coração. A verdade é que

eles conseguiram, com o “choque de enganação”, enganar o povo de Minas Gerais

por 12 anos. Ainda tentarão enganar a população brasileira. Se há uma coisa que não

falta é dinheiro para manter a imprensa calada, para manter a imprensa sem publicar

nada.

Não podem publicar nada contra o “queridinho”. Como bem disse hoje, à tarde, o

meu colega deputado Rogério Correia, às vezes temos de falar sobre as coisas bem

baixinho, porque eles não podem escutar. A imprensa finge que não escuta. Podemos

falar baixo e podemos berrar neste microfone, pois a imprensa de Minas Gerais e a

mídia golpista do Brasil estão surdas diante do estado crítico em que este governo,

que começou em 2003, está deixando Minas Gerais. Chegaram ao ponto de querer

pegar  os  recursos do  fundo de pensão,  que é  fruto  da  contribuição,  do  suor,  da

dedicação e do trabalho de anos e anos dos servidores de Minas Gerais para tapar

os  buracos  provocados  pela  irresponsabilidade  administrativa  do  governo.  Não

podemos aceitar isso.

Temos de resistir. Companheiros, temos de resistir, sim. Apesar da blindagem da

imprensa e do poderio econômico que blinda essa história da Minas de fato e da

Minas real, ainda temos pessoas - são poucas - que fazem resistência nesta Casa.

Com o apoio  de  vocês,  dos movimentos sindicais,  dos  servidores públicos e dos

movimentos sociais, temos de unificar as nossas forças, pois há um ditado popular

muito importante que diz que “água mole em pedra dura tanto bate até que fura”.

Temos de continuar nesta luta, pois o Brasil há de nos ouvir. Temos de quebrar esse

bloqueio.

Já que não temos a imprensa, a Globo está proibida de falar  qualquer coisa de

Minas Gerais e a grande mídia não publica nada, só nos resta a rádio peão, as redes
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sociais e a tribuna desta Casa, que ainda não conseguiram censurar. Já tentaram

implantar a censura aqui, mas ainda não conseguiram.

Portanto vamos continuar nessa luta e nessa resistência para salvarmos o Estado.

Se esta Casa Legislativa deixar cometerem mais esse crime financeiro contra Minas

Gerais e contra os nossos servidores, estaremos avaliando o caos. Tentaremos tapar

o sol com a peneira. Esses 3,5 bilhões que estão no Funpemg, que é considerado o

segundo fundo mais rentável do País, talvez seja uma das poucas coisas que temos

para comemorar neste estado. A turma do choque de gestão quer meter a mão nessa

única coisa que resta. Eles querem gastar e precisam publicar e pagar a Globo, os

“jornalões”  e  as  revistas,  senão  o  nosso  garoto-propaganda  não  aparecerá,  e  o

projeto neoliberal, que já caiu por terra no País inteiro e que está desmoronando em

São Paulo, será desmascarado, como já foi em uma era de oito anos, deputado Sávio

Souza Cruz,  de privatizações perversas e de entreguismo. Até para isso eles são

ruins.

Fiquei impressionado com a incompetência dos tucanos. Eles, que só falavam de

privatização, que tem de privatizar, conseguiram entregar a Vale do Rio Doce, uma

empresa  avaliada em  300 bilhões  de  dólares,  por  3,5  milhões.  Deram  de  graça,

porque  ainda  emprestaram  pelo  BNDES  os  3,5  milhões.  Esse  é  o  modelo  de

privatização dos tucanos. Apenas uma concessão que o governo Dilma fez e não foi

uma concessão total, mas de apenas 51% do Aeroporto do Galeão, no Rio, rendeu

aos cofres da União, deputado Sávio Souza Cruz, quase 20 bilhões, cinco vezes mais

do que a privatização da Vale do Rio Doce, que é avaliada em 300 bilhões.

Então, essa turma dos tucanos que quebrou o Brasil,  na era FHC, que quebrou

Minas Gerais, de uma forma tão irresponsável, agora resolveram, a todo custo, como

não tem mais o que quebrar e não tem mais o que vender aqui, com o aval desta

Casa, pegar o dinheiro de vocês, o dinheiro dos servidores. É a tábua de salvação do

choque de gestão. Se não forem esses 3,5 bilhões para fechar as contas e tapar os

buracos  da  irresponsabilidade  administrativa,  o  Brasil  ficará  sabendo  o  que  é  o

choque de gestão de Aécio, o todo querido menino da Globo, o todo querido menino

do Rio.  Eles  precisam fazer  isso porque,  se assim  não fizerem, o Brasil  vai  ficar

sabendo do espetáculo, deputado Rogério Correia, que foi o choque de gestão. O



1744
____________________________________________________________________________

Brasil inteiro vai ficar sabendo o que foi o choque de enganação, de tapeação do

povo mineiro.

Não precisa ir longe para vermos a Minas real. A segurança pública está totalmente

sucateada. É uma verdadeira fartura. Como diz o matuto: “farta” tudo. Falta viatura,

falta salário digno, falta  material,  faltam servidores, enfim, falta tudo na segurança

pública.  Na  educação  falta  salário,  mas  não  falta  propaganda,  pois  vi  ontem  no

intervalo da novela a propaganda bonita. Eles colocam com a letrinha pequenininha lá

embaixo: um programa não sei o que, e pererê... Minas é exemplo, Minas é isso. Aí

passa lá em baixo, com letras bem pequenas - não sei se deu para vocês verem:

3.500 pessoas beneficiadas. Os programas deles são todos assim. Não chegam a 5

mil  beneficiados em um Estado de mais  de  20 milhões de mineiros. Aí,  criam-se

programas para fazer propaganda Brasil afora. O que se gasta em propaganda para

falar  do  programa  que  eles  lançam  é  5,  10  vezes  mais  do  que  gastam  com  o

programa. Essa é a Minas real, essa é a Minas do choque de gestão, do choque de

enganação. É por isso que fico indignado.

Depois de tudo isso que está acontecendo, esta Casa já aprovou esse projeto em

1º  turno,  mas  ainda  temos  uma  chance.  Os  deputados  que  votaram  a  favor  do

confisco que Anastasia e Aécio querem fazer do dinheiro dos servidores ainda têm

um momento para voltar atrás e repensar.

A chance é agora. Vamos derrubar esse projeto no 2º turno, porque ele é de uma

irresponsabilidade tamanha. Vejam só, vou ler para vocês as recomendações que o

Ministério  Público  fez  a  esta  Casa  e  ao  governo,  listando  uma  série  de

irregularidades, de inconsequências, de delinquências administrativas que o governo

quer fazer, a toque de caixa, com a aprovação desse projeto.

Vou ler algumas considerações para vocês. “Recomendações do Ministério Público

do  Estado  de  Minas  Gerais.  Considerando  os  termos  de  recomendação  anterior,

expedida  pela  17ª  Promotoria  de  Justiça  Especializada  de  Defesa  do  Patrimônio

Público  do  Estado  de  Minas  Gerais  à  Assembleia  Legislativa,  com  o  intuito  de

promover a suspensão da tramitação dos projetos de lei complementar e da emenda

constitucional  tendentes  a  abolir  o  Funpemg  e  que  notadamente  não  realizam

qualquer transferência de recurso do fundo até, ao menos, o posicionamento oficial
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da Previdência Social; considerando que tal medida encontrou ressonância na Lei nº

9.717,  de  1998,  e  no  Decreto  nº  7.048,  de  2010,  dentre  outros  instrumentos

normativos  que  atribuem  ao  Ministério  da  Previdência  Social  a  execução  de

atividades relacionadas ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores - RPPS -,

entre elas a interpretação de normas e o estabelecimento de parâmetros e diretrizes

gerais; considerando a resposta recebida pela 17ª Promotoria de Justiça de Defesa

do  Patrimônio  Público,  encaminhada  pela  Previdência  Social...”  -  isso  é  grave,  o

Ministério  Público  está considerando um documento que a Previdência Social  lhe

enviou - “...substanciado no Parecer nº 130/2013, do Ministério da Previdência Social,

a respeito notadamente do Projeto de Lei Complementar nº 54/2013, em tramitação

na  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  que  prevê  a  extinção  do

Funpemg; considerando que a 17ª  Promotoria de Justiça já  havia ingressado, em

juízo,  com questionamentos do processo legislativo  relativo  ao  PLC 37/2013,  que

permitiu suprimir a existência de plebiscito para discussão sobre a possibilidade da

extinção  do  Funpemg,  até  então  prevista  no  parágrafo  único  do  art.  53  da  Lei

Complementar nº 64, de 2012...”

Questão de Ordem

O deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, ainda me restam 30 minutos para falar,

mas, diante da evidência deste Plenário vazio, peço a V. Exa. o encerramento, de

plano, desta sessão.

O presidente -  Tendo em vista  a importância  da matéria  constante  na  pauta,  a

presidência  solicita  ao  secretário  que  proceda  à  chamada  dos  deputados  para  a

recomposição de quórum.

O deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, já que haverá recomposição, quero que

o meu tempo seja resguardado.

O presidente - Deputado Paulo Guedes, segundo o art. 163 do Regimento Interno,

os apartes e as questões de ordem consentidos pelo orador e os incidentes por ele

suscitados  são computados  no prazo de  que dispuser  para  seu pronunciamento.

Portanto a chamada para recomposição de quórum ocorrerá no seu tempo.

O secretário (deputado Duarte Bechir) - (- Faz a chamada.)

O presidente - Responderam à chamada 46 deputados. Portanto, há quórum para a
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continuação  dos  trabalhos.  Com  a  palavra,  para  continuar  a  discutir,  o  deputado

Paulo Guedes.

O  deputado  Paulo  Guedes*  -  Sr.  Presidente,  gostaria  que  meu  tempo  fosse

congelado, porque farei uma questão de ordem antes.

O presidente - Está dentro do seu tempo, deputado Paulo Guedes, o senhor pode

fazer qualquer questão de ordem, mas dentro do seu tempo.

Questão de Ordem

O deputado Paulo  Guedes  -  Solicitei  o  encerramento  de  plano  da  reunião.  Sr.

Presidente, no momento em que solicitei  o encerramento de plano da reunião, só

havia cinco deputados em Plenário. Não fui eu, não foi este orador que solicitou a

recontagem, mas o deputado Gustavo Corrêa. Portanto, não é justo que se desconte

15  minutos  no  meu  tempo,  por  uma  coisa  que  eu  não  pedi.  Gostaria  que  a

presidência respondesse essa questão de ordem.

O  presidente  -  Perfeitamente,  deputado  Paulo  Guedes.  V.  Exa.  solicitou  o

encerramento  e,  pelo  art.  163  do  Regimento  Interno,  as  questões  de  ordem

consentidas pelo  orador  e os  incidentes por  ele  suscitados  serão computados no

prazo de que ele dispuser para o seu pronunciamento. E no art. 257...

O deputado Paulo Guedes - Questão de ordem é diferente.

O  presidente  -  Vou  explicar  a  V.  Exa.  Estou  com  a  palavra.  Pelo  art.  257  do

Regimento Interno, a verificação do quórum será feita pelo presidente da Assembleia,

de plano, por chamada ou por meio do sistema eletrônico, caso em que, somente ao

final  do  procedimento,  o  resultado  constará  no  painel.  Como  V.  Exa.  solicitou  o

encerramento da reunião, o presidente, de ofício, pode pedir para fazer a recontagem

de deputados  em  Plenário.  Seu tempo está  descontado,  e  V.  Exa.  dispõe  de 17

minutos e 6 segundos.

O deputado Paulo Guedes - Mais uma vez,  Sr.  Presidente, quero aqui...  Só um

minuto da atenção de vocês. V. Exa. leu dois artigos do Regimento Interno e nenhum

deles fala do que eu pedi. Fala do que o deputado Gustavo Corrêa pediu. Portanto,

meu tempo está sendo retirado de forma alheia ao Regimento Interno, Sr. Presidente.

Gostaria que a assessoria desta Casa orientasse o presidente de forma correta,
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porque o presidente está sendo orientado de forma errada de modo a prejudicar este

orador.

O  presidente  -  Deputado  Paulo  Guedes,  não  estou  sendo  orientado  de  forma

equivocada. Está no Regimento Interno. E, se V. Exa. acha que alguma coisa pode

ser modificada, está aberta na Assembleia a discussão para modificar o Regimento

Interno. É um bom momento para V. Exa. participar.

O deputado Paulo Guedes - Eu gostaria que V. Exa., de forma bem calma, bem

serena  e  tranquila,  lesse  novamente  para  que  todos  prestem  atenção  ao  que  o

senhor vai ler, ao que pedi e ao que o Gustavo pediu.

O presidente - Lerei de forma bem tranquila, deputado Paulo Guedes. Mas acho

que V. Exa. não está precisando de muito tempo não, se está querendo que eu leia.

O deputado Paulo Guedes - Leia com calma para as pessoas entenderem. Quero

pedir silêncio para ver quem está com a razão.

O presidente - Estou vendo que V. Exa. não está muito preocupado com o tempo

não.

“Art. 257 - A verificação de quórum será feita pelo Presidente da Assembleia, de

plano, por chamada ou por meio de sistema eletrônico, caso em que, somente no

final do procedimento, o resultado constará no painel.”

O deputado Paulo Guedes - O que isso tem a ver com meu tempo? Eu não pedi.

O  presidente  -  Se  V.  Exa.  pediu  encerramento,  podemos,  de  plano,  fazer  a

recontagem, que vai ser descontada no seu tempo.

O deputado Paulo Guedes* - Estamos levantando aqui uma questão importante, Sr.

Presidente,  muito  importante.  V.  Exa.  retira  tempo  do  orador  que  não  pediu

recomposição de quórum. A pessoa que faz a recomposição gasta 15 minutos do

meu tempo lendo devagarzinho. Ela gasta o meu tempo e a minha argumentação.

Tenho certeza de que, se tivesse os 30 minutos, eu teria condições de sensibilizar

vocês. Talvez, com 15 minutos, eu não consiga. V. Exa. está retirando do meu tempo,

do tempo de um parlamentar eleito para esta Casa, que representa os anseios da

sociedade. Portanto o que V. Exa. leu no Regimento não atende ao pedido deste

parlamentar que está na tribuna. Gostaria que V. Exa. suspendesse a reunião para

convocar o Colégio de Líderes para interpretar o Regimento Interno.
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Rogério  Correia,  está  claro,  eu  não  pedi  recomposição  de  quórum,  mas

encerramento de plano. Sr. Presidente, tem uma lacuna...

O deputado Rogério Correia (em aparte)  - Deputado, estamos num processo de

obstrução, o Bloco Minas sem Censura e a oposição, nesta Casa, discutindo hoje já o

dia inteiro. Na semana passada, ficamos aqui até as 2 horas da madrugada, e a

disposição  hoje  é  a  mesma.  Já  temos  10  deputados  inscritos  na  nossa  lista  de

obstrução. Teremos, portanto, tempo suficiente para debater o assunto. Mas o que

mais  nos  interessa  neste  momento  é,  além  de  sensibilizar  os  deputados  e  as

deputadas que estão aqui, criar, na sociedade mineira, a motivação real para que ela

fique do nosso lado. Portanto, deputado Paulo Guedes e Sr. Presidente, discutir o

conteúdo, para nós, é fundamental.

V. Exa. disse, e é verdade, que esse é um fundo do servidor público. O que o

governo do Estado está fazendo é um crime contra os servidores públicos, porque

retira, sem que eles autorizem, um recurso que veio do contracheque deles, no valor

de 11% do salário. O servidor público ganha muito mal em Minas Gerais. E não é um

ou outro servidor que ganha mal; ao contrário, um ou outro pode ganhar bem, porque

a imensa maioria deles é de servidores muito mal remunerados em Minas Gerais.

Infelizmente, isso só vai se agravando, e o choque de gestão, esse arrocho salarial,

é também um arrocho no serviço público. Agora, além disso, deputado Paulo Guedes,

o governo rapar o fundo do tacho e retirar dinheiro da aposentadoria dos servidores

realmente  deve  ser  chamado  de  crime,  porque  é  crime,  é  ilegal.  A ilegalidade,

deputado Paulo Guedes, foi posta agora pelo Ministério da Previdência. O governo

não  quer  respeitar  nem  sequer  o  Ministério  da  Previdência  e  prefere  que  Minas

Gerais fique inadimplente e sem receber as verbas do governo federal. Minas vive

hoje do governo federal. V. Exa., que é do Norte de Minas, sabe disso. O governo de

Minas não tem recursos para fazer nenhum tipo de investimento real e, muito menos,

social. O Norte de Minas é um exemplo disso. Esse ponto é o fundamental da nossa

discussão  de  hoje.  Não  podemos  permitir,  deputado  Paulo  Guedes,  que

R$3.200.000.000,00 sejam retirados e utilizados durante ano de eleição, fazendo com

que o erário tenha que se responsabilizar, no futuro, pela aposentadoria do servidor.

Esse é o verdadeiro argumento de não podermos extinguir o Funpemg.
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O desafio que temos hoje junto aos servidores que estão aqui é permanecer neste

nosso processo de inscrição. Cada deputado da oposição deverá usar seu tempo

para fazer um debate político, para mostrar que Aécio quebrou Minas, para mostrar

que o governo do Estado não tem razão nas  questões que vem colocando para

justificar  a  extinção  do  Funpemg.  Aliás,  terminando  esse  aparte,  deputado  Paulo

Guedes,  quero  dizer  que  a  secretária  Renata  Vilhena  esteve  aqui  e  alguns  do

governo tentaram usar do microfone para falar desse assunto, mas sinceramente não

escutei um argumento concreto. Não consegui ver uma razão, dada por quem quer

que fosse do governo, que colocasse a extinção do fundo como uma necessidade do

Estado. Apenas ouvi pretensões do governo para que o ajudassem na política - e ele

pensa que será ajudado - para as eleições do ano que vem, mas nenhuma razão de

Estado foi dada para retirar dinheiro do servidor público. Assim sendo, queria que

retomássemos  a  discussão  do  conteúdo  porque  ele  é  importante  para  o

convencimento dos deputados. Obrigado, deputado.

O deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado, deputado Rogério Correia.

Questão de Ordem

O deputado Paulo Guedes - Quero só um pouco da atenção de V. Exas. Prestem

bem atenção no que direi aqui. Falarei bem calmo para que todos possam entender.

Art. 163 do Regimento Interno, Sr. Presidente. Vou ler com calma para que V. Exas.

entendam. Só um minuto,  por  favor.  O art.  163 diz o seguinte:  “Os apartes  e as

questões de ordem consentidos pelo orador e os incidentes por ele suscitados serão

computados  no  prazo  de  que  dispuser  para  seu  pronunciamento”.  Primeiro,  este

orador não suscitou a questão. Quem a suscitou foi o deputado Gustavo Corrêa, que

pediu a recomposição do quórum. Portanto, foram tirados 18 minutos do meu tempo,

utilizando um artigo que não tem nada a ver com o que disse. O art. 257 também

apontado aqui, em meu entender, erroneamente pela assessoria diz o seguinte: “A

verificação  de  quórum  será  feita  pelo  presidente  da  Assembleia,  de  plano,  por

chamada  ou por  meio  de  sistema eletrônico,  caso  em  que,  somente  no  final  do

procedimento, o resultado constará no painel.” Eu não pedi recontagem. Eu não pedi

recomposição. Portanto, presidente, digo que a presidência da Casa e a assessoria,

de forma clara, usou dois artigos que não têm nada a ver com a justificativa de cortar
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o meu tempo.

Eu gostaria que me fossem devolvidos os 18 minutos retirados do meu tempo.

O  presidente  -  Deputado  Paulo  Guedes,  V.  Exa.  é  um  dos  deputados  mais

competentes desta Casa, conhecedor profundo do Regimento Interno. E o art. 163 é

claro:  “os  incidentes  por  ele  suscitados”.  Quando  V.  Exa.  pediu  encerramento,  o

presidente...

O deputado Paulo Guedes - Os incidentes foram de um pedido de recomposição

que não fui eu que fiz.

O presidente - Eu gostaria de concluir o meu raciocínio. Quando V. Exa. pediu o

encerramento,  uma  das  maneiras  de  o  presidente  verificar  é  determinando  a

chamada para recomposição do quórum. V. Exa. sabe disso. Então, já está decidido e

o seu tempo foi descontado. V. Exa. dispõe de 5 minutos e 24 segundos.

O deputado Paulo Guedes* - Mas eu tinha 36 minutos, tomaram 18 minutos, e dos

18, 12 foram gastos discutindo se podia ou não podia. Quer dizer que nem os 18

minutos eu vou ter? Só vou poder  falar  5 minutos? Isso é um absurdo!  Concedo

aparte ao deputado Carlos Henrique.

O  deputado  Carlos  Henrique  (em  aparte)*  -  Nobre  presidente,  uma  das

características mais respeitadas e admiradas desta Casa sempre foram o diálogo e a

compreensão.  Por  diversas  vezes,  já  nos  deparamos  com  posturas  que  não

coadunam muito com essa característica importante da Casa, posturas de atropelos e

cortes de direitos do deputado. Portanto, venho pedir a V. Exa., Sr. Presidente, que

tão sabiamente tem conduzido os trabalhos desta Casa, de forma brilhante, deputado

experiente, que possa relevar a sua posição e atender ao pleito justo do deputado

que está fazendo uso da palavra na  tribuna desta Casa.  Ele está debatendo um

assunto  relevante,  de  extrema  importância,  sobretudo  de  grande  interesse  das

pessoas que estão aqui acompanhando os trabalhos. Então, venho aqui apelar para a

grandeza  do  seu  mandato  e  da  história  de  V.  Exa.,  para  que  ceda  ao apelo  do

deputado que está fazendo uso da palavra. Muito obrigado.

Questões de Ordem

O deputado Paulo Guedes - Obrigado, deputado. Sr. Presidente, como novamente

está claro que este Plenário não tem quórum para continuação dos trabalhos, peço
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novamente o encerramento da reunião, de plano.

O deputado Gustavo Corrêa - Pela ordem, presidente. Peço recomposição.

O presidente - Deputado Gustavo Corrêa, a palavra está com o deputado Paulo

Guedes. Se ele permitir questão de ordem, a palavra lhe será dada.

O deputado Gustavo Corrêa - Sr. Presidente, o deputado Paulo Guedes pediu o

encerramento,  e  estou  pedindo  a  recomposição  novamente.  Mas  percebemos

claramente que V. Exa.,  juntamente com o deputado Duarte Bechir,  acabaram de

fazer a recomposição. Há 46 deputados, alguns estão do lado de fora buscando um

acordo.  Então,  eu  peço  a  V.  Exa.  que,  se  for  necessário,  faça  a  recomposição

novamente.

O deputado Carlos Henrique - Sr. Presidente, lugar de deputado neste momento é

dentro do Plenário, não nas dependências da Casa.

O presidente  -  A presidência  verifica,  de  plano,  a  existência  de  quórum para  a

continuação dos trabalhos. Com a palavra, o deputado Paulo Guedes, que dispõe de

1 minuto e 31 segundos.

O deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, V. Exa. concedeu uma parte do meu

tempo para o deputado Gustavo Corrêa. Quero pelo menos esse tempo de volta. Eu

não concedi aparte a ele.

O presidente - Deputado Paulo Guedes, eu não concedi, eu consultei V. Exa. se

daria condição de ele usar o seu tempo, tendo aquiescência de V. Exa.

O deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, V. Exa. concedeu aparte do meu tempo

ao Gustavo Corrêa, quero pelo menos esse tempo de volta. Não concedi aparte ao

deputado.

O presidente - Deputado Paulo Guedes, não concedi. Consultei V. Exa. se daria.

Houve aquiescência de V. Exa.

O deputado Paulo Guedes - Quanto tempo me resta?

O presidente - Falta 1 minuto, e lhe concedo mais 1 minuto para concluir.

O deputado Paulo Guedes - Com esse tempo que resta, uma vez que a censura

baixou de vez nesta Casa, fico, como os servidores, assim.

O deputado Adelmo Carneiro Leão - Quero suscitar questão de ordem. Quase ao

final  da  fala  do  deputado  Paulo  Guedes,  ele  pediu  encerramento,  de  plano,  da
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reunião  por  falta  de  quórum.  O  deputado  Gustavo  Corrêa  veio  ao  microfone  e

solicitou  recomposição  de  quórum.  A questão  de  ordem  é  que,  tendo  solicitado

recomposição  de  quórum,  o  cumprimento,  por  parte  da  direção,  é  que  se  faça

recomposição  de  quórum  no  momento  em  que  ele  solicita.  Não  basta  que  os

deputados  tenham  adentrado,  posteriormente  à  solicitação  do  deputado  Gustavo

Corrêa,  este  Plenário.  No momento  em que o  deputado Gustavo Corrêa  pediu  a

verificação de quórum, não havia quórum no Plenário. Não se justifica não fazer a

recomposição de quórum. O correto é fazê-la.

O presidente - De plano, verifiquei que havia quórum e dei continuação. Nem dei a

palavra ao deputado Gustavo Corrêa. Pedi permissão ao deputado Paulo Guedes, ele

também não a deu. Eu verifiquei que existia quórum e permiti a continuação.

O  deputado Adelmo Carneiro  Leão  -  O  deputado  Gustavo  fez  a  solicitação  de

verificação de quórum, fez o questionamento. Ele fez o questionamento no momento.

Tem sido de praxe a presidência cumprir a solicitação feita pelo deputado. Gostaria

que V. Exa. levasse em consideração a solicitação do deputado Gustavo Corrêa e

fizesse a verificação.

O presidente - Vamos fazer a recomposição do quórum.

O deputado Adelmo Carneiro Leão - Obrigado.

O presidente - Deputado Adelmo Carneiro Leão, existem 34 deputados aqui. V. Exa.

deseja que seja feita a recomposição? Vamos atender ao pedido de V. Exa.

O deputado Adelmo Carneiro Leão - Essa foi a solicitação. Não é o meu querer, ou

não; fica a seu arbítrio a decisão. Cabe ao presidente; não é uma decisão do meu

querer.

O presidente - A presidência verifica, de plano, que há 34 deputados, é dispensável

fazer a chamada.

O deputado Paulo Guedes - Peço à assessoria da nossa bancada que solicite a

cópia da gravação desta reunião. E também as notas taquigráficas, como dispõem os

arts.  163  e  257  do  Regimento  Interno,  porque  essa  questão  tem  de  ir  parar  na

Justiça, Carlão. Foi-me tirado, de forma irregular, o tempo que o Regimento Interno

me permite. Por isso vamos entrar na Justiça, com base nisso, para anulação das

decisões tomadas nesta reunião, por descumprimento do Regimento Interno da Casa.
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O  presidente  -  Com  a  palavra,  para  discutir  o  projeto,  o  deputado  Pompílio

Canavez.

O deputado Pompílio Canavez - Boa noite a todas as trabalhadoras e a todos os

trabalhadores que estão conosco até esta hora, ao presidente, aos componentes da

Mesa e aos deputados e deputadas.

Peço  aos  deputados  que  permaneçam  aqui,  para  não  termos  de  pedir

recomposição de quórum a toda hora, deputado Adelmo Carneiro Leão, e para que

possamos  conversar.  Quem  sabe  assim,  com  o  calor  das  galerias,  possamos

convencê-los da justiça dos nossos argumentos, afinal o que está para acontecer é

muito grave. Trouxe a ação do Ministério Público e gostaria de recomendar a sua

leitura  a  todos  os  deputados  e  deputadas.  Estão  aqui  argumentos  irrefutáveis,

importantes  que,  se  lidos  com  atenção  e  cuidado,  com  certeza,  farão  os

parlamentares presentes mudarem de opinião e seguirem o que nós, do Bloco Minas

sem Censura, estamos há dias, há semanas, tentando dizer.

Já falei aqui outras vezes sobre a minha experiência no mesmo tema. Quando o

Fernando Henrique Cardoso era presidente, o governo quis mexer na Previ, fundo de

previdência  do  Banco  do  Brasil.  Naquela  época  conseguimos  fazer  com  que  os

trabalhadores fossem consultados, ouvidos e tivessem a oportunidade de conhecer o

que  estava  sendo  proposto,  para  debaterem  e  emitirem  a  sua  opinião.  Em  um

plebiscito,  as  pessoas  são  chamadas  para  dar  a  sua  opinião  e  para  dizer  se

concordam ou não com o que está para acontecer. Naquela época, não havia um

plebiscito  previsto,  e,  em uma manobra  que  nós,  da  oposição,  não  conseguimos

evitar, acabaram tirando a oportunidade e o direito dos servidores de analisarem o

que aconteceria  e de,  quem sabe,  convencerem o Estado de que estava errado,

votando contra a proposta.

Deputada  Ana  Maria  Resende,  há  alguns  dias,  uns  servidores  me pararam  na

Assembleia Legislativa para me perguntarem o que há de argumento do governo que

poderia justificar algo tão grande. Fiquei tentando encontrar esse argumento lendo e

conversando com os nossos pares, para que tentassem me convencer, dizendo quais

são os seus argumentos em um momento em que muitos governos estão criando

fundo de previdência, até inspirados no de Minas Gerais, que, sem dúvida é um dos
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melhores ou o melhor do Brasil, e o governo do Estado resolveu acabar com o fundo

de previdência. Sinceramente, não consegui responder à pergunta que os servidores

me fizeram.

Quais são os argumentos de fundo? O que tem de real para convencimento? Qual

é a necessidade do Estado para que cometa um ato tão grave? O que está em risco

não é só a previdência dos servidores, que já é muita coisa. O que está em risco não

é somente o futuro das famílias dos servidores, que também é muita coisa. O que

está em risco é também a economia do Estado e a economia de todos os mineiros.

Por exemplo, todos sabemos que a economia dos Estados Unidos é forte muito em

função dos fundos de pensão, dos fundos de previdência que existem na economia

americana.  E aqui  vamos simplesmente  rasgar  isso,  vamos  simplesmente  acabar

com  uma experiência  exitosa,  que  chegou  a  ser  elogiada pela  secretária  Renata

Vilhena. Ela mesma reconheceu que o fundo é bem administrado, que o fundo é bom,

que o fundo é uma coisa muito importante para a economia do Estado e para a vida

do servidor. Aí, na contramão da história, na contramão do que está acontecendo no

Brasil,  há muitos  governos,  inclusive,  municipais,  de  capitais  que estão criando o

fundo  de  previdência.  Começarão  o  que  já  sabemos  fazer,  em  que  já  temos

experiência. Olha, estamos aqui para votar o fim de um fundo de previdência que é

referência para o Brasil, referência para os trabalhadores.

Nessa discussão toda, ainda ontem, com o anúncio de que a expectativa de vida do

povo brasileiro aumentou, já se falava em diminuir o valor da aposentadoria. Olha, o

fundo  da  previdência  é  a  solução  para  isso,  ele  tem  condições  de  ajudar  os

trabalhadores. Tomara que a expectativa de vida dos brasileiros continue aumentando

cada vez mais, mas para isso precisa ter recursos para manter o trabalhador e suas

famílias. O governo do Estado, ao fazer isso agora, retira o recurso. Esse recurso,

então, não existe mais. Ora, que garantia o servidor vai ter? É bom sempre fazer um

exercício democrático de nos colocar no lugar das outras pessoas. É bom aqui os

parlamentares se colocarem no lugar dos servidores - não é Beatriz? - e, no futuro,

pensarem: “bom, temos o nosso instituto de previdência”. Agora o servidor não terá

mais. O servidor, que tinha no fundo de previdência uma expectativa, uma esperança,

agora não tem mais.
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Então devemos nos colocar no lugar dos servidores e das servidoras e imaginar

como eles  estão  pensando.  Isso  vai  resolver  um problema de caixa  imediato  do

governo  do  Estado?  Vai  resolver,  mas  este  governo  vai  passar,  e  todos  nós,

deputados e deputadas, vamos passar aqui, mas os servidores não. Eles continuarão

trabalhando com a expectativa de um dia se aposentarem, de um dia terem o direito

de usufruir os últimos anos da vida junto com a família, com a garantia de uma vida

tranquila, porque contribuíram a vida toda, porque criaram um fundo de previdência

que é bom, um fundo de previdência que é muito bem administrado, um fundo de

previdência que tem recurso em caixa. Olha, acho que cresce o olho de muita gente

quando se lê R$3.500.000.000,00. Cresce mesmo, ainda mais quando se está numa

situação de penúria, numa situação de dificuldade de caixa. Aí, claro, é uma tentativa

muito fácil.

Muito se falou, nesses anos todos, em Minas Gerais sobre a questão da gestão.

Gestão para cá, gestão para lá, choque de gestão, gestão de excelência. Agora é que

está na hora de se ter uma gestão de excelência. É nessas dificuldades que o bom

gestor deve saber como criar soluções, e não simplesmente ir aonde tem dinheiro.

Onde houver dinheiro, ele vai lá e o arranca. Como os Deputados Rogério Correia e

Sávio Souza Cruz gostam bem de falar, aliás, já criaram até um gestual para isso:

eles vão lá e rapam o tacho da previdência. Isso não é criatividade alguma.

Fui prefeito durante dois mandatos e várias vezes os gestores são confrontados

com a necessidade de criar e buscar soluções, que não podem ser as mais fáceis, as

que no futuro serão cobradas.  Agora está na hora de a base do governo e de o

governo pensarem. Há tempo ainda de o governador Anastasia, da área econômica

do governo, que é tão excelente, tão cantada em verso e prosa, que é uma área de

planejamento, de gestão, de administração modelo, de referência, pensarem. Mas,

então, agora, no apagar das luzes, ele tenta a saída mais fácil, que é buscar dinheiro

onde tem. Mas esse dinheiro não é deles, não é do governo. Esse recurso, esse

dinheiro  pertence aos servidores de Minas Gerais  e  não pode ser  retirado dessa

maneira.  Por  isso nós do Bloco Minas sem Censura estamos já há algum tempo

falando sobre isso.

Sabe, deputada Maria Tereza Lara, para nós é muito constrangedor ter de votar o
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fim  do fundo de previdência  dos  servidores,  mesmo com o nosso voto  contrário,

mesmo  com  o  meu  voto  contrário,  com  o  voto  da  senhora  contrário.  Estamos

sabendo que daqui a algumas horas o fundo de previdência do Estado não vai mais

existir. É muito grave o que está para acontecer, e é responsabilidade de todos nós

desta  Casa.  Por  isso  venho  fazer  este  apelo  ao  governador  do  Estado,  à  área

econômica do Estado, à base de sustentação do governo Anastasia na Assembleia,

que repensem. Vamos achar outras soluções, vamos encontrar outros caminhos que

não seja esse. Os que estão aqui, sindicalistas, representantes dos trabalhadores,

representantes dos servidores, em nome de milhares e milhares de servidores que

estão em casa apreensivos, com certeza. Muitos devem estar nos assistindo pela TV

Assembleia e,  com certeza,  ficarão até a madrugada,  porque além de mim ainda

restam 11 parlamentares do Bloco Minas sem Censura para falar durante 1 hora.

A deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Deputado Pompílio Canavez, que será

o nosso próximo líder, no início de 2014, quero cumprimentá-lo. Sei que V. Exa. foi

prefeito de Alfenas, no Sul de Minas, tem uma grande experiência em administração e

sabe da importância das decisões administrativas, que podem favorecer ou prejudicar

os  servidores.  Quero  cumprimentá-lo  pelo  seu  pronunciamento,  pela  sua  posição

firme. De fato, essa é a posição do Bloco Minas sem Censura. Estamos durante todos

esses dias obstruindo a reunião, porque sabemos que somos minoria nesta Casa e

que  o  que  nos  cabe  é  obstruir  para  tentar  achar,  nesse  intervalo,  uma solução,

sensibilizar o governo do Estado, a bancada governista, para discutir e achar outra

saída desse problema que está colocado aqui.

Lembro-me bem de todo o processo, desde o início, quando uma emenda de 2º

turno, sem acordo de líderes, acabou com a consulta pública que teria de ser feita no

caso de tentarem ou quererem extinguir o Funpemg.

Quero registrar  que pelo menos temos de fazer  tudo que nos cabe,  em termos

legislativos  -  porque  foi  uma  decisão  Executiva  -,  para  que  isso  não  aconteça.

Estamos com a consciência limpa de que estamos tentando fazer tudo que podemos,

dentro da legislação, dentro da lei, pois estamos num Estado de Direito. Então, nos

cabe  isso.  O  papel  do  parlamento  é  realmente  debater  com  profundidade,  mas

também usar todos os recursos legislativos para impedir a votação. Esperamos que
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possa acontecer um revertério, entre aspas, e que consigamos impedir a extinção do

Funpemg. Estamos vendo aqui vários servidores da educação; da saúde; da justiça;

os  sindicatos.  Está  presente  também o Renato  Barros,  não sei  há  quantos  dias,

discutindo,  presente,  mobilizando.  A Beatriz,  coordenadora  estadual  da  CUT  em

Minas  Gerais,  está  presente  manifestando  publicamente  a  posição  de  todos  os

sindicatos. Nenhum deles tem posição diferente.

Deputado  Pompílio,  estou  encerrando.  Também  vimos  que  o  conselho  de

administração e o conselho fiscal são contra a extinção do Funpemg. Aliás, as atas

oficiais que já mostramos nesta Casa indicam um posicionamento claro. Sabemos

que o conselho é deliberativo.  Então não estamos entendendo por que as coisas

estão fluindo dessa forma. O nosso Bloco Minas sem Censura esteve na promotoria

discutindo as questões do processo legislativo. Quero dizer, de público, e não apenas

às pessoas que estão aqui, que alguns servidores estão de plantão há vários dias.

Parabenizo-os  por  lutarem por  seus direitos.  Realmente,  controle  social  é  isso.  A

democracia dá trabalho, mas é o processo que garante os nossos direitos.

De fato, além dos servidores estarem presentes, acompanharem todo o processo e

manifestarem-se, esperamos que haja um milagre antes da votação. Que a Casa, o

Bloco Minas sem Censura possa contribuir e conseguir essa vitória, preservando o

Funpemg. Também esperamos sensibilizar a bancada governista através do debate

sobre  a  importância  dos  fundos.  Essa  é  uma  questão  de  política  de  estado,

independentemente de governo. Que isso seja considerado. Não cabe ao governo

fazer  essa mudança,  principalmente  sem ouvir  os  servidores que têm direito  aos

recursos. Mais uma vez, parabenizo V. Exa., deputado Pompílio.

O deputado Pompílio Canavez - Obrigado, deputada Maria Tereza Lara. Daqui a

pouco,  falarei  sobre  o  Fhidro,  que  também  estava  nos  planos  do  governo,  mas

conseguimos fazê-lo voltar atrás. Não se trata de milagre. É a pressão da opinião

pública também.

A deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - É uma maneira de falar, deputado.

O deputado Pompílio Canavez - Claro.

O  deputado  André  Quintão  (em  aparte)*  -  Deputado  Pompílio,  entidades,

servidores,  estamos  aqui  há  alguns  dias,  há  muitas  horas,  com  muitos
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pronunciamentos sendo feitos da tribuna, com aquela reunião histórica de obstrução

de quase 17 horas nas comissões, apontando muitos equívocos que a Assembleia

poderá cometer se aprovar o PLC nº 54/2013, a começar pelo processo de retirada

da exigência do plebiscito sem debate prévio com o conjunto dos deputados e das

deputadas. Já disse aqui que qualquer alteração feita através de projeto aprovado

depois da retirada da exigência do plebiscito fere e retira a legitimidade de qualquer

decisão da Assembleia. Quando instituíram a exigência do plebiscito para qualquer

alteração no Funpemg, basearam-se no princípio da legitimidade, da participação do

servidor, pelo fato de ele contribuir com recursos do seu bolso, frutos do seu trabalho

e do seu suor para o fundo de previdência. Não foi capricho do legislador incluir a

exigência do plebiscito. A lógica do plebiscito é a seguinte: se parte de um fundo é

composta por recursos dos servidores, qualquer alteração exige a participação deles.

Isso é fundamental, de princípio, para todos nós. Essa etapa, infelizmente, está sendo

discutida juridicamente.

Segundo ponto: o mérito do PLC em si, o conteúdo dele. Você está cobrindo um

problema de curto prazo, de caixa, de desequilíbrio nas contas públicas, mexendo

numa  instituição  que  é  um  fundo  de  previdência  com  previsão  de  um  equilíbrio

atuarial  para dar  garantia,  um direito previdenciário sagrado, para um conjunto de

servidores que hoje  verão esse recurso ser  transferido  para o pagamento  de um

rombo que não é responsabilidade desse servidor que contribui, religiosamente, com

parte do seu salário para o Funpemg. Existe aí uma decisão política absolutamente

equivocada.  Você  resolve,  ou  busca  resolver,  uma  parte  de  um  problema  de

curtíssimo prazo alterando uma instituição que é um fundo previdenciário, que tem

vida longa para garantir a previdência de milhares de servidores.

Por fim, Pompílio, para não tomar mais do que já tomei do seu tempo, quero deixar

nítida a nossa posição, mais uma vez, neste Plenário. A terceira questão é que o

Ministério da Previdência já disse que a atitude é ilegal. A atitude fere as regras do

sistema  previdenciário  nacional.  Minas  Gerais  vai  perder  o  Certificado  de

Regularidade Previdenciária.  Minas Gerais vai  ficar  impedido de acessar  recursos

públicos federais.  E depois,  tenho certeza, virão alguns dizer:  “É discriminação do

governo federal.  A presidenta Dilma é que não gosta de Minas”.  Vamos já avisar:
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Minas Gerais vai perder o Certificado de Regularidade Previdenciária para cobrir um

problema de curtíssimo prazo e, depois, vai ter um problema que será uma bola de

neve, pois estará impedido de acessar recursos públicos federais. Mas o principal é o

princípio da legitimidade e do respeito ao servidor. Nesse caso, um fundo construído

com recursos do servidor está sendo destruído, sem que este seja ouvido, sem que

participe da discussão; por isso estamos até hoje obstruindo esse projeto. E, se em

algum momento o governo não recuar - porque deveria recuar -, votaremos contra

esse projeto de lei que é contra a previdência digna para o servidor de Minas Gerais.

Muito obrigado, Pompílio, pelo aparte.

O deputado Pompílio Canavez - Agradeço ao deputado André Quintão sua preciosa

colaboração, o seu aparte. V. Exa. foi muito correto e muito feliz em seus argumentos.

É isso mesmo. Sem falar que o governo do Estado sabe - é claro que sabe, pois tem

competentes juristas que devem tê-lo aconselhado por meio de pareceres jurídicos -

da ilegalidade da medida. Mesmo assim, ele assumiu correr o risco, mesmo tendo

sido aconselhado, e com certeza o foi, pelos seus conselheiros jurídicos. Os juristas

da Casa sabem da ilegalidade de acabar com o fundo de previdência dessa forma.

Quando o deputado Sávio Souza Cruz e o deputado Ulysses Gomes estiveram em

Brasília, numa tentativa de sensibilizar o governo do Estado a não tomar essa atitude,

ouviram do Ministro da Previdência estas informações que são importantes, que são

relevantes: se Minas Gerais continuar a insistir nessa ideia de acabar com o fundo de

previdência, o Estado perderá o Certificado de Regularidade Previdenciária

Com  isso,  perderá  todas  as  possibilidades  de  recursos  federais,  inclusive,  de

recursos  advindos  de  organismos  internacionais,  como  o  Banco  Mundial,  por

exemplo. Aliás, na época, o deputado Sávio Souza Cruz informou que Alagoas, outro

estado governado pelo PSDB, pelos tucanos, está passando por esse trauma, por

essa grande aflição, e agora tenta consertar isso, mas não está dando conta de fazê-

lo. Será que vamos passar por esse constrangimento? O governo sabe o que está

fazendo, já que deve ter procurado pareceres jurídicos, conselhos e sabe dos riscos

que existem.

Para completar, recentemente, o Ministério da Previdência, a pedido do Ministério,

remeteu para a Assembleia um parecer dizendo exatamente isso que temos dito aqui
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há muito tempo.

O  deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)  -  Deputado  Pompílio  Canavez,  esse

projeto de lei enviado pelo governo a esta Assembleia não nos dá condição de fazer

nenhum tipo de acordo. O que não pode é existir meio fundo de previdência ou 1/3 de

fundo de aposentadoria. Assim, não há como fazer acordo com o governo. A única

coisa que ocorrerá é que alguém sairá vencedor  e alguém sairá derrotado nessa

questão do fundo. Se o governo vence, derrotando os servidores públicos e o Estado

de Minas Gerais, não será uma derrota só dos servidores, mas do Estado de Minas

Gerais,  do  contribuinte.  Se  o  governo  vencer,  estará  vencendo  a  gestão

irresponsável. A vitória do governo significa que o fundo de previdência foi constituído

para ser duradouro, para dar o exemplo, para que o caixa do governo não precise

bancar  a  aposentadoria  dos  servidores,  porque  já  existe  o  fundo  dos  próprios

servidores e do Estado, responsável pela aposentadoria, e isso significará a derrota

dessa ideia, o fundo será derrotado. É por isso que o Ministério da Previdência foi tão

rígido na resposta. O Ministério disse com todas as letras: “Não pode”. E o deputado

Vanderlei  Miranda hoje leu uma coisa interessante.  Não é que o governo federal,

deputado  Pompílio  Canavez,  não  possa  entregar  certidão  previdenciária  para  o

Estado. O que diz lá é que nenhum funcionário federal está autorizado a conceder

esse certificado. Sendo uma política de estado, nenhum servidor pode expedir essa

certidão, porque estaria incorrendo em crime de responsabilidade. O servidor público

que assim agir, seria demitido a bem do serviço público, com processo administrativo.

É óbvio que chegando esse projeto, e a ideia de terminar o fundo, o Ministério da

Previdência,  imediatamente,  por  obrigação  de  ofício,  não  concederá  a  certidão

negativa de previdência para o Estado de Minas Gerais. Portanto, o Estado estará

inadimplente com a previdência social. Imediatamente, perderá o repasse do fundo. É

isso que o Ministério disse.

Olhe a insanidade do governador, a irresponsabilidade dele, que gosta de dizer que

é a gestão tucana. Aí eles vão fazer exportação do choque de gestão, palestras sobre

o choque de gestão, foguetes para o déficit zero. É isto que o Estado fez: propaganda

nacional da boa gestão. Agora, o governo faz algo de tamanha irresponsabilidade de

gestão, que colocará Minas Gerais inadimplente. Depois, o governador tentará, na
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Justiça, ver se consegue gastar esse dinheiro.

Queria dar uma notícia aos servidores públicos. Na nossa ida ao Ministério Público,

o Dr. Nepomuceno disse, com muita clareza, que, mesmo que não conseguisse uma

liminar  para interromper  o processo de votação desse projeto na Assembleia,  ele

imediatamente daria entrada a duas ações: uma ação direta de inconstitucionalidade,

que vai para o Supremo, e aí não tem outra, o governo vai perder; e outra pedindo à

Justiça que não permita ao governo dispor desses recursos, ou seja, esse dinheiro

teria  de ficar  guardado para  o  fundo ou até  decisão judicial.  Essas  são as duas

medidas a serem tomadas.

Se o governador for vitorioso aqui, ele ainda será derrotado na Justiça. A derrota do

governador, se for na Justiça imediatamente, salva o recurso do fundo. E tomara que

aconteça de forma imediata, esperamos que o Tribunal de Justiça faça esse papel.

Mas, se não for, algum governo futuro terá de repor o recurso do fundo, porque a

ação vai ser vitoriosa na Justiça. O problema é que será em outro governo. Isso vai

causar impacto no caixa do próximo governo. O governador sabe disso. Olhem o ato

de  irresponsabilidade.  Ele  está  fazendo  assim:  sei  que  não  posso  fazer,  estou

jogando para ver o que posso gastar e, quanto ao que vier, que se dane, ele que

arrume dinheiro, porque não tenho condições e não vou deixar de pôr a mão nesse

recurso do fundo de previdência. O ato do governador é de irresponsabilidade. Do

ponto de vista ético, sinceramente é algo questionável. Se fosse um governador que

não  tivesse  conhecimento  das  questões  jurídicas,  mas  o  governador  Anastasia

ajudou a elaborar a Constituição. Ele é responsável e conhece a matéria, conhece o

direito. Qualquer um que lesse essa questão não tomaria essa atitude, porque é uma

atitude  de  irresponsabilidade.  E  olha  que  sou  uma pessoa  que  sempre  elogia  o

governador por causa de seus conhecimentos técnicos, etc. Mas o interesse político

do senador  está  falando mais  alto  que a responsabilidade técnica do  governador

Anastasia.  Fico  realmente  triste,  entristecido  por  ver  o  governador  Anastasia  se

submeter  aos  desejos  políticos  e  eleitorais  do  senador  dessa  forma.  Está  até

colocando o seu nome nisso,  e  tem um nome na escola de direito  a zelar.  Está

colocando  seu  nome  numa  fria,  numa  enrascada  destas.  É  lamentável  ele  se

submeter aos caprichos e desejos do senador para não dizer que Minas está falido.
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Está virando segredo de polichinelo, Anastasia, porque todo o mundo sabe que Minas

está falido. Não adianta dizer que não está. Todo o Brasil já sabe. Vou falar até alto, já

não precisa falar baixo, não: Minas faliu, Aécio quebrou Minas. Essa é a realidade. Os

prefeitos sabem disso, o servidor público sabe disso, todo o mundo sabe disso. A

candidatura do senador Aécio Neves é uma candidatura em decadência. Não vale a

pena,  Anastasia,  fazer  tudo  por  ela,  colocar  sua  biografia  pela  candidatura  do

senador.  É  uma candidatura  que  está  indo  para  o  buraco,  está  virando pó.  Não

aguenta mais, a verdade é essa.  A candidatura do senador não resiste mais. E o

servidor público tem que arcar com a irresponsabilidade e ver  o seu dinheiro ser

colocado dessa forma por causa de capricho de um partido político. Ora,  de jeito

nenhum.

Deputado Pompílio, estamos obtendo aqui uma vitória importante. Já vimos uma

debandada  da  bancada  do  governo.  Já  foi  uma  vitória  aqui  da  resistência,  dos

servidores principalmente. Nossa, mas mais dos servidores.

O deputado Pompílio Canavez - É uma vitória dos servidores.

O deputado Rogério Correia (em aparte) - Amanhã, o bicho vai pegar. Os servidores

precisam estar aqui. Amanhã começará às 9 horas, e não temos mais o tempo de

discussão de 1 hora, que os nossos deputados estão fazendo desde cedo. Amanhã

serão só 10 minutinhos para cada um. Amanhã aumenta a pressão. É necessário

uma palavrinha, deputado Pompílio, para os servidores que estão em casa também,

para virem reforçar o coro dos servidores que estão aqui, que ampliaram a noite e

estão resistindo.

Quem sabe o  juiz  da  5ª  Vara,  de  quem falei  à  tarde  e  que  até  agora  não se

pronunciou,  numa  noite  bem-dormida,  pensando  e  lendo  direitinho  o  que  a

previdência e o ministério  disseram, amanhã de manhã não concede uma liminar

para paralisar esse problema e esse pesadelo que o servidor público está vivendo

com esse maldito choque de gestão, que está agora querendo acabar com o fundo de

previdência? Parabéns ao servidor, parabéns, deputado Pompílio, por estar ajudando

na resistência.

O deputado Pompílio Canavez - Parabéns aos servidores, que estão aqui o tempo

todo, acompanhando e tentando convencer os deputados. Aliás, os sindicatos estão
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divulgando a foto, o carômetro dos parlamentares que não estão ainda sensibilizados.

Quero reforçar o pedido, deputado Ulysses Gomes, antes de conceder aparte a V.

Exa., aos servidores que estão em casa assistindo a esta reunião: venham para cá

amanhã, pois será importante estarem aqui conosco, nas galerias, nessa resistência,

nessa tentativa de fazer o governo do Estado entender que está errado e que não

pode  fazer  isso.  Gostaria  de  também  ouvir  com  atenção  nosso  companheiro,

deputado Ulysses Gomes.

O deputado Ulysses  Gomes (em aparte)*  -  Nobre  deputado Pompílio  Canavez,

quero  parabenizar  V.  Exa.  pelas  palavras  e  obviamente  compartilhar  da  nossa

angústia e da nossa preocupação. Quero dizer aos mineiros que nos acompanham

pela TV Assembleia, que acho sempre importante retomarmos, repetirmos tudo que

estamos falando ao longo destes 10, 15 dias, nos quais a Assembleia está debatendo

a fundo esse tema. É importante registrar mais ainda que toda a nossa participação -

quando digo “nossa”, refiro-me a toda a nossa bancada, nosso bloco de oposição -

trouxe a esta Casa informações importantes, aliás, deputado Pompílio Canavez, para

a própria base do governo, que não tinha informações da dimensão do problema em

que estava entrando, ao votar esse projeto. Obviamente, por fazerem parte da base

do  governo,  estavam  votando  um  projeto,  senhoras  e  senhores,  a  pedido  do

governador, sem saber a fundo as consequências desse ato que Assembleia deve

votar amanhã.

Na noite  de  quarta-feira  da  semana passada,  por  volta  de  2  horas  da  manhã,

votamos  esse  projeto  em 1º  turno.  Hoje  há  a  disposição de  mais  11  deputados,

incluindo eu que estou inscrito. Cada um aqui debaterá esse projeto por mais 1 hora e

iremos até as 5, 6 horas da manhã. Estamos vendo aqui que a base não está com

disposição de se aprofundar, de discutir a fundo quais as consequências reais para o

Estado de Minas Gerais dos atos que serão votados nesta Casa, se não nesta noite,

pelo menos na manhã de quinta-feira. Com certeza, amanhã estaremos aqui para

debater esse projeto. Se tiver que votar, votaremos. Mais do que o ato concreto da

votação, é importante registrar as consequências desse ato.

Tive  a  oportunidade,  junto  ao  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  de  participar  da

audiência com o ministro da Previdência, em Brasília, e ouvimos as consequências
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que  claramente  ele  nos  anunciou.  O  Estado  de  Minas  Gerais  não  só  perderá  o

Certificado  de  Regularidade  Previdenciária  que  dá  a  ele  condições  de  fazer

empréstimos e receber recursos de transferências voluntárias. O Estado de Alagoas,

em  um  processo  de  empréstimo  que  tinha  com  o  Banco  Mundial,  perdeu  isso.

Consequentemente a mídia mineira, que é controlada pelo Estado, por esse governo,

anunciará  para  cada  canto  do  Estado  que  Minas  Gerais  não  recebe  mais

transferência de recursos do governo federal, que não tem mais possibilidades de

investimento, porque perdeu os empréstimos que aqui tinha aprovado. Por que será

que o Estado de Minas Gerais correrá esse risco? Por que vai perder esses recursos

de transferência ou a oportunidade de um empréstimo ou outro e de conseguir mais

recursos  para  investimento  no  Estado?  Esse  ato  é  inconsequente  e  criminoso.

Querem acabar com um fundo que é patrimônio dos servidores públicos de Minas

Gerais, dos trabalhadores e das trabalhadoras do Estado de Minas Gerais.

Em 2002 foi criado esse fundo. Estamos falando de cerca de 12 a 13 anos, em que

os servidores do Estado de Minas Gerais vêm criando um patrimônio sólido, um fundo

que  é  superavitário,  que  garante  a  sua  aposentadoria.  Um  patrimônio  de

R$3.300.000.000,00, construído com o suor desses mais de 65 mil trabalhadores. Por

um ato inconsequente, não um ato votado aqui hoje, mas um ato de inconsequência

de um governo de mais de 10 anos, que vem acabando com o Estado de Minas

Gerais,  que vem governando de forma incompetente, acabando com o Estado de

Minas Gerais...

Claramente, nós e quem vive na ponta, os nossos prefeitos - V. Exa. foi prefeito da

cidade de Alfenas e sabe claramente disso -,  sabemos que há um movimento do

governo e da própria Assembleia Legislativa de transferir a responsabilidade para o

governo  federal,  mostrando que o  pacto  federativo  concentra  muitos  recursos  no

governo federal. Ninguém tem coragem de falar claramente do que vem acontecendo.

O governo concentra boa parte dos recursos sim, mas, ao mesmo tempo em que

concentra  a  arrecadação,  transfere  muitos  recursos  para  os  municípios.  Cria

condições  para vários  programas.  E cada município,  se pudesse estar  aqui  hoje,

poderia  relatar  isso.  São  programas  do  PAC,  da  agricultura,  da  educação,  das

universidades, enfim, vários programas do governo federal que transferem recursos.
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Mas não têm a capacidade de discutir no Estado a responsabilidade do Estado. Este

sim,  que é responsável  por  investir,  não investe  em Minas  Gerais.  Nas  áreas da

educação e da saúde, não cumpre o mínimo constitucional; na área da segurança

pública,  para  a  polícia  trabalhar,  depende de o  prefeito  colocar  servidor  na  área

administrativa,  pagar  a  manutenção  de  viaturas,  depende  de  o  prefeito  ou  de  o

comércio local  colocarem gasolina  nas viaturas para  a  Polícia  Militar  exercer  sua

função.

Tudo isso é obrigação do Estado, que não tem condições de cumpri-la porque está

quebrado, porque, nesses mais de 10 anos de governo tucano, vem acabando com o

Estado,  investindo  bilhões  e  bilhões  de  reais  em  comunicação,  maquiando  e

controlando a mídia mineira para dizer aos mineiros que é o melhor governo que já

passou em Minas Gerais.  É sim, deputado, o melhor governo no que se refere à

capacidade de maquiar para enganar os mineiros, para controlar a mídia. E agora

está fazendo novamente isso, para não dizer que acabou com o Estado, que quebrou

o Estado. E, para continuar mantendo essa imagem de que é um grande estado, que

está bonito,  que está dando conta, ele tem de meter a mão no dinheiro que está

guardado e gerando bens para nossos trabalhadores para aguentar mais cinco ou

seis meses. É isso o que vai acontecer.

No caso do fundo que durou até 2001, que tem 350 mil servidores, o governo hoje

tem de aportar mais de 700, 800 milhões por mês. O que ele vai fazer agora, quando

não tem dinheiro para pagar o 13º salário dos servidores? Vai colocar a mão nesses

R$3.300.000.000,00  e  gastar  até  abril  e  maio.  E,  em  junho  do  ano  que  vem,  o

governo vai ter de voltar a aportar recurso no fundo, mas com um problema maior

ainda, porque não vai ser só no fundo anterior. Um patrimônio que temos hoje, em

junho do ano que vem, simplesmente estará todo acabado. É essa inconsequência, a

incompetência deste governo, que gera isto aqui hoje: fazer com que cada deputado

da sua base, sem ter clareza do que está votando, venha, em 1º turno, na calada da

noite, votar um projeto sem querer debater. E, quando não dão conta de debater, vão

embora,  como  está  acontecendo  aqui,  querendo  votar  amanhã  de  manhã,  sem

discussão, sem debate.

Sem contar a absurda manobra de acabar com o direito ao plebiscito para que os
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servidores do Estado pudessem avaliar o que fazer com o fundo. Mas não. É dessa

forma antidemocrática e com total falta de transparência, com total falta de diálogo

que esse governo impõe essa política arbitrária, incoerente e incompetente. Quero

parabenizar  cada  trabalhador  e  trabalhadora,  militante,  que  está  incansavelmente

aqui,  nessas semanas,  querendo criar  condições de pressionar,  de convencer  um

deputado da base para que não cometa essa ilegalidade, não cometa esse crime.

Mais  uma  vez,  em  nome  da  nossa  bancada,  em  nome  do  Bloco  Minas  sem

Censura,  conclamo  cada  servidor  e  servidora  que  nos  acompanha  pela  TV

Assembleia,  pelas  redes  sociais  a  fazer  pressão,  pois  ainda  há  tempo  de  os

servidores mobilizarem deputados e deputadas e para que o governador tenha, com

sua  competência,  o  mínimo  de  sensibilidade  de  não  permitir  isso.  Sabemos  da

conversa com o ministro. Sabemos de toda a dificuldade que ele tem de escolher

entre admitir que o Estado está quebrado e usar o patrimônio dos servidores. Mas

que ele crie outra condição que permita que o patrimônio dos servidores permaneça

com  quem  é  de  direito,  que  permaneça  com  os  nossos  servidores.  Parabéns,

deputado! V. Exa. tem nosso apoio. Amanhã de manhã, estaremos novamente aqui,

firmes, na tentativa de manter o patrimônio de pé.

O deputado Pompílio Canavez - Obrigado, deputado Ulysses Gomes pelas palavras

e pela postura. O deputado Ulysses Gomes foi a Brasília para buscar informações,

para tentar convencer com argumentos, argumentos de peso. Falava-se que a atitude

era  ilegal,  que  o  governo  do  Estado  poderia  sofrer  muitas  consequências  dessa

atitude no futuro, mas ninguém tinha isso formalizado. Os deputados Ulysses Gomes

e Sávio Souza Cruz foram a Brasília  e trouxeram informações.  Posteriormente,  o

Ministério encaminhou, por escrito, advertências graves em relação à atitude que o

Estado quer tomar.

O deputado Elismar Prado (em aparte)* - Obrigado, deputado Pompílio Canavez.

Estava inscrito assim como o deputado Ulysses Gomes para falar por 1 hora, mas

observamos  que  os  deputados  da  base  do  governo  se  evadiram,  portanto  não

teremos a votação. Fica para amanhã. Faço questão de deixar  claro,  novamente,

meu posicionamento. Parabenizo todos os servidores de todos os segmentos que

estão  aqui.  Eles  não  estão  aqui  à  toa.  Esse  tempo  todo  estão  em  vigília,
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reivindicando, democraticamente, de forma legítima, um direito deles. O Funpemg,

deputado  Pompílio  Canavez,  já  falamos  reiteradas  vezes,  foi  construído  com  o

dinheiro do servidor. O governo quer meter a mão nesse dinheiro. É um descaso, é

uma falta de responsabilidade. Se o governo não foi competente para cuidar de suas

contas, não pode mexer no que é um direito sagrado do servidor.

Ao falar em orçamento do Estado, dizemos que é uma peça que o governo tem a

competência  de  planejar  e  de  enviar  para  a  Assembleia,  de  executar,  mas  o

orçamento  é  público,  é  dinheiro  do  povo.  O  governo  tem  essas  atribuições

constitucionais  de  fazer  seu  planejamento,  sua  execução.  Agora,  o  fundo  de

previdência  dos  servidores  não.  Ele  é  soberano,  é  patrimônio  dos  servidores.  O

governo  não  tem  esse  direito,  de  forma alguma,  a  medida  é  inconstitucional.  Já

fizemos várias consultas, e o governo corre o risco de sofrer sérias restrições em

relação a repasses e transferências, se realmente extinguir esse fundo.

Ele não vai obter, como já foi dito,  o Certificado de Regularidade Previdenciária,

sem falar na falta de responsabilidade. Reiteramos aqui o verdadeiro descaso com

todos os segmentos, como os servidores da educação, da segurança, da saúde e do

Ipsemg. O descaso é total.

Deputado Pompílio Canavez, hoje, em Brasília,  houve um ato dos servidores da

educação,  que  fazem  uma  campanha,  uma  mobilização  nacional,  com  a

Confederação  Nacional  dos  Trabalhadores  em  Educação.  A  Profa.  Bia,  que

representa a CUT e o Sind-UTE, está presente. Nesse ato, os professores, com os

sindicatos, pedem aos governadores que desistam de uma ação, que é a seguinte:

eles querem aprovar em Brasília o reajuste do piso pelo Índice Nacional de Preços ao

Consumidor - INPC -, que mede a inflação. Com isso, concederão um reajuste muito

menor aos trabalhadores da educação. Muitos governadores, infelizmente também o

governador de Minas Gerais, estão nesse movimento no Congresso Nacional, para

aprovarem essa medida.

Deputado Pompílio Canavez, concluindo, digo que há cálculos do governo federal

que apontam que pode haver um reajuste de 19%, mas, com a aprovação dessa

medida, ele ficará em torno de 7,7%, ou seja, o governo já não paga o piso, congelou

a carreira,  retirou  direitos  dos  trabalhadores,  não  respeita  a  lei  do  piso,  que  é  o
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vencimento básico, e, agora, quer mexer nesse índice, prejudicando ainda mais os

nossos trabalhadores.

Denuncio esse descaso com a educação, com a saúde, com a segurança pública e

com os servidores. Parabéns. Amanhã continuaremos nesse embate, nessa nossa

guerra em defesa dos trabalhadores. Esperamos que o Poder Judiciário faça justiça

em  Minas  Gerais,  concedendo  uma liminar  para  impedir  esse  retrocesso  e  esse

descaso. Parabéns a todos vocês. Cumprimento o vereador Cabral, de Capinópolis,

também servidor do Estado, que está preocupado com essa medida que atingirá em

cheio  e  prejudicará  tanto  os  nossos  servidores.  Parabéns,  deputado  Pompílio

Canavez.

O deputado Pompílio Canavez - Obrigado, deputado Elismar Prado. Gostaria que

prestassem  atenção no seguinte.  Beatriz,  Renato,  companheiros  e companheiras,

hoje conseguimos uma vitória.  Podem observar  que aqui  permanecem apenas os

valorosos deputados do Minas sem Censura. Por hoje, conseguimos, mas é assim

mesmo: a cada dia conseguimos uma vitória.

Beatriz,  amanhã  continuaremos  a  luta.  Estaremos  aqui  amanhã  às  9  horas.

Gostaria de parabenizar cada uma e cada um que esteve aqui o tempo todo, assim

como os deputados e a deputada Maria Tereza Lara, do Bloco Minas sem Censura.

Com certeza, amanhã haverá a votação. Haverá encaminhamentos, e utilizaremos o

tempo regimental de 10 minutos. Fatalmente, a votação será feita. Mesmo depois da

votação, com o resultado que já conhecemos, a luta não acaba. Deixo isto bem claro

aqui: a nossa luta não acaba na votação de amanhã. Temos de continuar firmes, pois

ainda haverá a decisão da Justiça. Temos ainda muito a fazer e muita mobilização.

Qual é o seu nome, companheira?

A Tieta do Ipsemg está fazendo um apelo, que faço também em seu nome. Você

que está  em casa nos  ouvindo,  aflito  e  aflita,  venha para  cá.  Quem  sabe a  sua

presença não sensibiliza esta Casa? Venha para a Casa do Povo.  Venha para a

Assembleia  Legislativa.  Digo  a  vocês  que  ficaram  o  tempo  todo  aqui,  resistindo

bravamente, o seguinte: a luta não acaba amanhã. Temos de continuar mobilizados e

firmes em nossa luta.

Sabemos que agora o governo do Estado pode, com a maioria que tem, causar
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uma  derrota  aos  servidores,  mas  eles  continuarão  resistindo.  Será  apenas  uma

batalha, pois continuaremos na luta.

Parabéns  a  todos  vocês.  Parabéns,  companheiros,  companheiras  e  todos  os

Deputados que ficaram aqui até agora. Sr. Presidente, parabéns ao senhor também,

que é do Bloco Minas sem Censura e que está conosco o tempo todo. Boa noite.

Questão de Ordem

O deputado Pompílio Canavez - Sr. presidente, peço encerramento, de plano, da

reunião, tendo em vista que não há mais nenhum parlamentar aqui, no Plenário.

O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos.

Palavras do Presidente

A presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar nº 54/2013, uma vez que permaneceu

em  ordem  do  dia  por  seis  reuniões;  informa  ao  Plenário  que,  no  decorrer  da

discussão,  foram  apresentados  ao  projeto  duas  emendas  do  deputado  Rogério

Correia,  que receberam os  nºs  1  e  2,  uma do deputado Sávio  Souza Cruz,  que

recebeu  o  nº  3,  e  uma do  deputado  Paulo  Guedes,  que  recebeu  o  nº  4,  e  um

substitutivo do deputado Rogério Correia, que recebeu o nº 2, e que, nos termos do §

4º do art. 189 do Regimento Interno, serão submetidos a votação independentemente

de parecer, no momento oportuno.

A presidência informa, ainda, que o substitutivo encaminhado pelo governador do

Estado por meio da Mensagem n° 583/2013, publicada em 4/12/2013, foi incorporado

ao parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e será arquivado nos termos do

inciso IV do art. 180 do Regimento Interno.

- O teor das emendas e do substitutivo apresentados é o seguinte:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 54/2013

EMENDA Nº 1

Suprima-se o inciso XII do art. 50, a que se refere o art. 13 do Substitutivo nº 1 ao

vencido no 1º turno.

Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2013.

Rogério Correia
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EMENDA Nº 2

Dê-se ao § 3° do art. 50, a que se refere o art. 13 do Substitutivo n° l ao vencido no

1° turno, a seguinte redação:

“Art. 50 - (...)

§ 3° - As contribuições patronais devidas pelo Poder Executivo ao Funprev poderão

ser  originadas  do  exercício  dos  direitos  relacionados  às  receitas  pertencentes  ao

Estado, a que faz jus por força do disposto no § 1° do art. 20 da Constituição da

República.”.

Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2013.

Rogério Correia

EMENDA Nº 3

Dê-se ao § 1º do art.  2º do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno a seguinte

redação:

“Art. 2º - (...)

§ 1º - O total de recursos existentes no Funpemg, apurado na data de publicação

desta lei complementar, reverterá ao Funprev, instituído por esta lei complementar.”.

Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 4

Dê-se ao inciso XII do art. 50 da Lei Complementar nº 64, de 2002, modificado pelo

art. 13 do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, a seguinte redação:

“Art. 50 - (…)

XII - contribuições patronais suplementares necessárias à cobertura de eventuais

déficits atuariais do Funfip, de acordo com o plano de amortização estabelecido em

lei, por indicação constante no Parecer Atuarial do Fundo.”.

Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2013.

Paulo Guedes

SUBSTITUTIVO Nº 2 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 54

Altera a Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, que institui o Regime

Próprio de Previdência e Assistência Social  dos servidores públicos do Estado de

Minas Gerais.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais

será financiado nos termos previstos por esta lei complementar.

Parágrafo único - Os benefícios previdenciários dos servidores públicos estaduais e

seus dependentes, previstos na Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, e

assegurados pelo regime de que trata o  caput,  serão financiados pelos  seguintes

fundos:

I - Fundo Financeiro de Previdência - Funfip -, no sistema de repartição simples;

II - Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais - Funpemg -, instituído pela

Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.

Art. 2º - Ficam acrescentados à Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002,

os seguintes artigos:

“Art. … - A estrutura superior do Funfip tem a seguinte composição:

I - Grupo Coordenador, a que se refere o § 2º do art. lº da Lei Complementar nº 77,

de 2004;

II  -  Conselho  Consultivo,  conforme  o  disposto  nos  arts.  5º  e  6º  desta  lei

complementar;

III - Agente Financeiro, a Secretaria de Estado de Fazenda, conforme previsto no §

3º do art. 1º da Lei Complementar nº 77, de 2004.

Art. … - Compõem o Grupo Coordenador do Funfip:

I - o Secretário de Estado de Fazenda, que o presidirá;

II - o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão;

III - o Presidente do Ipsemg.

§ 1º - As autoridades mencionadas nos incisos I  a  III  indicarão em ato conjunto

técnicos das áreas específicas para exercer as atividades operacionais relacionadas

às atribuições do Grupo Coordenador.

§  2º  -  O  Grupo  Coordenador  reunir-se-á  a  critério  de  seu  Presidente  ou  por

solicitação de qualquer de seus membros.

§ 3º - Os membros do Grupo Coordenador não serão remunerados por sua atuação

no grupo, a qual será considerada prestação de relevante serviço público.

Art.  … - O Conselho Consultivo é integrado por  catorze conselheiros efetivos e
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catorze suplentes, escolhidos entre pessoas com nível superior de escolaridade, de

reputação  ilibada  e  com  comprovada  capacidade  e  experiência  em  previdência,

administração, economia, finanças, contabilidade, atuária ou direito.

§ 1º - Compõem o Conselho Consultivo do Funfip:

I - o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, que o presidirá;

II - um representante da Secretaria de Estado de Fazenda;

III - um representante da Assembleia Legislativa;

IV - um representante do Poder Judiciário;

V - um representante do Ministério Público;

VI - um representante do Tribunal de Contas;

VII .- um representante dos servidores ativos do Poder Executivo;

VIII - um representante dos servidores inativos do Poder Executivo;

IX - um representante dos servidores da Assembleia Legislativa;

X - um representante dos servidores do Poder Judiciário;

XI - um representante dos servidores do Ministério Público;

XII - um representante dos servidores do Tribunal de Contas;

XIII - um representante da Defensoria Pública;

XIV - um representante dos servidores da Defensoria Pública.

§ 2º - Os membros efetivos e suplentes do Conselho Consultivo são nomeados pelo

Governador  do  Estado  por  indicação  dos  titulares  dos  órgãos  e  entidades  cujos

representantes o integram, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§ 3º - Os membros a que se referem os incisos VII, VIII, XI, XII e XIV do § 1º deste

artigo serão escolhidos pelo Governador do Estado a partir de lista tríplice elaborada

pelas entidades representativas dos servidores públicos estaduais.

§ 4º - O Conselho Consultivo reunir-se-á, trimestralmente, em reuniões ordinárias e,

extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou a requerimento de um

terço de seus membros.

§ 5º  -  A participação no Conselho Consultivo  será paga pelo Tesouro Estadual,

conforme  estabelecido  em  regulamento  próprio,  por  sessão  a  que  comparecer  o

representante, não podendo seu valor trimestral exceder a 15% (quinze por cento) da

remuneração mensal atribuída ao cargo de Presidente do Ipsemg.



1773
____________________________________________________________________________

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PROJETO DE LEI Nº 4.787/2013

Proíbe no território  do  Estado a  apresentação,  a  manutenção e a  utilização de

animais selváticos ou domésticos, nativos ou exóticos, em espetáculos circenses ou

quaisquer eventos que explorem essas espécies de animais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida no território do Estado a apresentação, a manutenção e a

utilização de animais selváticos ou domésticos, nativos ou exóticos, em espetáculos

circenses ou em quaisquer eventos que explorem essas espécies de animais.

Parágrafo  único  -  Não  se  aplica  a  proibição  de  que trata  o  caput deste  artigo

quando se tratar de eventos sem fins lucrativos, de natureza científica, educacional

ou protecional, em rodeios e exposições agropecuárias ou em eventos voltados para

a comercialização de animais, desde que os animais estejam mantidos em condições

adequadas de bem-estar.

Art.  2º - O descumprimento ao disposto nesta lei  acarretará ao infrator multa de

10.000  Ufirs  (dez  mil  Unidades  Fiscais  de  Referência)  a  30.000  Ufirs  (trinta  mil

Unidades Fiscais de Referência), conforme a gravidade da infração.

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

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2013.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Justifica-se  este  projeto  de  lei  pela  necessidade  de  proteção  aos

animais  usados  em  espetáculos  circenses  com  fins  de  obtenção  de  lucro.  Tais

animais,  confinados  em  pequenos  espaços,  são  submetidos,  muitas  vezes,  a

condições de tortura extrema, conforme reiteradamente divulgado pela mídia. Eles

são mantidos em péssimas condições de higiene e não recebem qualquer forma de

carinho.  São  tratados  como  mercadoria  que  serve  aos  propósitos  lucrativos  dos

organizadores  do  evento.  São  expostos  a  técnicas  cruéis  de  adestramento  e

apresentados  em  público  em  situações  que  ferem  a  dignidade  da  sua  espécie,

principalmente diante das crianças, que terão dificuldade de desenvolver uma boa

relação com o meio ambiente.

Por outro lado, a manutenção desses animais em condições adequadas é bastante
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onerosa e compromete o sucesso econômico do empreendimento. Em razão disso,

essa manutenção acaba não sendo suficiente em quantidade e qualidade para seu

sustento.  Os  animais  sentem  fome e  frio.  Ademais,  a  exposição  desses  animais

muitas vezes provoca neles grande irritabilidade, fazendo-os se rebelar e pondo em

risco a segurança do público que assiste ao espetáculo. Aliás, esse risco é amplo,

pode ser sanitário ou de segurança física. O risco sanitário se dá porque a ausência

total ou parcial de um controle adequado do estado de saúde dos animais leva à

transmissão de doenças - inclusive zoonoses - nos municípios por onde o espetáculo

passa.  Já o risco de segurança física pode advir  de acidentes fatais,  conforme já

ocorrido em nosso país, sobretudo devido à precariedade da segurança oferecida

durante a apresentação dos espetáculos.

A Constituição da República, no art. 225, § 1º, inciso VII, diz que todos têm direito

ao  meio-ambiente  ecologicamente  equilibrado,  bem  de  uso  comum  do  povo  e

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o

dever  de  defendê-lo  e  preservá-lo  para  as  presentes  e  futuras  gerações.  Para

assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público proteger a fauna e a

flora,  vedadas,  na  forma  da  lei,  as  práticas  que  coloquem  em  risco  sua  função

ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade.

Do ponto de vista formal, a mesma Constituição afirma em seu art. 24, inciso  VI,

que compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar sobre: VI - florestas,

caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais,

proteção do meio ambiente e controle da poluição. Em outras palavras, o Estado tem

competência suplementar na matéria, cabendo a ele editar normas específicas.

Por derradeiro, é válido lembrar que não existe lei federal, de abrangência nacional,

trazendo a proibição específica que consta na presente proposta. Cabe ao Estado de

Minas Gerais suprir essa lacuna.

Pelo exposto, conto com a aprovação do projeto de lei que ora submeto a essa

Casa Legislativa.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 571/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  comunica  a

celebração do Convênio nº 116/2013, pelos estados e pelo Distrito Federal, no âmbito

do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, em 11 de outubro de 2013.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 28/11/2013, foi a proposição encaminhada a

esta  comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

O Convênio nº 116/2013 prorroga disposições dos seguintes convênios:

– Convênio ICMS 26/09, Convênio ICMS 76/09 e Convênio ICMS 147/12,

prorrogados até 31 de julho de 2014;

– Convênio ICMS 38/12, Convênio ICMS 95/12, Convênio ICMS 30/13 e

Convênio ICMS 58/13, prorrogados até 31 de dezembro de 2014;

– Convênio ICMS 105/2007, Convênio ICMS 63/08, Convênio ICMS 56/12,

Convênio ICMS 127/12 e Convênio ICMS 1/13, prorrogados até 31 de

dezembro de 2015;

– Convênio ICMS 85/04, prorrogado até 31 de dezembro de 2017.

De acordo com o art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República, cabe a lei

complementar regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito

Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. A lei

federal que regula a matéria é a Lei Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975,

que  foi  recepcionada  pelo  art.  34,  §  8°,  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais

Transitórias - ADCT.

O encaminhamento a esta Casa da mensagem em estudo tem fundamento no § 5º

do art. 8º da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de

Minas Gerais  e  dá  outras  providências,  e  no  art.  1º,  caput,  da  Lei  complementar

Federal  nº  24,  de  1975.  Segundo esse dispositivo,  os  convênios  que disponham

sobre  concessão  de  isenção  ou  outro  benefício  ou  incentivo  fiscal  ou  financeiro,

celebrados conforme legislação federal, serão submetidos pela Secretaria de Estado
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de Fazenda - SEF -, até o terceiro dia subsequente ao de sua publicação no Diário

Oficial da União, à apreciação da Assembleia Legislativa, que deverá ratificá-los ou

rejeitá-los,  por  meio  de  resolução,  observado  o  disposto  no  art.  4º  da  Lei

Complementar Federal nº 24, de 1975.

O referido art. 4º estabelece que, no prazo de 15 dias contados da publicação dos

convênios  no  Diário  Oficial  da  União,  e  independentemente  de  qualquer  outra

comunicação, o Poder Executivo de cada unidade da Federação publicará decreto

ratificando ou não os convênios celebrados,  sendo que,  na falta  de manifestação

nesse prazo, os convênios são considerados tacitamente ratificados.

Cabe ressaltar que o convênio em análise não concede novos benefícios fiscais,

mas tão somente prorroga a vigência dos convênios acima listados.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela ratificação do Convênio nº 161/2013, por meio do

projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº /2013

Ratifica o Convênio nº 116/2013, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de

Política Fazendária - Confaz - em 11 de outubro de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º - Fica ratificado o Convênio nº 116/2013, celebrado pelos estados e pelo

Distrito Federal, no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -,

em 11 de outubro de 2013.

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

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.672/2012

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  entidade  Expressão  Livre,  com  sede  no

Município de Monte Sião.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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

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

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  análise  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a  entidade

Expressão Livre, com sede no Município de  Monte Sião, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo o reconhecimento da memória

pessoal e coletiva como fundamento da construção das identidades individuais e dos

diferentes  grupos  sociais,  e  a  promoção,  a  preservação,  a  valorização  e

democratização da cultura, por meio da realização e divulgação de atividades sociais,

educativas, culturais, esportivas e de proteção ao meio ambiente, além da prestação

de serviços à comunidade.

Para  a  consecução  desse  propósito,  a  instituição  promove  programas  de

restauração do patrimônio cultural, além de eventos de orientação comunitária, social,

educativa e cultural no município em que atua.

Tendo  em  vista  o  relevante  papel  desempenhado  pela  referida  instituição  no

Município de Monte Sião, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.672/2012, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.704/2013

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  o  Instituto  Cultural  Aníbal  Machado  -

Borrachalioteca de Sabará, no Município de Sabará.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
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Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

Fundamentação

O projeto de lei em análise pretende declarar de utilidade pública o Instituto Cultural

Aníbal  Machado -  Borrachalioteca de Sabará,  com sede no Município de  Sabará,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  o

fomento  à  prática  da  leitura,  a  difusão  cultural  e  o  aprimoramento  cultural  dos

cidadãos.

O  Instituto  Cultural  Aníbal  Machado,  mais  conhecido  como  Borrachalioteca,  foi

criado em 2006, em uma borracharia do Bairro Caieira, em Sabará. Com um acervo

significativo  de  mais  de  dez  mil  títulos,  a  Borrachalioteca  conta  hoje  outras  três

unidades além da borracharia: a Casa das Artes, a Sala Son Salvador e o Espaço

Libertação pela Leitura.

Para a consecução de seus propósitos, o instituto promove a realização de oficinas,

debates, projetos de ecodesign, além de eventos de orientação comunitária, social,

educativa e cultural no município em que atua.

Tendo  em  vista  o  relevante  papel  desempenhado  pela  referida  instituição  no

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

utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.704/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Luzia Ferreira, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.681/2013

Comissão de Administração Pública

Relatório

De  autoria  do  deputado  Neider  Moreira,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Servidores Municipais - Asso -,

com sede no Município de Santo Antônio do Monte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e
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concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.681/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Servidores Municipais -  Asso -,  com sede no Município de Santo Antônio  do

Monte, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a

defesa dos  interesses  dos servidores  da  administração pública  municipal  daquela

localidade.

Com  esse  propósito,  a  instituição  incentiva  a  união  de  todos  e  desenvolve

atividades recreativas, sociais, culturais, educacionais e desportivas.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Asso  em  prol  da

melhoria  das condições de trabalho  e de  vida de seus associados,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.681/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.745/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Tadeu Martins Leite, o projeto de lei em epígrafe institui a

Bolsa  Aprendiz e  autoriza  que empresas  instaladas  no Estado recrutem menores

aprendizes  em  número  equivalente  a  até  5%  de  seu  quadro  de  funcionários  e

descontem o valor de meio salário mínimo, pago a título de bolsa, do ICMS devido ao

Estado.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária  e  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social.  Em

virtude de requerimento aprovado em 9/5/2012, o projeto foi baixado em diligência à

Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego a fim de que informasse se já existem
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programas voltados para a inserção do jovem no mercado de trabalho que atendam o

conteúdo da proposta, bem como ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do

Adolescente, para que se manifestasse sobre as medidas contidas na proposição,

especialmente em vista da normatização federal da matéria.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,  que opinou

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer

quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  XIV,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  comento  contém  duas  medidas  principais:  autoriza  empresas

instaladas  no Estado  a contratarem adolescentes e  jovens  de 16 a 20  anos,  em

número equivalente a até 5% de seus funcionários; e autoriza o desconto do valor de

meio salário mínimo pago aos jovens aprendizes, a título de bolsa, do Imposto sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -  ICMS - devido pela

empresa ao Estado.

De acordo com a justificação do autor, o objetivo da proposição é facilitar o acesso

de adolescentes e jovens ao mercado de trabalho. Além disso, com a contratação de

aprendizes,  as  empresas  assumiriam  a  qualificação  técnica,  substituindo  os

programas de qualificação profissional oferecidos pelo Estado.

O  emprego  juvenil  no  Brasil  aumentou  nos  últimos  anos,  ao  contrário  do  que

ocorreu  em boa  parte  do  mundo.  De acordo  com dados  do  relatório  Tendências

Mundiais  do  Emprego  Juvenil  2012,  produzido  pela  Organização  Internacional  do

Trabalho,  a taxa  de desempregabilidade  de  jovens  no  Brasil  caiu  de  21,8% para

15,2% entre 2007 e 2011.

Não obstante o crescimento do emprego juvenil no País, a inserção do jovem no

mercado  de  trabalho  é  tema  que  merece  atenção.  O  desemprego  juvenil  e  as

precárias condições de trabalho a que adolescentes e jovens podem estar expostos

têm efeitos sobre a vida futura dos indivíduos, produzindo reflexos que vão além da

vida  profissional.  Por  isso,  esse  tema  está  na  agenda  pública  e  tem  mobilizado
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governo e sociedade no desenvolvimento de políticas voltadas para a proteção do

trabalho de adolescentes e a geração de trabalho para jovens.

O direito à profissionalização e à proteção no trabalho de adolescentes encontra-se

disciplinado no Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei Federal nº

8.069,  de  1990,  em  seu  Capítulo  V,  que  estabelece  normas  gerais  a  serem

observadas pelas políticas e programas públicos.

Entre as políticas de incentivo à inserção profissional de jovens no País, destaca-se

o  contrato  de  aprendizagem,  instituído  pela  Lei  Federal  nº  10.097,  de  2000,  que

possibilita a contratação de adolescentes e jovens maiores de 14 e menores de 24

anos,  garantindo-lhes  formação  técnico-profissional.  A  referida  lei  determina  que

todas as empresas de médio e grande porte tenham em seu quadro de funcionários

de 5% a 15% de aprendizes, em funções que necessitem de formação profissional de

nível básico.

No contrato de aprendizagem regido pela referida lei, há exigência de correlação

entre  teoria  e  prática,  com  prevalência  dos  aspectos  educacionais  sobre  os

produtivos. O adolescente aprendiz tem, obrigatoriamente, que estar matriculado em

programa de aprendizagem desenvolvido pelas entidades formadoras (Sistema S -

Senai,  Senac,  Senar,  Senat  e  Sescoop  -,  escolas  técnicas,  organizações  não

governamentais  com programas de formação profissional registrados em conselho

municipal dos direitos da criança e do adolescente). Verifica-se, portanto, uma relação

de complementaridade entre as atividades de responsabilidade das empresas e das

entidades  formadoras.  Por  meio  do  contrato  de  aprendizagem,  são  assegurados

todos os direitos trabalhistas e todo o suporte para que adolescentes e jovens se

preparem para o mercado de trabalho.

A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, vinculada ao Ministério do

Trabalho e Emprego - MTE -, é responsável por fiscalizar o cumprimento da lei da

aprendizagem  pelas  empresas  e  a  execução  do  programa  pelas  entidades  de

formação profissional. O MTE também é responsável, de acordo com o Decreto nº

5.598, de 2005, por editar, ouvido o Ministério da Educação, normas para avaliação

da competência das entidades responsáveis pela formação técnico-profissional dos

aprendizes.
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Cumpre-nos  destacar  que  a  lei  da  aprendizagem  abre  a  possibilidade  de

contratação de um número expressivo de jovens. No País, esse número ultrapassaria

1 milhão de adolescentes. No entanto, em 2010 foram formalizados apenas pouco

mais  de  200  mil  contratos  de  aprendizagem.  Minas  Gerais  segue  a  tendência

nacional, pois formalizou, nesse ano, pouco mais de 20% das cerca de 100 mil vagas

de sua cota de contratos de aprendizagem. É notório o espaço para crescimento da

contratação de adolescentes tão somente por meio da aplicação mais efetiva da lei

do aprendiz (Lei nº 10.097, de 19/12/2000).

O governo estadual, sensível à questão da inserção do adolescente no trabalho,

desenvolve  programas  específicos  para  a  juventude,  entre os  quais  destaca-se  a

Ação  4531  -  Qualificação  Socioprofissional  e  Inserção  de  Jovens  no  Mundo  do

Trabalho -, cuja finalidade é inserir jovens no mundo do trabalho em ocupações com

vínculo empregatício, estágios e outras atividades produtivas legais e geradoras de

renda. Há ainda no planejamento do Estado um conjunto de ações relacionadas à

política  para  juventude.  Trata-se de  programas e ações cujos  conteúdos  não são

idênticos  aos  da  proposição  aqui  discutida,  mas  que  têm  o  objetivo  de  criar

oportunidades de inserção dos jovens.

Esta Casa tem atuado, por meio desta e de outras comissões,  para manter um

debate constante sobre temas relacionados à inserção e à proteção do adolescente

no mundo do trabalho, a exemplo da audiência pública realizada em reunião conjunta

desta  comissão  com  a  de  Participação  Popular,  que  debateu  questões  afetas  à

erradicação do trabalho infantil e à profissionalização e encaminhamento ao trabalho

digno  e  decente  de  adolescentes  e  jovens  no  Estado,  e  da  audiência  pública

realizada por esta comissão, em 23/11/2011, que discutiu as ações destinadas ao

primeiro emprego e à aplicação da Lei Federal nº 10.097, de 19/12/2000, no Estado.

Destacou-se,  nessa  audiência,  entre  outros  pontos,  a  importância  da  ação

fiscalizadora  do  Ministério  do  Trabalho  para  a  efetivação  do  contrato  de

aprendizagem, havendo, portanto, um espaço significativo para a atuação do Estado

no sentido de ampliar a aplicação da lei.

Diante do exposto, fica evidente a importância de esta Casa pautar a discussão

sobre a inserção de jovens no mercado de trabalho. Entendemos, no entanto, que a
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aprovação  da  proposição  em  sua  forma  original  não  seria  a  melhor  maneira  de

contribuir para isso. A proposição de emendas nas leis do ciclo orçamentário com

vistas  a  destinar  recursos  adicionais  para  programas  que  tenham  por  objetivo  a

inserção de adolescentes e jovens no mercado de trabalho pode ser uma alternativa

de atuação mais efetiva.

A proposição, tal como apresentada, determina, em seu art. 3º, que o valor da bolsa

paga ao jovem aprendiz seria deduzido do valor do ICMS devido pelo empregador ao

Estado.  Conforme bem  argumentou  a  comissão precedente,  a  Lei  Complementar

Federal nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - dispõe que a concessão

ou  ampliação  de  incentivo  ou  benefício  de  natureza  tributária  da  qual  decorra

renúncia de receita deve ser acompanhada de estimativa de impacto orçamentário e

financeiro  no  exercício  em  que  se  inicie  sua  vigência  e  nos  dois  exercícios

subsequentes e atender ao disposto na lei orçamentária. É preciso ainda que seja

demonstrado  que  a  renúncia  foi  considerada  na  estimativa  de  receita  da  lei

orçamentária e não afetará as metas de resultados fiscais; caso contrário, a proposta

deverá estar acompanhada de medidas de compensação por meio de aumento de

receita. Além disso, para a concessão de isenção de ICMS, é necessário que ocorra

deliberação  conjunta  dos  estados  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz. A proposição em tela não cumpre nenhum desses requisitos.

Pelos  motivos  expostos,  entendemos  que,  embora  ampliar  a  inserção  de

adolescentes  e  jovens  no  mercado  de  trabalho  seja  um  motivo  meritório  para  a

apresentação  de  projetos  de  lei,  a  proposição  em  tela,  na  forma  original,  não  é

conveniente nem oportuna para cumprir os objetivos a que se propõe.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a proposição, requereu que fosse

baixada em diligência  às  Secretarias  de Estado de Esportes  e  da  Juventude,  de

Fazenda e de Trabalho e Emprego, bem como ao Conselho Estadual dos Direitos da

Criança  e  do  Adolescente,  para  que  esses  órgãos  se  manifestassem  sobre  o

conteúdo do projeto de lei em questão. As Secretarias de Esportes e da Juventude e

de  Fazenda  chamaram  a  atenção  para  os  problemas  jurídicos  suscitados  pela

proposição,  especificamente  em  relação  à  questão  tributária,  contrariando  a

legislação vigente. O Conselho Estadual da Criança e do Adolescente também se
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posicionou contrariamente ao projeto de lei em comento, alegando que seu conteúdo

não traz nenhum instrumento de proteção ao adolescente.

Contudo, diante da importância do tema e tendo em vista o objetivo da proposição,

a Comissão de Constituição e Justiça entendeu por bem apresentar substitutivo ao

projeto, mediante o qual propõe alterar a Lei nº 18.136, de 14/5/2009, que institui a

Política  Estadual  de  Juventude,  para  incluir,  entre  seus  objetivos  e  diretrizes,  a

inserção de jovens no mercado de trabalho.

Esta comissão considera relevante a matéria da proposição em análise e está de

acordo com o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.745/2011 no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Rosângela Reis, presidente e relatora - Bosco - Juninho Araújo - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.064/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Celinho do Sinttrocel,  a  proposição em epígrafe dispõe

sobre a negociação coletiva, o direito de greve e o afastamento de dirigentes sindicais

no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Estado.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  16/5/2013,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Compete a este órgão colegiado a análise preliminar de seus aspectos jurídico,

constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.064/2013 objetiva regulamentar as relações de trabalho entre

os  servidores  públicos  e  o  Poder  Executivo,  de  modo  a  definir  diretrizes  para  a

negociação  coletiva,  dispor  sobre  o  tratamento  dos  conflitos,  bem  como sobre  o

exercício  do  direito  de  greve  no  âmbito  da  administração  direta,  autárquica  e
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fundacional do Estado (art. 1º do Capítulo I - Das Disposições Gerais).

O  Capítulo  II  (Da Negociação Coletiva)  trata,  nos arts.  4º  a 17,  da  negociação

coletiva no âmbito da administração pública estadual, regulamentando o exercício, os

objetivos,  as  condições,  o  procedimento,  entre  outros  aspectos,  do  sistema  de

negociação coletiva.

O Capítulo III (Da Aplicação do Direito de Greve), composto pelos arts. 18 a 26,

dispõe sobre o reconhecimento do direito de greve dos servidores públicos, aos quais

se confere  a  condição de decidir  livremente  sobre  a oportunidade de exercê-lo  e

sobre os interesses que devam, por meio deste, defender (art. 18). Neste capítulo,

além  de  ser  definido  o  direito  de  greve  (art.  19),  veda-se  a  contratação  de

trabalhadores substitutos, enquanto perdurar a paralisação (art. 20); assegura-se aos

grevistas o emprego de meios pacíficos tendentes a persuadir os demais servidores a

aderirem à greve, bem como a arrecadar recursos e divulgar livremente o movimento

(art. 21); determina-se que os servidores grevistas deverão garantir a manutenção de

25% dos serviços e atividades considerados inadiáveis,  assim entendidas aquelas

que se destinam ao atendimento das necessidades da população (art. 23); assegura-

se  que  a  participação  do  servidor  em  movimento  grevista  não  será  critério  de

avaliação de desempenho e de avaliação de índices de produtividade ou justificativa

de incapacidade para desempenho da função pública, não se configurando, ainda,

em faltas ao trabalho (art. 24); averba-se que as faltas ao trabalho em decorrência de

greve não poderão gerar desconto em folha de pagamento, sendo sua compensação

feita  mediante  acordo  entre  as  partes  (art.  25)  e,  por  fim,  assegura-se  que  a

participação  de  dirigentes  sindicais  nos  processos  negociais,  formalmente

constituídos, não configura falta ao trabalho (art. 26).

O Capítulo IV (Do Afastamento de Dirigentes Sindicais), constituído pelos arts. 27 a

32,  assegura  aos  servidores  públicos  o  direito  ao  afastamento  dos  respectivos

cargos, empregos ou funções exercidas quando investidos em mandato de dirigente

sindical ou em mandato no conselho fiscal de entidade sindical (art. 27).

A justificativa  apresentada  pelo  deputado  proponente  baseia-se  inicialmente  na

consideração  de  que  a  Constituição  da  República,  no  capítulo  da  administração

pública (Capítulo VII do Título III), garante o direito de greve ao servidor público, a ser
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exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica (inciso VII do art. 37).

Segundo o autor, a previsão constitucional “decorre do regime jurídico diferenciado

aplicado ao serviço público, que tem como um de seus pressupostos atender aos

interesses da coletividade”. Por outro lado, ainda segundo o proponente, “o regime

jurídico  diferenciado  aplicado a  trabalhadores  da  iniciativa  privada e  a  servidores

públicos não lhes pode impor violação a direitos fundamentais, na medida em que

são todos trabalhadores”.

Afirma, ainda, que o direito de greve do servidor público está previsto no art. 33 da

Constituição Estadual, segundo o qual “o direito de greve será exercido nos termos e

nos limites definidos em lei específica”.

O primeiro ponto que devemos enfrentar diz respeito à natureza da matéria tratada

na proposição em análise, a fim de que avaliemos se há ou não vício de iniciativa

legislativa. Com efeito, para realizarmos essa análise, destacamos os três grandes

temas dispostos nos capítulos do projeto de lei: I - negociação coletiva; II - exercício

do direito de greve; III - afastamento de dirigente sindical.

Por  um lado, poderíamos argumentar  que a matéria constante do projeto de lei

apresentado diz respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, notadamente por

relacionar-se ao regime jurídico-funcional da categoria.

Por outro lado, entendemos que parte da matéria tratada na proposição em análise

não se insere no âmbito daquelas de iniciativa privativa a que se refere o art. 66 da

Constituição do Estado, razão pela qual a iniciativa legislativa, neste caso, é facultada

a  qualquer  parlamentar.  Isso  porque  o  direito  de  greve,  que  é  instrumento  de

reivindicação reconhecido constitucionalmente como direito fundamental,  não pode

ter seu exercício e sua regulamentação à mercê da iniciativa do empregador.

De fato,  não é sem razão que a regulamentação desse direito deve ocorrer em

norma diversa do estatuto, que contém o regime jurídico único dos servidores.  O

direito de greve não é norma estatutária, portanto não compõe o regime jurídico da

relação  de  trabalho.  Trata-se,  na  verdade,  de  um direito  anterior,  fundamental,  o

direito de reivindicar, de suspender a prestação do trabalho quando necessário e de

participar da produção das regras integrantes de seu regime jurídico.

Na redação original da Constituição da República de 1988, o inciso VII do art. 37
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dispunha que “o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em

lei complementar”; posteriormente, com a promulgação da Emenda à Constituição nº

19/98, alterou-se a redação do dispositivo, nos seguintes termos: “o direito de greve

será exercido nos termos e nos limites definidos em lei  específica”. Assim, com a

nova  redação,  a  complementação  legislativa  deve  ser  realizada  por  meio  de  lei

específica - de natureza ordinária -, e não mais por lei complementar - cujo quórum

de deliberação é o da maioria absoluta (art. 69 da Constituição Republicana).

Na  mesma linha,  o  art.  33  da  Constituição  Mineira,  com  a  redação  dada  pela

Emenda à Constituição nº 49/2011, dispõe que o “direito de greve será exercido nos

termos e nos limites definidos em lei específica”.

Celso Antônio Bandeira de Melo, nesse ponto, entende que a norma constitucional

em análise  é de eficácia contida,  de  modo que o exercício do direito  de greve é

garantido independentemente de complementação legislativa.

Ensina o autor que:

“O STF dantes considerava que o inciso VII - ou seja, o que cogita do direito de

greve - era norma de eficácia limitada; logo, não eficaz até que sobreviesse a lei

infraconstitucional.  Reputávamos errônea esta intelecção por  entendermos  que tal

direito existe desde a promulgação da Constituição. Deveras, mesmo a falta da lei,

não se lhes pode subtrair um direito constitucionalmente previsto, sob pena de se

admitir que o Legislativo ordinário tem o poder de, com sua inércia até o presente,

paralisar a aplicação da Lei Maior, sendo, pois, mais forte do que ela”. (In: Curso de

Direito Administrativo. 29ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p.291).

O Supremo Tribunal Federal - STF -, por sua vez, no julgamento dos Mandados de

Injunção  nºs  20/DF  e  438/GO,  entendeu  pela  não  autoaplicabilidade  da  norma

constante  no  inciso  VII  do  art.  37  da  Constituição  da  República,  classificando-a,

portanto,  como  de  eficácia  limitada,  a  depender  de  regulamentação

infraconstitucional.

Nesse  contexto,  e  reforçando  a  tese  da  inexistência  de  iniciativa  reservada  na

matéria,  diante  da  inércia  do  Congresso  Nacional  quanto  à  regulamentação  do

dispositivo constitucional,  o STF julgou procedentes os Mandados de Injunção nºs

670/ES,  708/DF,  712/PA,  para garantir  aos membros da categoria representada o
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exercício do direito de greve, determinando a aplicação da legislação existente para o

setor privado. Transcrevemos, por oportuno, fragmento da ementa do Mandado de

Injunção nº 708/DF:

“(...)  Apesar  das  modificações  implementadas  pela  EC  19/1998  quanto  à

modificação da reserva legal de lei complementar para a de lei ordinária específica

(CF,  art.  37,  VII),  observa-se que o direito  de greve dos servidores públicos civis

continua sem receber tratamento legislativo minimamente satisfatório para garantir o

exercício dessa prerrogativa em consonância com imperativos constitucionais. Tendo

em vista as imperiosas balizas jurídico-políticas que demandam a concretização do

direito de greve a todos os trabalhadores, o STF não pode se abster de reconhecer

que, assim como o controle judicial  deve incidir  sobre a atividade do legislador,  é

possível  que  a  Corte  Constitucional  atue  também  nos  casos  de  inatividade  ou

omissão do Legislativo”.

Contudo, em que pesem às recentes decisões do Supremo Tribunal Federal terem

se balizado no sentido de que a omissão legislativa se encontra suprida a partir da

regulamentação da norma faltante pelo próprio Poder Judiciário, aplicando, naquilo

em que for cabível, a lei de greve do setor privado (Lei nº 7.783, de 1989), compete

ao  Poder  Legislativo,  no  exercício  de  sua  atividade  eminentemente  típica  -  a  de

caráter legiferante - regulamentar,  por meio de lei  em sentido formal e material,  o

exercício do direito de greve a que se referem as Constituições da República e do

Estado de Minas Gerais.

Todavia, entendemos que a matéria - regulamentação do exercício do direito de

greve do servidor público -, por força do próprio dispositivo constante na Constituição

Mineira (art.  33),  possa ser exercida pelos  estados membros -  e até mesmo pelo

Distrito Federal e pelos municípios, caso as correspondentes leis orgânicas prevejam

em seu texto o direito de greve - no exercício de sua autonomia legislativa, inserida

no sistema federativo  brasileiro.  Parece-nos  que a  intenção do poder  constituinte

decorrente foi a de atribuir ao Estado de Minas Gerais a autonomia legislativa quanto

à regulamentação do direito de greve no serviço público.

Autores como Maria Sylvia Zanella di Pietro comungam dessa ideia:

“O  artigo  37,  incisos  VI  e  VII,  da  Constituição,  com  a  redação  da  Emenda
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Constitucional nº 19, assegura ao servidor público o direito à livre associação sindical

e o direito de greve, que 'será exercido nos termos e nos limites definidos em lei

específica'. O primeiro é autoaplicável; o segundo depende de lei. Na redação original

do inciso VII, exigia-se lei complementar para regulamentar o direito de greve; pela

nova redação,  exige-se  lei  específica.  Como a  matéria de  servidor  público  não é

privativa  da  União,  entende-se  que  cada  esfera  de  Governo  deverá  disciplinar  o

direito de greve por lei própria”.

No mesmo sentido manifesta-se Sérgio Pinto Martins (in: Greve do servidor público.

São Paulo: Atlas, 2001. p. 51), segundo o qual caberá ao Congresso Nacional editar

lei específica para regulamentar o direito de greve dos servidores públicos da União,

leis próprias editadas pelas Assembleias Legislativas estaduais - para os servidores

públicos  estaduais  -  e,  sucessivamente,  leis  municipais  aprovadas  nas  câmaras

municipais disciplinando a greve dos servidores públicos municipais.

A propósito, alguns estados membros da Federação já aprovaram leis disciplinando

o direito de greve dos servidores públicos. No estado do Espírito Santo, aprovou-se a

Lei nº 7.311, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta o exercício do direito de

greve dos servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional do

estado do Espírito Santo, previsto no art. 32, inciso VIII, da Constituição Estadual¹.

No  Congresso  Nacional  tramitam  algumas  proposições  que  também  objetivam

disciplinar o exercício do direito de greve. O Projeto de Lei do Senado nº 710, de

2011, de autoria do senador Aloysio Nunes Ferreira, o Projeto de Lei do Senado nº

84, de 2007, de autoria do senador Paulo Paim, o Projeto de Lei nº 4.532, de 2012,

de autoria do deputado Roberto Policarpo Fagundes, e o Projeto de Lei nº 4.497, de

2001, de autoria da deputada Rita Camata, são, como se vê, proposições de iniciativa

parlamentar que visam disciplinar os termos e limites com base nos quais deve ser

exercido o direito de greve dos servidores públicos.

Esclarecida  a  possibilidade  de  se  disciplinar  o  direito  de  greve  dos  servidores

públicos estaduais, inclusive por iniciativa parlamentar, adentremos no ponto atinente

à natureza da matéria que a proposição em análise pretende regular.

O direito de greve do servidor público civil, embora esteja consagrado no disposto

no inciso VII do art. 37 da Constituição da República e no art. 33 da Constituição
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Mineira, tem sua base jurídico-constitucional no art. 9º da Constituição republicana,

segundo o  qual  “é  assegurado  o  direito  de  greve,  competindo aos  trabalhadores

decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio

dele  defender”.  O  referido  dispositivo  está  inserido  no  Capítulo  II  (Dos  Direitos

Sociais)  do Título II  (Dos Direitos  e Garantias  Fundamentais),  razão pela qual  se

apresenta como espécie de direito fundamental.

O ministro Eros Grau, em seu voto no Mandado de Injunção nº 712/PA, destacou

que  a  greve  “consubstancia  um  poder  de  fato;  por  isso  mesmo  que,  tal  como

positivado o princípio no texto constitucional (art. 9º), recebe concreção, imediata -

sua  autoaplicabilidade  é  inquestionável  -,  como  direito  fundamental  de  natureza

instrumental” (STF/Pleno, rel. ministro Eros Grau, julgamento em 12.04.2007).

Trata-se,  inclusive,  de  direito  fundamental  que  tem  sua  base  no  princípio  da

dignidade humana (art. 1º, III, da Constituição da República), nos valores sociais do

trabalho (art. 1º, IV, da Constituição da República), ambos fundamentos da República

Federativa  do  Brasil,  coadunando-se  com  alguns  objetivos  do  Estado  brasileiro,

insertos no art. 3º da Constituição da República, tais como: construir uma sociedade

livre, justa e solidária (inciso I); erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as

desigualdades  sociais  e  regionais  (inciso  III).  O  direito  de  greve  compatibiliza-se

também com a ideia de justiça social (art. 170 da Constituição da República) e com a

busca  do  pleno  emprego  (art.  170,  VIII,  da  Constituição  da  República),  um  dos

princípios da ordem econômica brasileira, que se funda na valorização do trabalho

humano  e  na  livre  iniciativa  e  tem  por  fim  assegurar  a  todos  existência  digna,

conforme os ditames da justiça social.

Nesse contexto, transcrevemos os ensinamentos de Francisco Gérson Marques de

Lima e Germana Parente Neiva Belchior, em trabalho intitulado Direito de greve do

servidor público civil  estatutário:  uma análise à luz dos direitos fundamentais e da

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, trazendo-nos a ideia de que o direito de

greve é direito fundamental multigeracional:

“A greve  tem  por  objetivo  básico  a  melhoria  das  condições  sociais  do  homem

trabalhador,  deduzindo-se,  portanto,  que  ela  constitui  um  direito  fundamental  dos

trabalhadores,  vinculado  à  sua  dignidade  humana.  Nessa  linha,  a  greve  alcança
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patamar  de  direito  fundamental  multigeracional,  constituindo,  dessa  forma,  um

instrumento democrático a serviço da cidadania e da dignidade humana.”²

Nessa linha de raciocínio,  o disciplinamento do exercício do direito  de greve do

servidor público civil  eleva-se à categoria de direito  fundamental,  razão pela qual,

retiradas as questões que se relacionam ao regime jurídico-funcional do servidores, a

proposição merece prosseguir nesta Casa Legislativa, considerados os princípios e

fundamentos de cunho constitucional nela contidos.

No que concerne à matéria disposta no Capítulo II do projeto de lei (Da Negociação

Coletiva), é necessário rever todo o seu conteúdo, visto que, nesta matéria, não se

pode compelir o Poder Executivo a participar de negociação, sob pena de violação do

princípio da independência e harmonia entre os Poderes.

É necessário observar que a Constituição da República estabeleceu a lei como o

único  instrumento  criador  de  normas  jurídicas  relativas  ao  regime  jurídico

administrativo dos servidores públicos. De fato, a concessão de novos direitos aos

servidores dependeria de ajustes na legislação orçamentária que poderia impactar a

reavaliação de outras políticas públicas. Por essa razão é que a fonte dos direitos em

questão é a lei, e não o acordo coletivo, tampouco a sentença arbitral da Justiça do

Trabalho. Ainda assim, a menção à negociação coletiva parece-nos oportuna. Trata-

se  de  procedimento  que  existe  na  prática  e  que  é  informado  pelas  garantias

constitucionais do direito de petição e do direito de acesso à informação. Por essa

razão, necessário se faz dispor sobre a negociação coletiva, com os ajustes devidos,

preservando-lhe  os  contornos  possíveis  decorrentes  do  direito  constitucional

contemporâneo, ou seja, como expressão de direitos fundamentais e de boa-fé entre

as partes.

Quanto ao Capítulo IV (Do Afastamento de Dirigentes Sindicais) do projeto de lei,

entendemos que a matéria se relaciona ao regime jurídico-funcional dos servidores

públicos, razão pela qual a suprimimos da proposição. Além disso, o Projeto de Lei

Complementar nº 39/2013, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado

de Minas Gerais, de iniciativa do governador do Estado, disciplina a matéria no art.

94, inserido na Seção V (Da Licença para Exercer Mandato Eletivo em Diretoria de

Entidade Sindical Representativa de Servidores Públicos Estaduais) do Capítulo IV -
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Das Licenças.

Objetivando adequar a proposição à técnica legislativa, bem como retirar do projeto

de lei  as  matérias  que se relacionam ao regime jurídico funcional  dos servidores

públicos, apresentamos o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei  nº 4.064/2013 na forma do Substitutivo nº 1, adiante

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Disciplina o exercício do direito de greve pelos servidores públicos civis, a que se

refere o art. 33 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  exercício  do  direito  de  greve  pelos  servidores  públicos  civis  da

administração direta, autárquica e fundacional dos Poderes do Estado, da Defensoria

Pública, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, a que se refere o art. 33 da

Constituição do Estado, é assegurado nos termos e limites estabelecidas nesta lei.

Parágrafo único - Considera-se exercício do direito de greve a suspensão coletiva,

temporária e pacífica, total ou parcial do trabalho no âmbito da administração pública,

bem como a realização de campanhas de mobilização e a divulgação de informações.

Art. 2º - A administração pública assegurará, como dever do Estado e direito dos

servidores públicos civis, o diálogo e o fortalecimento das negociações coletivas.

Art. 3º - A negociação coletiva pautar-se-á pela boa-fé e pelo respeito mútuo, bem

como pelas seguintes diretrizes:

I - documentação do processo de negociação;

II - garantia de acesso à informação, nos termos da lei federal;

III - garantia do direito de petição, nos termos constitucionais;

IV - publicidade, em órgão oficial, dos resultados dos processos de negociação.

Art. 4º - Cabe aos servidores públicos civis decidir livremente sobre a oportunidade

de  exercer  o  direito  de  greve  e  sobre  os  interesses  que  devam  por  meio  dele

defender.

§ 1º - É assegurado aos servidores em greve o emprego de meios pacíficos para
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mobilizar a categoria, arrecadar fundos e divulgar o movimento grevista.

§ 2º - A participação do servidor em movimento grevista não será considerada como

critério desabonador em avaliações de desempenho ou de produtividade.

§ 3º - A participação de dirigentes sindicais nos processos negociais, formalmente

constituídos, decorrentes de greve não configurará falta ao trabalho.

§  4º  -  É  livre  o  acesso dos  dirigentes  e  representantes  sindicais  aos  locais  de

trabalho.

Art.  5º  -  Caberá  à entidade sindical  correspondente  convocar,  na  forma do seu

estatuto, assembleia geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará

sobre a suspensão coletiva do trabalho.

§ 1° - Na falta de entidade sindical, a assembleia geral dos servidores interessados

constituirá comissão de negociação.

§ 2° - É obrigatória a comunicação da convocação da greve à autoridade superior

do órgão, entidade ou Poder respectivo, bem como aos usuários do serviço, por parte

da entidade sindical ou da comissão de negociação, com antecedência mínima de 48

(quarenta e oito) horas da data marcada para o início da greve.

§ 3º - A antecedência mínima a que se refere o §2º será de 72 (setenta e duas)

horas, quando se tratar de serviço público essencial, nos termos do art. 6º.

Art.  6º  -  Consideram-se  serviços  públicos  essenciais  aqueles  relacionados  às

seguintes atividades:

I - tratamento e abastecimento de água;

II - produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

III - assistência médica e hospitalar;

IV - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

V - serviços funerários;

VI - transporte coletivo;

VII - captação e tratamento de esgoto e coleta de lixo;

VIII - processamento de dados ligados a serviços essenciais.

Art. 7º - Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, em acordo com

a  administração  pública,  garantirá  a  atividade  de  servidores  que  assegurem  o

atendimento das necessidades inadiáveis relacionadas:
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I - aos serviços públicos essenciais;

II - aos serviços cuja paralisação resulte em prejuízo irreparável, pela deterioração

irreversível de bens, máquinas e equipamentos;

III - aos serviços necessários à retomada das atividades quando da cessação do

movimento grevista.

§ 1º - Consideram-se inadiáveis aqueles serviços, entre os arrolados no caput, cuja

interrupção  acarrete  risco  iminente  à  vida,  à  segurança  da  sociedade  ou  ao

patrimônio público.

§ 2º - A contratação de trabalhadores substitutos, enquanto perdurar a greve, só

poderá ocorrer caso não seja garantida a atividade de servidores que assegurem o

atendimento  das  necessidades  inadiáveis  relacionadas  aos  serviços  públicos

essenciais.

Art. 8º - Os atos ilícitos praticados por servidores grevistas, assim como as práticas

violadoras do direito à livre organização sindical e do direito de greve, sujeitarão o

agente a processo administrativo disciplinar, sem prejuízo da responsabilidade civil e

penal prevista em lei específica.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.441/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria do governador do Estado, dispõe sobre a extinção

do Departamento Estadual de Telecomunicações - Detel - e dá outras providências.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à

Comissão  de  Administração  Pública,  que,  em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua

aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da comissão precedente, com as Emendas

nos 1 e 2, que apresentou.
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Vem, agora, o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao aspecto

financeiro e orçamentário, conforme o art. 188, combinado com o art. 102, VII,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela pretende extinguir  a  autarquia  Departamento  Estadual  de

Telecomunicações -  Detel  -,  transferindo  as  suas  competências  para  a  Fundação

Cultural e Educativa TV Minas.

O projeto determina que a TV Minas sucederá o Detel nos contratos, convênios e

demais obrigações e direitos contraídos no desempenho de suas competências. Em

razão da incorporação, faz-se necessário readequar as competências da TV Minas, o

que está previsto no art. 3º da proposição.

A medida proposta estabelece, também, a extinção de 32 cargos de provimento em

comissão do Grupo de Direção e Assessoramento - DAI - e de todos os cargos em

comissão da Administração Superior vinculados ao Detel.

Propõe-se,  ainda,  a  transferência  de  17  cargos  do  Grupo  de  Direção  e

Assessoramento  -  DAI  -  da  administração  autárquica  e  fundacional  do  Poder

Executivo e de 10 gratificações temporárias estratégicas vinculadas ao Detel para a

TV Minas,  bem como a  criação de um cargo de diretor  no  quadro de  cargos de

provimento em comissão da Administração Superior da TV Minas.

O art. 8° do projeto institui anexo com o novo quantitativo dos cargos de provimento

em  comissão  e  das  funções  gratificadas,  em  decorrência  das  extinções  e

transferências acima citadas.

Já o art. 9º prevê que as carreiras de Auxiliar Administrativo de Telecomunicações,

Assistente Administrativo de Telecomunicações e Gestor de Telecomunicações, a que

se referem, respectivamente, os incisos XVII, XVIII e XX do art. 1º da Lei nº 15.468,

de 13 de janeiro de 2005, passam a compor o Grupo de Atividades da Cultura de que

trata a Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005, passando os cargos das referidas

carreiras a serem lotados na TV Minas e extintos com a vacância.

Os bens móveis e imóveis afetados ao Detel reverterão ao patrimônio da TV Minas,

nos termos do art. 16 do projeto.

Em sua mensagem que encaminha o projeto, o governador informa que “o projeto



1796
____________________________________________________________________________

de lei compõe um abrangente conjunto de medidas administrativas para a redução de

custos  e  a  racionalização  da  máquina  pública  do  Poder  Executivo  (...)”.  Informa,

também, que “a proposta não importará em redução do comprometimento do governo

do Estado com as políticas públicas específicas da área tampouco em prejuízo no

alcance das metas e dos resultados pactuados com a população”.

A fim de aprimorar e promover ajustes no projeto original, o governador encaminhou

a esta Casa, por meio da Mensagem nº 568/2013, substitutivo que não mais extingue

o  Detel,  mas  apenas  reduz  suas  competências  referentes  à  repetição  e  à

retransmissão de sinais de televisão.

Conforme o substitutivo, as competências do Detel relacionadas à telefonia rural, à

comunicação de dados, à radiodifusão sonora, às comunicações oficiais e às centrais

de  comunicações  privativas  do  Estado  serão  transferidas,  respectivamente,  à

Fundação  Ruralminas,  à  Secretaria  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e  Ensino

Superior - Sectes - e à Fundação TV Minas.

Estabelece-se,  também, a  reestruturação da estrutura orgânica básica do Detel,

que  se  vincula  à  Secretaria  de  Estado  de  Cultura,  bem  como  a  extinção  e  a

transferência  de  cargos  de  provimento  em  comissão  e  gratificações  temporárias

estratégicas do Detel para a Fundação TV Minas.

A criação de um cargo de diretor no quadro de cargos de provimento em comissão

da administração superior da Fundação TV Minas é mantida.

O art. 9º prevê que as carreiras de Auxiliar  Administrativo de Telecomunicações,

Assistente  Administrativo  de  Telecomunicações  e  Gestor  de  Telecomunicações

passam  a  compor  o  Grupo  de  Atividades  de  Cultura,  sendo  que  os  cargos  das

referidas  carreiras  serão  lotados  na  Fundação  TV Minas  e  serão  extintos  com a

vacância.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-

constitucional que impediriam a normal tramitação da proposta, haja vista que a “(...)

matéria é afeta à organização administrativa do Poder Executivo (art. 66, inciso III,

alínea  “f”,  da  Constituição  do  Estado)”,  sendo  de  “(…)  iniciativa  privativa  do

governador do Estado a criação e a extinção de entidade da administração indireta”.

Não obstante, a comissão acima citada apresentou o Substitutivo nº 1 no intuito de
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adequar a proposição às disposições constitucionais e legais  vigentes e à técnica

legislativa e de acatar as modificações propostas pelo governador na Mensagem nº

568/2013. Além disso, o dispositivo que criava cargos de provimento em comissão

para a Sectes foi deslocado para o Projeto de Lei nº 4.440/2013, uma vez que implica

alteração no quadro de cargos de provimento em comissão da referida secretaria,

sendo que a modificação do art. 81 da Lei Delegada nº 180, de 2011, referente às

competências  da  Fundação  Ruralminas,  será  realizada  no  Projeto  de  Lei  nº

4.439/2013, que dispõe sobre a extinção do Instituto de Terras do Estado de Minas

Gerais - Iter.

A Comissão de Administração Pública, em sua análise, considerou a proposição

meritória, uma vez que “os objetivos primordiais da proposição vão ao encontro dos

princípios constitucionais  norteadores da administração pública,  notadamente o da

eficiência, visto que promovem a reunião de atividades correlatas ao âmbito de um

mesmo órgão ou entidade”.

No intuito de promover adequações do projeto à sua finalidade, e em respeito à

técnica legislativa, essa comissão apresentou duas emendas.  A Emenda nº 1 visa

corrigir  erro  material  na  extinção  de  cargos  de  provimento  em  comissão  da

Administração  Superior  do  Detel,  de  forma  a  manter  um  cargo  de  diretor

correspondente à Diretoria de Manutenção, bem como adequar o conteúdo do Anexo

I  do  substitutivo  à  referida  alteração.  Já  a  Emenda  nº  2  visa  incluir  dispositivo

alterando o art. 81 da Lei Delegada nº 180, de 2011, com o objetivo de acrescentar

nova competência para a Fundação Ruralminas, relativa à elaboração e execução de

plano, programa e projeto referente à telefonia rural.

No  que  concerne  à  competência  desta  comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira das medidas propostas, destacamos alguns

aspectos.

O projeto em tela faz parte de uma série de proposições encaminhadas a esta Casa

pelo Poder Executivo com o objetivo de realizar uma reforma administrativa pontual

para  redução  de  gastos  com  cargos  comissionados  e  custos  operacionais.  Nos

últimos anos,  observou-se uma desaceleração das economias mineira e nacional,

com  reflexos  imediatos  nas  receitas  estaduais.  Assim,  criou-se  um  descompasso
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entre a velocidade do crescimento das receitas e das despesas públicas, levando à

necessidade  de  se  racionalizar  o  gasto  para  melhor  direcioná-lo  às  prioridades

estabelecidas no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI. Desse modo,

além  de  promover  medidas  internas  para  as  quais  não  existia  reserva  de  lei,  o

Executivo propõe as medidas contantes no projeto em tela e em outros projetos, de

modo a gerar uma economia anual de R$49 milhões.

Tais propostas demonstram que o governo estadual está assumindo uma posição

mais realista em relação aos parâmetros financeiros que vinha adotando nos últimos

anos.  Estes  sempre  acompanharam  as  projeções  do  governo  federal,  que  se

revelaram excessivamente otimistas, considerando, por exemplo, o crescimento do

país (PIB) em 5% e a inflação (IPCA) de 4,5% em 2013 e em 2012, e o crescimento

do país (PIB) em 5,5% e a inflação (IPCA) de 4,5%, em 2011.

De fato, conforme a exposição de motivos do projeto da Lei Orçamentária Anual -

LOA - do  Estado para 2014,  também encaminhada a esta Casa,  a  estimativa de

receita e de despesa baseou-se nos parâmetros econômicos do Relatório Focus, de 2

agosto de 2013, os quais preveem o crescimento do país (PIB) em 2,60% e a inflação

(IPCA) em 5,87%, projeção bem menos otimista que a estimada pelo governo federal

-  de  crescimento  do  PIB  de  4% e  inflação  de  5,0%  no  próximo ano.  A escolha

evidencia sinergia com as medidas propostas nos projetos citados, constituindo um

esforço conjunto para o ajuste do gasto à realidade nacional e estadual.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.441/2013, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com as Emendas nos 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Administração

Pública.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes - Glaycon

Franco.

PARECER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.784/2013

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria desta Mesa, o projeto de resolução em epígrafe fixa normas sobre a
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remuneração e as verbas indenizatórias do deputado estadual.

Publicada no  Diário do Legislativo em 10/12/2013, a proposição foi distribuída à

Mesa da Assembleia para recebimento de parecer, nos termos do art. 79, VIII, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  resolução  sob  exame  tem  a  finalidade  de  fixar  normas  sobre  a

remuneração e as verbas indenizatórias do deputado estadual.

Da análise dos aspectos formais da proposição, destaca-se que, relativamente à

iniciativa para a deflagração da proposição, compete privativamente à Mesa da Casa,

nos  termos  da  alínea  “b”  do  inciso  VII  do  art.  79  do  Regimento  Interno,  a

apresentação  de  projeto  de  resolução  que  vise  à  fixação  da  remuneração  do

deputado, em cada legislatura, para a subsequente. O dispositivo regimental citado

encontra fundamento no inciso XX do art. 61 da Constituição do Estado, o qual, em

observância ao princípio da simetria, está em conformidade com o disposto no inciso

VII do art. 49 da Constituição da República. No que tange à necessidade de edição

de lei, contida no § 2º do art. 27 da Carta Magna, vale ressaltar que tal exigência está

suprida pela Lei nº 14.584, de 21/1/2003, que disciplina a matéria em seu art. 2º. Com

isso, estão atendidos os pressupostos relativos à competência deste Colegiado para

a deflagração do projeto de resolução em pauta.

Quanto ao mérito da medida, frise-se que o objetivo da proposição, em atendimento

ao  princípio  da  transparência,  é  reunir  as  normas  que  tratam  das  parcelas

remuneratórias e indenizatórias a que faz jus o parlamentar  deste Estado em um

único instrumento legal.

No que diz respeito aos aspectos de natureza financeira e orçamentária, importa

dizer que a proposição em comento não majora os valores que compõem o sistema

remuneratório  do  deputado  estadual.  O  que  se  pretende,  na  verdade,  é  a

regulamentação de certos procedimentos,  a fim de eliminar  dúvidas em relação à

concessão  aos  parlamentares  mineiros  de  direitos  previstos  na  Constituição  da

República, tendo por parâmetro valores aplicados no âmbito do Congresso Nacional.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº
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4.784/2013.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 11 de dezembro de 2013.

Dinis Pinheiro, presidente - Dilzon Melo, relator - Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio -

Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.785/2013

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria desta Mesa da Assembleia, o projeto de resolução em epígrafe altera

dispositivos da Resolução nº 5.100, de 29 de junho de 1991, que dispõe sobre o

apoio às atividades de representação político-parlamentar e dá outras providências, e

da Resolução nº 5.214, de 23 de dezembro de 2003, que altera o sistema de carreira

dos servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa e dá outras providências.

Publicada no  Diário  do  Legislativo de 11/12/2013,  a proposição foi  distribuída à

Mesa da Assembleia para recebimento de parecer, nos termos do art. 79, VIII, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de resolução sob exame, conforme se depreende de sua justificação,

além de regulamentar os locais de execução de trabalho dos servidores desta Casa -

especialmente aqueles que prestam apoio às atividades de representação político-

parlamentar -, traz em seu bojo duas regras referentes ao sistema de carreira dos

servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa.

Relativamente  à primeira medida proposta,  a  proposição,  além de regulamentar

algumas das atribuições dos servidores que atuam na prestação de apoio à função de

representação político-parlamentar,  esclarece os locais  em que eles  podem atuar,

uma vez que, com a interiorização das atividades parlamentares, muitas vezes se

torna inviável o controle informatizado de frequência.

Outro aspecto abordado na proposição refere-se a duas alterações na Resolução nº

5.214, de 2003. A primeira propõe que o ano de ingresso de servidor nomeado para

cargo de provimento efetivo possa ser computado, na forma de regulamento, como o

primeiro  período  aquisitivo  para  concorrer  à  progressão,  desde  que  tenha  sido

nomeado até 31 de março e tenha entrado em exercício até 30 de abril. É importante
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lembrar que a regra anterior impunha que a entrada em exercício ocorresse até 31 de

março.

Propõe-se, ainda, que aos servidores da Casa postos à disposição do Instituto de

Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais - Iplemg - sejam aplicadas as

regras relativas ao desenvolvimento na carreira. A despeito de esses servidores não

estarem lotados em órgãos da Secretaria da Assembleia Legislativa, o § 1º do art. 32

da Lei nº 7.855, de 17 de novembro de 1980, dispõe que “aos servidores colocados à

disposição do Iplemg ficam assegurados os direitos e vantagens do cargo, como se

no efetivo exercício dele estivessem”.

Feitas  essas  considerações,  passa-se  ao  exame  dos  aspectos  formais  da

proposição. Assim, verifica-se a sua conformidade com as disposições constitucionais

que regem a matéria, em especial a contida na alínea “d” do inciso I do art. 66 da

Constituição do Estado, que confere a este Colegiado a competência de deflagrar o

processo  legislativo  para  disciplinar  as  matérias  contidas  no  projeto  em  exame.

Ressalte-se que o dispositivo da Carta Mineira encontra suporte no inciso IV do caput

do art. 51 da Constituição da República.

Portanto, segundo os dispositivos referenciados e o princípio da simetria, não resta

nenhum  questionamento  quanto  à  competência  da  Mesa  para  a  deflagração  de

processo legislativo de proposição que trate do regime jurídico dos servidores deste

Poder.

Além disso, verifica-se que estão atendidos os requisitos contidos no § 1º do art.

169 da Constituição da República para a alteração em análise. Isso porque, além da

existência de crédito orçamentário suficiente para atender às despesas decorrentes

da proposição, há autorização para a adoção dessas medidas expressa na Lei de

Diretrizes Orçamentárias que norteou a elaboração da Lei Orçamentária para 2013.

Em face dessas considerações, entendemos que estão devidamente satisfeitas as

exigências  de  natureza  constitucional  para  a  alteração  de  normas  que tratam do

sistema de carreira, nos termos do projeto em exame.

Relativamente ao mérito do projeto de lei em tela, é importante destacar que as

alterações propostas estão em conformidade com o Direcionamento Estratégico da

Assembleia,  que  tem  como  objetivos,  entre  outros,  “assegurar  alto  nível  de
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capacitação e desempenho do corpo gerencial e técnico” e “disponibilizar os recursos

necessários para aprimorar o desempenho das atividades do Poder Legislativo”.

Contudo, durante os debates sobre a possibilidade de se computar como período

aquisitivo o ano de ingresso do servidor,  desde que a respectiva nomeação tenha

ocorrido até o final do mês de março, e a entrada em exercício, até 30 de abril, houve

uma  sugestão  de  aprimoramento  do  texto.  Por  sugestão  do  3º  vice-presidente,

deputado Adelmo Carneiro Leão, apresentamos a Emenda nº 1, para estender essa

medida ao servidor que se utilize da faculdade de prorrogar por trinta dias sua posse,

contida no § 1º do art. 79 da Resolução nº 800, de 5/1/1967.

Apresentamos, ainda, a Emenda nº 2, a fim de aprimorar a redação de dispositivo

que  trata  do  marco  temporal  para  contagem  do  período  aquisitivo  para  o

desenvolvimento na carreira de servidores que se encontram à disposição do Iplemg.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

4.785/2013, no 1º turno, com as Emenda nºs 1 e 2, que apresentamos.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art. 2º, a expressão “30 de abril” por “31 de maio”.

EMENDA N° 2

Dê-se ao parágrafo único do art. 11 da Resolução n° 5.214, de 23 de dezembro de

2003, a que se refere o art. 2° do projeto, a seguinte redação:

“Art. 2° - (…)

“Art. 11 - (…)

Parágrafo único - O servidor colocado à disposição do Iplemg, nos termos do art. 32

da Lei n° 7.855, de 1980, antes de 1° de janeiro de 2013, terá a contagem do primeiro

período  aquisitivo  para  fins  de  desenvolvimento  na  carreira  iniciada  na  referida

data.”.”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 11 de dezembro de 2013.

Dinis Pinheiro, presidente - Dilzon Melo, relator - Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio -

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 701/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do deputado Arlen Santiago, a proposição em epígrafe obriga a inserção

de  orientações  sobre  melhoria  da  qualidade  de  vida  no  verso  dos  receituários

médicos utilizados pela rede pública de saúde.

Nos termos do § 2º do art.173 do Regimento Interno, foi anexado à proposição em

análise  o  Projeto  de  Lei  nº  2.895/2012,  de  autoria  do  deputado  Anselmo  José

Domingos, por tratar de medida semelhante.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora a proposição a

esta  comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  189,

combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Conforme determina o § 1º  do  art.  189 do Regimento Interno,  segue,  anexa,  a

redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto em análise, na forma do vencido no 1º turno, pretende obrigar a inserção

de orientações sobre hábitos saudáveis que visem à melhoria da qualidade de vida

dos  usuários  do  Sistema  Único  de  Saúde, no  verso  dos  receituários  médicos

utilizados na rede pública de saúde. Estabelece, ainda, que seja preservado, no verso

desses receituários, espaço destinado à inserção de registros e outras exigências

previstas na legislação sanitária.

Informamos que a Política Nacional de Promoção de Saúde, aprovada pela Portaria

nº 687 MS/GM, de 30/3/2006, estabelece como estratégia para sua implementação o

estímulo à inserção de ações de promoção da saúde em todos os níveis de atenção,

com ênfase na atenção básica, voltadas às ações de cuidado com o corpo e a saúde,

alimentação saudável e prevenção e controle ao tabagismo.

No que se refere à exigência de se preservar espaço no verso dos receituários para

inserção  de  registros  e  outras  exigências  previstas  na  legislação  sanitária,

esclarecemos que essa disposição é necessária pois algumas normas já determinam

o seu conteúdo.

Uma delas é a Portaria MS/SVS nº 344, de 12/5/1998, que aprova o Regulamento
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Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Essa norma

estabelece no art. 55, “f”, que no verso da receita retida de medicamentos a base de

substâncias  constantes  nas  listas  "C1"  (outras  substâncias  sujeitas  a  controle

especial) , "C5" (anabolizantes) e os adendos das listas "A1" (entorpecentes), "A2" e

"B1" (psicotrópicos), deverá constar a quantidade aviada.

Outra norma que podemos citar é a Resolução RDC nº 20, de 5/5/2011, da Agência

Nacional  de  Vigilância  Sanitária  -  Anvisa  -,  que  dispõe  sobre  o  controle  de

medicamentos a base de substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso sob

prescrição, isoladas ou em associação. A resolução determina que a dispensação de

medicamento antimicrobiano dar-se-á mediante a retenção da segunda via da receita,

devendo a primeira via ser devolvida ao paciente. No ato de dispensação devem ser

registradas nas duas vias, entre outros dados, a rubrica do farmacêutico atestando o

atendimento, no verso da receita.

Considerando  que  a  proposição  em  comento  poderá  contribuir  para  a

implementação da  Política Nacional de Promoção de Saúde e, consequentemente,

para  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  das  pessoas,  somos  favoráveis  a  sua

aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 701/2011, no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Carlos Mosconi, presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Arlen Santiago.

PROJETO DE LEI Nº 701/2011

(Redação do Vencido)

Obriga a inserção de orientações para a melhoria da qualidade de vida no verso do

receituário utilizado pela rede pública de saúde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  No verso  do receituário  utilizado  pela  rede pública  de  saúde,  deverão

constar orientações sobre hábitos saudáveis que visem à melhoria da qualidade de

vida dos usuários do Sistema Único de Saúde.

Parágrafo único - Será preservado no verso do receituário a que se refere o art. 1º
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espaço destinado à inserção de registros e outras exigências previstas na legislação

sanitária.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.211/2011

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei nº 1.211/2011 institui o

Selo Jovem e dá outras providências.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta

comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  102,  XIX,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Conforme determina o art. 189, § 1º, do Regimento Interno, segue anexa a redação

do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição sob comento  pretende instituir  o  Selo  Jovem, a  ser  concedido  às

entidades  que  se  destacarem  no  desenvolvimento  de  projetos  voltados  para  a

inserção  do  jovem  na  sociedade.  A  proposição  estabelece  que  as  entidades

contribuintes  do  ICMS que forem  agraciadas  com  o  selo  poderão  obter  incentivo

fiscal,  até  o  limite  de  12% do imposto  devido,  e  determina  a constituição de um

colegiado, vinculado à Secretaria de Estado de Esporte e da Juventude - Seej - que

fixará os requisitos para a obtenção do selo e indicará as entidades habilitadas a

recebê-lo, entre outras atribuições.

Durante o exame do projeto em 1º turno, a Comissão de Constituição e Justiça

identificou dispositivos com impropriedades de natureza constitucional e legal, como a

imposição ao Poder  Executivo do dever  de constituir  órgão colegiado vinculado à

Seej,  o  que fere o princípio da independência  e harmonia entre os  Poderes,  e a

previsão de isenção fiscal sem respeitar os critérios e limites estabelecidos pela Lei

Complementar nº 101, de 4/5/2000,  - Lei de Responsabilidade Fiscal. Além disso,

essa  comissão  entendeu  mais  adequado  inserir  os  comandos  da  proposição  em

análise no âmbito da Política Estadual de Juventude, por meio da alteração da Lei nº

18.136, de 14/5/2009, e considerou que a administração do selo deveria ficar a cargo
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do  Conselho  Estadual  de  Juventude,  garantindo-lhe  maior  legitimidade  e  controle

social.  Para sanar  tais impropriedades e promover  as  adequações necessárias,  a

citada comissão propôs o Substitutivo nº 1.

A requerimento  da  Comissão  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude,  a  proposição  foi

baixada em diligência à Seej, que, em nota técnica, se manifestou favoravelmente à

sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1 sob a justificativa de que "toda matéria

que  tenha  o  escopo  de  promover  a  inserção  social  dos  jovens  e  favorecer  o

protagonismo juvenil  merece o  apoio  da  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude".

Esta comissão e a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária também

opinaram pela aprovação do projeto no 1º  turno na forma do Substitutivo nº 1.  A

primeira, fundamentada no argumento de que é vantajoso para a iniciativa privada

obter certificação que ateste a boa prática empresarial, medida que agrega valor aos

produtos da empresa que recebê-la; e a segunda sob o entendimento de que "são

procedentes as medidas de inserção do jovem no mercado de trabalho, rompendo o

círculo vicioso em que ele não acha emprego porque não tem experiência e não tem

experiência porque não acha emprego".

Encerrada a  discussão em 1º  turno,  o  Plenário  aprovou o  projeto  na  forma do

Substitutivo nº 1. Na oportunidade de reexame da matéria, no 2º turno, permanece

nosso entendimento de que a proposição em análise se reveste da oportunidade e do

mérito necessários ao seu acolhimento. No entanto, identificamos a necessidade de

propor a Emenda nº 1 ao vencido no 1º turno, para sanar possível vício de inciativa

configurado  pela  atribuição  de  competência  ao  Conselho  Estadual  de  Juventude,

órgão do Poder Executivo, e para exigir que os projetos desenvolvidos para inclusão

social do jovem sejam minimamente alinhados à Política Estadual de Juventude.

Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.211/2011, no 2º turno,

na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, que apresentamos.

EMENDA Nº 1

Substitua-se o parágrafo único do art. 8º-A da Lei nº 18.136, de 14 de maio de

2009, a que se refere o art. 1º do projeto pelos seguintes §§ 1º e 2º:
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"Art.1º - (...)

'Art. 8º-A - (...)

§ 1º - Para a concessão do selo de que trata o caput deste artigo, será considerado

o desenvolvimento de projetos alinhados aos objetivos, diretrizes e prioridades da

política estadual de juventude referidos nesta lei.

§ 2º - O órgão responsável pela concessão do selo e os critérios para tal concessão

serão determinados em regulamento.'.".

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Marques Abreu, presidente e relator - Tenente Lúcio - Glaycon Franco.

PROJETO DE LEI Nº 1.211/2011

(Redação do Vencido)

Acrescenta o art. 8º-A à Lei nº 18.136, de 14 de maio de 2009, que institui a Política

Estadual de Juventude e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.1º - A Lei nº 18.136, de 14 de maio de 2009, fica acrescida do seguinte art. 8º-A:

“Art.  8º-A -  Fica instituído  o Selo  Jovem, a  ser  concedido  às  entidades que se

destacarem  no  desenvolvimento  de  projetos  destinados  à  inserção  do  jovem  na

sociedade.

Parágrafo único - O selo será administrado pelo Conselho Estadual da Juventude.”.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.345/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto  de  lei  em  epígrafe,  de  autoria  do  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,

“dispõe sobre a Comissão de Exames Especiais do Detran-MG”.

A matéria foi aprovada em 1º turno na forma original.

Retorna, agora, o projeto a esta comissão com vistas a receber parecer para o 2º

turno, nos termos do art. 189, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto, em seu art. 1º, propõe o acréscimo dos §§ 1º e 2º ao Art. 6º da Lei nº

12.032, de 21 de dezembro de 1995.
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O  §  1º  determina  a  instalação,  em  cada  cidade-sede  das  Regionais  dos

Departamentos  da  Polícia  Civil,  de  uma  comissão  de  exames  especiais  do

Departamento  de  Trânsito  de  Minas  Gerais  -  Detran-MG  -  para  realização  do

processo de habilitação de condutor de veículo automotor com deficiência física.

O § 2º, dispõe que, no caso de comprovada insuficiência de demanda por exames

iniciais em uma cidade-sede ou por justificada necessidade de racionalização dos

serviços, o Detran-MG poderá extinguir ou deixar de instalar a Comissão de Exames

Especiais, transferindo suas atribuições para a comissão instalada em cidade-sede

que se localize a não mais de 150 quilômetros de distância.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão

analisar, verificamos que o projeto em tela implica aumento de despesas obrigatórias

de caráter continuado para o erário, estando, portanto, condicionado ao cumprimento

de requisitos legais.

Segundo  o  art.  17  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000,  Lei  de

Responsabilidade Fiscal - LRF -, “considera-se obrigatória de caráter continuado a

despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo

que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a

dois exercícios”.

Durante a discussão do parecer,  foi  acatada sugestão de emenda do deputado

Ulysses Gomes, redigida ao final deste parecer.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

2.345/2011 com a Emenda nº 1 a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Dê-se a seguinte redação ao art. 1º:

“Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 6º da lei nº 12.032, de 21 de dezembro de 1995,

o seguinte parágrafo único:

'Art. 6º - (…)

Parágrafo único - O Estado adotará medidas para facilitar o acesso de pessoas com

deficiência,  de  todas  as  regiões  do  Estado,  visando  a  descentralização  para  as

cidades-sede das Regiões Integradas de Segurança Pública - RISP - da Comissão de
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Exames  Especiais  do  Detran-MG  para  a  realização  de  exames  do  processo  de

habilitação de condutor de veículo automotor.'.”.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ulysses Gomes - Glaycon

Franco - Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.547/2011

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do deputado Adelmo Carneiro Leão, a proposição em análise incentiva a

agroecologia e a agricultura orgânica na agricultura familiar no Estado e dá outras

providências.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 com as Emendas nºs 2 a 7,

retorna agora o projeto para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102,

VIII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Fundamentação

A prática agroecológica defendida no projeto em análise caracteriza-se pela visão

transdisciplinar  da  produção  agrícola.  Valoriza-se  a  conservação  ambiental,  a

integração do homem aos ciclos da natureza, o respeito aos povos tradicionais e a

cultura genuína, associados todos esses itens com a geração de renda, normalmente

em estabelecimentos típicos da agricultura familiar.

A estruturação de uma política estadual de estímulo e divulgação da agroecologia e

da  agricultura  orgânica  em  economia  de  mercado  apresenta-se  como  forma

inovadora  de  intervenção  do  poder  público  uma vez  que  prevê  elevado  nível  de

controle social e intervenção na prática alimentar da população.

Tal política é plenamente coerente com o movimento de crescimento vertiginoso do

mercado de produtos orgânicos e agroecológicos no Brasil e no mundo.

Com  a  publicação  desse  diploma  legal,  Minas  se  coloca  como  Estado  apto  a

participar de forma ativa da implementação da Lei Federal nº 10.831, de dezembro de

2003, regulada pelo Decreto nº 6.323, de dezembro de 2007, que dispõe sobre a

agricultura  orgânica,  e  pelo  Decreto  nº  7.794,  de  agosto  de  2012,  que  institui  a

Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - Pnapo.
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O apoio dado ao projeto pela Subsecretaria de Agricultura Familiar e pelo Conselho

Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - Cedraf -, presidido pelo Secretário

de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, reforça o entendimento desta

comissão quanto à importância da aprovação do projeto de lei em análise.

Conclusão

Pelo exposto,  opinamos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  2.547/2011,  no 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Antônio Carlos Arantes, presidente e relator - Inácio Franco - Romel Anízio.

PROJETO DE LEI Nº 2.547/2011

(Redação do Vencido)

Institui  a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica - Peapo - e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica -

Peapo -, com o objetivo de promover e incentivar o desenvolvimento da agroecologia

e da produção orgânica no Estado.

Parágrafo único -  Para os  fins  desta lei,  agroecologia compreende o campo do

conhecimento  transdisciplinar  que  estuda  os  agroecossistemas,  visando  ao

desenvolvimento  das  relações  entre  capacidade  produtiva,  equilíbrio  ecológico,

eficiência econômica, equidade social e uso e conservação da biodiversidade e dos

demais bens naturais, por meio da articulação entre conhecimento técnico-científico,

práticas sociais diversas e saberes e culturas populares e tradicionais.

Art. 2º - A Peapo será implementada pelo Estado em regime de cooperação com a

União, os municípios, as organizações da sociedade civil e outras entidades privadas,

no âmbito da Política de Desenvolvimento Agrícola do Estado, de que dispõe a Lei nº

11.405, de 28 de janeiro de 1994.

Art.  3º  -  As  ações  da  Peapo serão  destinadas  prioritariamente  aos  agricultores

familiares, aos agricultores urbanos e aos povos e comunidades tradicionais.

Parágrafo único - Para fins desta lei, considera-se:

I - agricultor familiar aquele definido nos termos do art. 3º da Lei Federal nº 11.326,
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de 24 de julho de 2006;

II - agricultor urbano aquele que pratica a agricultura urbana, nos termos da Lei nº

15.973, de 12 de janeiro de 2006;

III - povos e comunidades tradicionais aqueles definidos nos termos do inciso I do

art. 3º do Decreto Federal nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007.

Art. 4º - São diretrizes da Peapo:

I  -  a  promoção  da  soberania  e  segurança  alimentar  e  nutricional  e  do  direito

humano à alimentação adequada e saudável em consonância com as demais ações

de desenvolvimento agrícola do Estado;

II - a conservação dos ecossistemas naturais, a recomposição dos ecossistemas

modificados e a promoção de agroecossistemas sustentáveis;

III  -  a  implementação  de  políticas  de  estímulos  que  favoreçam  a  transição

agroecológica;

IV  -  a  estruturação  de  circuitos  de  produção,  distribuição,  comercialização  e

consumo de produtos agroecológicos, orgânicos e em transição agroecológica, que

aperfeiçoem  as  funções  econômica,  social  e  ambiental  da  agricultura  e  do

extrativismo florestal, respeitando-se as tradições culturais;

V - o estímulo às experiências locais de uso e conservação dos recursos genéticos

vegetais  e  animais,  especialmente  àquelas  que  envolvam  o  manejo  de  espécies

nativas, raças e variedades locais, tradicionais e crioulas;

VI - o fortalecimento dos agricultores na gestão e na conservação dos bens naturais

com vistas à manutenção da sociobiodiversidade, respeitados os ciclos de renovação

do meio ambiente;

VII  -  a  implementação  da perspectiva  agroecológica  nas  instituições  de  ensino,

pesquisa e assistência técnica e extensão rural - Ater;

VIII - o estímulo ao consumo de produtos agroecológicos, orgânicos e em transição

agroecológica;

IX - a valorização do protagonismo dos destinatários a que se refere o art. 3º desta

lei  nos processos de construção e socialização de conhecimento e na gestão,  na

organização social e nas atividades produtivas da agroecologia, produção orgânica e

transição agroecológica.
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Art. 5º - Para fins desta lei, considera-se:

I - produção orgânica aquela oriunda de sistema orgânico de produção definido nos

termos do art. 1º da Lei Federal nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003;

II  -  sociobiodiversidade  a  relação  entre  a  diversidade  biológica,  os  sistemas

agrícolas  tradicionais  e  o  uso  e  o  manejo  dos  bens  naturais  vinculados  ao

conhecimento e à cultura dos agricultores, englobando produtos, saberes, hábitos e

tradições de um determinado lugar ou território;

III  -  transição  agroecológica  o  processo  gradual  de  mudança  de  práticas  e  de

manejo de agroecossistemas convencionais a que se refere o inciso IV do art. 2º do

Decreto Federal nº 7.794, de 20 de agosto de 2012.

Art. 6º - São objetivos da Peapo:

I  -  ampliar  e fortalecer  a produção,  o processamento e o consumo de produtos

agroecológicos, orgânicos e em transição agroecológica, com ênfase nos mercados

locais e regionais;

II  -  promover,  ampliar  e consolidar  o  acesso,  o  uso  e a conservação dos  bens

naturais pelos agricultores;

III - criar e efetivar instrumentos regulatórios, fiscais, creditícios, de incentivo e de

pagamento  por  serviços  ambientais  para  proteção  e  valorização  das  práticas

tradicionais de uso e conservação da agrobiodiversidade e a expansão da produção

agroecológica, orgânica e em transição agroecológica;

IV  -  ampliar  a  capacidade  de  geração  e  socialização  de  conhecimentos  em

agroecologia, produção orgânica e transição agroecológica por meio da valorização

dos  conhecimentos locais  e  do enfoque agroecológico nas instituições de ensino,

pesquisa e Ater;

V  -  ampliar  e  fortalecer  os  programas  de  educação  do  campo,  de  pesquisa

participativa e de Ater, estatais e não estatais, com base na agroecologia;

VI  -  ampliar  a  inserção  da  abordagem  agroecológica  nos  diferentes  níveis  e

modalidades  de  educação  e  ensino,  incluindo  a  formação  e  a  capacitação  dos

profissionais envolvidos;

VII - assegurar a participação das organizações da sociedade civil na elaboração e

na gestão de programas e  projetos  de  pesquisa,  ensino  e  Ater  em agroecologia,
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produção orgânica e transição agroecológica;

VIII - viabilizar a construção e o desenvolvimento de redes de Ater especializadas

em agroecologia;

IX  -  estruturar  um  sistema  de  informações  sobre  a  produção  agroecológica,

orgânica e em transição agroecológica;

X - fortalecer e consolidar os serviços de Ater gratuitos, não estatais, executados

pelas organizações da sociedade civil.

Art. 7º - São instrumentos da Peapo, entre outros:

I - o Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica - Pleapo -;

II - a Ater especializada em agroecologia;

III - a pesquisa e a inovação científica e tecnológica com foco na agroecologia;

IV - a formação profissional e a educação do campo;

V  -  as  compras  governamentais  de  gêneros  alimentícios  agroecológicos  ou

orgânicos, nos termos do § 3º do art. 6º da Lei nº 20.608, de 7 de janeiro de 2013;

VI  -  as  medidas  fiscais  e  tributárias  que  favoreçam  a  produção  agroecológica,

orgânica e em transição agroecológica.

Parágrafo único - O Pleapo conterá, no mínimo, os seguintes elementos referentes

à política instituída por esta lei:

I - diagnóstico;

II - estratégias e objetivos;

III - programas, projetos, ações;

IV - indicadores, metas e prazos;

V - monitoramento e avaliação.

Art.  8º  -  A Peapo  será  implementada  por  meio  das  dotações  consignadas  nos

orçamentos dos órgãos e entidades que dela participem com programas e ações, de

convênios, de doações, entre outros recursos.

Parágrafo único - Os órgãos e entidades participantes da Peapo poderão receber

recursos do Fundo de Erradicação da Miséria - FEM -, para aplicação em programas

e ações que atendam à finalidade disposta no art.  4º da Lei nº 19.990, de 29 de

dezembro de 2011.

Art. 9º - O acompanhamento e a participação social na Peapo se darão no âmbito
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do  Conselho  Estadual  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável  -  Cedraf-MG  -,

conforme dispuser regulamento.

Art.  10 - O art.  72 da Lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994, passa a vigorar

acrescido da seguinte alínea “c” do inciso III e do seguinte § 1º, passando o parágrafo

único do mesmo artigo a vigorar como § 2º:

“Art. 72 - (…)

III - (…)

c) estímulo à produção agroecológica e orgânica.

§  1º  -  As  diretrizes,  os  conceitos  e  os  instrumentos  para  estímulo  à  produção

agroecológica e orgânica no Estado, a que se refere a alínea “c”  do inciso III  do

“caput”, serão objeto de lei específica.”.

Art. 11 - Fica revogada a Lei nº 14.968, de 12 de janeiro de 2004.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.666/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº 3.666/2012 visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Jacutinga o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em observância ao § 1º do art. 189 do citado regimento, a redação do vencido faz

parte deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.666/2012 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Jacutinga o imóvel com área de 10.000 m², situado na Via dos

Ferroviários, Distrito de Sapucaí, nesse município, para o funcionamento da Escola

Municipal Doutor Milton Campos.

O art. 2º da proposição estabelece que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado

se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,

não lhe tiver sido dada a destinação prevista.
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A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se  o  entendimento  desta  comissão de que a  proposição em análise  se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  versam  sobre  a  matéria,  não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.666/2012, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Zé Maia,  presidente  -  Rômulo  Viegas,  relator  -  Lafayette  de  Andrada -  Ulysses

Gomes.

PROJETO DE LEI Nº 3.666/2012

(Redação do Vencido)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Jacutinga  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

imóvel  com  área  de  10.000  m²  (dez  mil  metros  quadrados),  situado  na  Via  dos

Ferroviários, Distrito de Sapucaí, nesse município, e registrado sob o nº 5.102, a fls.

31 do Livro 3-J, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jacutinga.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput deste artigo será destinado ao

funcionamento da Escola Municipal Doutor Milton Campos.

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

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

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.782/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  deputado  Dalmo Ribeiro  Silva,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São Sebastião da Bela Vista o

imóvel que especifica.

Aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em observância ao § 1º do art. 189 do citado regimento, a redação do vencido faz

parte deste parecer.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  3.782/2013,  na  forma  aprovada  em  Plenário,  tem  como

finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São Sebastião da Bela

Vista imóvel com área de 423,73m2, situado nesse município.

Atendendo  ao  interesse  coletivo,  que  deve  nortear  as  ações  da  administração

pública, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o imóvel será destinado

ao desenvolvimento de atividades na área da saúde.

No mesmo sentido, o art. 2º determina a reversão do bem ao patrimônio do Estado

se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não

lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se  o  entendimento  desta  comissão de que a  proposição em análise  se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  versam  sobre  a  matéria,  não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na Lei Orçamentária.
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CONCLUSÃO

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.782/2013, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Zé Maia,  Presidente -  Rômulo Viegas,  relator  -  Lafayette de Andrada -  Ulysses

Gomes.

PROJETO DE LEI Nº 3.782/2013

(Redação do vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Sebastião da Bela Vista o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

da Bela Vista o imóvel com área de 423,73m2 (quatrocentos e vinte e três vírgula

setenta  e  três  metros  quadrados),  situado nesse município  e  registrado sob o  nº

5.616, a fls. 299 do Livro 2-Z, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Santa Rita do Sapucaí.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput deste artigo será destinado ao

desenvolvimento de atividades na área da saúde.

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

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

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

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.813/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Luz o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º  turno na forma apresentada, a proposição retorna agora a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.813/2013 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Luz o imóvel constituído de três terrenos, com área total de

7.206,45m², situado nesse município.

Atendendo  ao  interesse  coletivo,  que  deve  nortear  as  ações  da  administração

pública,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da proposição determina que  o  imóvel  será

destinado ao funcionamento de escola municipal.

No mesmo sentido, o art. 2º do projeto determina a reversão do bem ao patrimônio

do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º estabelece que essa

autorização  tornar-se-á  sem  efeito  se,  findo  o  mesmo  prazo  de  cinco  anos,  o

donatário  não  houver  procedido  ao  registro  do  imóvel;  e  o  art.  4º  dispõe  que  o

Município de Luz encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -

Seplag - documento que comprove a destinação do bem, conforme estabelecido na

autorização.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se  o  entendimento  desta  comissão de que a  proposição em análise  se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  versam  sobre  a  matéria,  não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.813/2013, no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Zé Maia,  Presidente -  Rômulo Viegas,  relator  -  Lafayette de Andrada -  Ulysses

Gomes.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.814/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Pitangui o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º  turno na forma apresentada, a proposição retorna agora a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.814/2013 autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Pitangui o imóvel com área de 10.000m² situado na Praça Abdon Gonçalves Costa, nº

242, Distrito de Campo Grande, nesse município.

Atendendo ao interesse público, que deve nortear as decisões da administração

pública,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da proposição determina que  o  imóvel  será

destinado ao funcionamento da Escola Municipal Lucy Rocha.

O art. 2º determina a reversão do bem ao patrimônio do Estado se, no prazo de

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

dada a destinação prevista; o art. 3º estabelece que essa autorização tornar-se-á sem

efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos, o donatário não houver procedido ao

registro do imóvel; e o art. 4º dispõe que o donatário encaminhará à Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove a destinação

do bem, conforme estabelecido na autorização.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  versam  sobre  a  matéria,  não
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representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.814/2013, no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Zé Maia,  Presidente -  Rômulo Viegas,  relator  -  Lafayette de Andrada -  Ulysses

Gomes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.816/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.816/2013 visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Uberlândia o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º turno na forma original, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.816/2013 de conceder autorização para que o Poder

Executivo possa doar ao Município de Uberlândia o imóvel constituído de terreno com

área de 2.000m², situado nesse município.

De acordo com o parágnato único do art. 1º do projeto, o bem será destinado ao

funcionamento de marcenaria coordenada pela Secretaria Municipal de Educação.

É importante observar que o art. 2º da proposição determina a reversão do bem ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º estabelece

que essa autorização se tornará sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos, o

donatário  não  houver  procedido  ao  registro  do  imóvel;  e  o  art.  4º  dispõe  que  o

Município  de  Uberlândia  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado de Planejamento  e

Gestão  -  Seplag  -  documento  que  comprove  a  destinação  do  imóvel,  conforme

estabelecido nessa autorização.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia
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Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  versam  sobre  a  matéria,  não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.816/2013, no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Zé Maia,  presidente  -  Rômulo  Viegas,  relator  -  Lafayette  de  Andrada -  Ulysses

Gomes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.817/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Quartel Geral o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em observância ao disposto no § 1º do art. 189, a redação do vencido faz parte

deste parecer.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  3.817/2013,  na  forma  aprovada  em  Plenário,  tem  como

finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Quartel Geral imóvel

com área de 1.202,25m², situado na Rua Manoel Caeiro,  no Bairro Novo Quartel,

nesse Município, constituído pelo lote 13, quadra 3, com área de 558,75m², e pelo

lote 14, quadra 3, com área de 643,50m².

Atendendo  ao  interesse  coletivo,  que  deve  nortear  as  ações  da  administração
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pública,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da proposição determina que  o  imóvel  será

destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde.

No mesmo sentido, o art. 2º do projeto determina a reversão do bem ao patrimônio

do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º estabelece que essa

autorização se tornará sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos, o donatário

não houver procedido ao registro do imóvel; e o art. 4º dispõe que o Município de

Quartel  Geral  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  -

Seplag - documento que comprove a destinação do bem, conforme estabelecido na

autorização.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se  o  entendimento  desta  comissão de que a  proposição em análise  se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  versam  sobre  a  matéria,  não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.817/2013, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Zé Maia,  presidente  -  Rômulo  Viegas,  relator  -  Lafayette  de  Andrada -  Ulysses

Gomes.

PROJETO DE LEI Nº 3.817/2013

(Redação do Vencido.)

Autoriza o Poder Executivo  a doar  ao Município de Quartel  Geral  o imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Quartel Geral

imóvel  com área de 1.202,25m² (mil  duzentos e dois vírgula vinte e cinco metros

quadrados), situado na Rua Manoel Caeiro, no Bairro Novo Quartel, nesse município,

constituído pelo lote 13, quadra 3, com área de 558,75m² (quinhentos e cinquenta e

oito vírgula setenta e cinco metros quadrados), registrado sob o nº 6.055, e pelo lote

14, quadra 3, com área de 643,50m² (seiscentos e quarenta e três vírgula cinquenta

metros quadrados), registrado sob o nº 6.056, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Dores do Indaiá.

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

Secretaria Municipal de Saúde.

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

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

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

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

estabelecido no art. 2º, o Município de Quartel Geral não houver procedido ao registro

do imóvel.

Art.  4º  -  O Município  de  Quartel  Geral  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado de

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

parágrafo único do art. 1º.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.818/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Pitangui o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º  turno na forma apresentada, a proposição retorna agora a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.818/2013 autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Pitangui o imóvel com área de 10.000m², situado naquele município, para, atendendo
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ao  interesse  público  que  deve  nortear  as  decisões  da  administração  pública,  ser

destinado ao funcionamento da Escola Municipal Jorge Morato.

Cabe  esclarecer  que  o  art.  2º  determina  a  reversão  do  bem  ao  patrimônio  do

Estado se,  no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º estabelece que essa

autorização se tornará sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos, o donatário

não houver procedido ao registro do imóvel; e o art. 4º dispõe que o Município de

Pitangui encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -

documento  que  comprove  a  destinação  do  bem,  conforme  estabelecido  na

autorização.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  versam  sobre  a  matéria,  não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.818/2013, no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Zé Maia,  presidente  -  Rômulo  Viegas,  relator  -  Lafayette  de  Andrada -  Ulysses

Gomes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.819/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.819/2013 visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Guarani o imóvel que especifica.
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Aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em observância ao disposto no § 1º do art. 189, a redação do vencido faz parte

deste parecer.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  3.819/2013,  na  forma  aprovada  em  Plenário,  tem  como

finalidade  autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Guarani  imóvel

constituído por área com 1.220m², situado naquele município, para o funcionamento

do Centro Comunitário da Estação Tupy.

O art. 2º do projeto determina a reversão do bem ao patrimônio do Estado se, no

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

tiver  sido  dada  a  destinação  prevista;  o  art.  3º  estabelece  que  essa  autorização

tornar-se-á  sem  efeito  se,  findo  o  mesmo prazo  de  cinco  anos,  o  donatário  não

houver procedido ao registro do imóvel; e o art. 4º dispõe que o Município de Guarani

encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - documento

que comprove a destinação do imóvel, conforme estabelecido nessa autorização.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  versam  sobre  a  matéria,  não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.819/2013, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.
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Zé Maia,  presidente -  Lafayette de Andrada,  relator  -  Glaycon Franco -  Ulysses

Gomes.

PROJETO DE LEI Nº 3.819/2013

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Guarani o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

constituído por área de terreno de 1.220m² (mil duzentos e vinte metros quadrados),

situado naquele município, registrado sob o nº 5.834, a fls.  107, do Livro 3-G, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guarani.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  descrito  no  caput destina-se  ao  funcionamento  do

Centro Comunitário da Estação Tupy.

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

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

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

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

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

imóvel.

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

Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove a destinação do imóvel

prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.876/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

autorizar  o Poder  Executivo a doar  ao Município  de Três Corações o imóvel  que

especifica.

Aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1, a matéria retorna agora a esta comissão

para receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o

art. 102, VII, do Regimento Interno.
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Em observância ao disposto no § 1º do art. 189, a redação do vencido faz parte

deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.876/2013 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município

de Três Corações imóvel com área de 1.750,00m², registrado sob o nº R-1-8.029, a

fls. 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Três Corações.

Conforme dispõe a matéria, o imóvel em comento destina-se ao funcionamento da

Escola Municipal Maria José Coelho Neto.

Conforme apresentado pelo parecer desta comissão em primeiro turno, o art. 2º do

projeto em comento prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, ao fim

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

tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3° determina que essa autorização ficará

sem efeito se, ao término do prazo, o donatário não houver realizado o registro do

bem;  e  o  art.  4°  determina  que  o  Município  de  Três  Corações  encaminhará  à

Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  -  Seplag  -  documentação  que

comprove a destinação do imóvel.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação, necessita atender ao disposto no art. 18 da Constituição do Estado, que

determina que a doação será precedida de autorização desta Assembleia Legislativa;

no art. 17 da Lei Federal nº 8.666; e ainda no § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320,

de 1964.

Em  seu  parecer  de  primeiro  turno,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  ao

concluir pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, apresentou a

Emenda nº 1, que deu nova redação ao caput do art. 1º. Por sua vez, esta comissão

também opinou favoravelmente à matéria quando do primeiro turno.

Considerando a não existência de fatos novos após a análise da proposição em

primeiro turno e a ausência de impactos orçamentários  da  medida nela proposta,

somos favoráveis à sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.876/2013, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.
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Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Zé Maia,  presidente -  Lafayette de Andrada,  relator  -  Glaycon Franco -  Ulysses

Gomes.

PROJETO DE LEI Nº 3.876/2013

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Três Corações o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

imóvel com área de 1.750m2 (mil setecentos e cinquenta metros quadrados), situado

nesse Município, registrado sob o nº 8.029, a fls. 1 do Livro 2, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Três Corações.

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

Escola Municipal Maria José Coelho Neto.

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

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

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

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

estabelecido  no  art.  2º,  o  Município  de  Três  Corações  não  houver  procedido  ao

registro do imóvel.

Art.  4º - O Município de Três Corações encaminhará à Secretaria  de Estado de

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

parágrafo único do art. 1º.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.877/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Guarani o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1, a matéria retorna agora a esta comissão

para receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o
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art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em observância ao disposto no § 1º do art. 189, a redação do vencido faz parte

deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.877/2013 tem por finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Guarani imóvel com área de 2.128m², situado na região de Bom

Sucesso, no referido município.

Segundo determina o projeto original, o referido imóvel terá por finalidade a oferta

de cursos, oficinas de corte e costura, atividades de esporte, cultura e reuniões com

associações. Além disso, conforme exposto por esta comissão em seu parecer de

primeiro  turno,  o  art.  2º  do  projeto  prevê a  reversão do imóvel  ao  patrimônio  do

Estado se, ao decurso do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação do imóvel, ele não tenha recebido a destinação prevista. Já o art.

3º determina que essa autorização ficará sem efeito se, findo igual prazo, o donatário

não houver realizado o registro do bem. Por fim, o art. 4º determina que o Município

de Guarani encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -Seplag -

documento que comprove a destinação do imóvel.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação atenderá ao disposto no art. 18 da Constituição do Estado, que determina

que a doação será precedida de autorização desta Assembleia Legislativa; no art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993; e no § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de

1964.

Em sua análise de primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça opinou

favoravelmente ao projeto, apresentando a Emenda nº 1, com vistas a adaptá-lo aos

preceitos  de  técnica  legislativa.  Por  sua  vez,  esta  comissão  também  opinou

favoravelmente à matéria.

Considerando o atendimento às disposições legais para a tramitação da matéria,

bem como a não existência de fatos novos após a análise em primeiro turno, bem

como a ausência de impactos orçamentários de sua eventual aprovação, ratificamos

aqui o entendimento exposto naquela ocasião.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.877/2013, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Zé Maia,  presidente - Lafayette de Andrada,  relator  -  Ulysses Gomes -  Glaycon

Franco.

PROJETO DE LEI Nº 3.877/2013

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Guarani o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

com área de 2.128,00m² (dois mil cento e vinte e oito metros quadrados), situado na

região de Bom Sucesso, naquele município, registrado sob o nº 5.831, à fls. 106 do

Livro 3-G, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guarani.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se a abrigar atividades

culturais e esportivas do Município de Guarani.

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

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

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

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

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

imóvel.

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

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

parágrafo único do art. 1º.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.902/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Pirapora o imóvel que especifica”.
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Aprovada  no  1º  turno  com  a  Emenda  nº  1,  a  matéria  vem  novamente  a  esta

comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme  dispõe  o  art.  189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em observância ao disposto no § 1º do art. 189, a redação do vencido faz parte

deste parecer.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.902/2013 tem por finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Pirapora imóvel com área de 1.856 m², situado nesse município.

Segundo  determina  o  projeto  original,  o  referido  imóvel  destinar-se-á  ao

funcionamento da Secretaria da Educação, da Secretaria de Finanças e de parte da

administração  do  Município  de  Pirapora.  Além  disso,  conforme  exposto  por  esta

comissão em seu parecer de 1º turno, o art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel

ao patrimônio do Estado se, no decurso do prazo de cinco anos contados da lavratura

da escritura pública de doação do imóvel, ele não tiver recebido a destinação prevista

no projeto. O art. 3º determina que essa autorização ficará sem efeito se, findo igual

prazo, o donatário não houver realizado o registro do bem. Por fim, o art. 4º determina

que o Município de Guarani encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e

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

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação, atenderá ao disposto no art. 18 da Constituição do Estado, que determina

que a doação será precedida de autorização desta Assembleia Legislativa; no art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993; e no § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de

1964.

Em sua análise de 1º turno, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

constitucionalidade,  legalidade  e  juridicidade  do  projeto  com  a  Emenda  nº  1,

apresentada com vistas a adaptá-lo aos preceitos de técnica legislativa. Por sua vez,

esta comissão também opinou favoravelmente à matéria.

Considerando o atendimento às disposições legais para a tramitação da matéria,

bem como a inexistência de fatos novos após a análise em 1º turno e a ausência de

impactos orçamentários de sua eventual aprovação, ratificamos aqui o entendimento

exposto naquela ocasião.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.902/2013, no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Zé Maia,  presidente -  Lafayette de Andrada,  relator  -  Glaycon Franco -  Ulysses

Gomes.

PROJETO DE LEI Nº 3.902/2013

(Redação do Vencido)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Pirapora  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

com área de 1.856m² (mil oitocentos e cinquenta e seis metros quadrados), registrado

sob o nº 254, a fls. 125v/126 do Livro 3-C, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Pirapora.

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

órgãos administrativos do Município de Pirapora.

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

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

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

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

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

imóvel.

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

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

parágrafo único do art. 1º.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.903/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o
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Poder Executivo a doar ao Município de Matipó o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º turno, na forma apresentada, a proposição retorna agora a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 289,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei sob comento tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Matipó imóvel constituído de área com 612m², situado nesse

município.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, a proposição estabelece,

no parágrafo único de seu art. 1º, que o imóvel será destinado ao funcionamento de

entidade privada sem fins lucrativos, dedicada à assistência social.

O art. 2º prevê a reversão do bem ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco

anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista; e o art. 3º estabelece que a autorização ficará sem efeito se,

findo igual prazo, o donatário não houver procedido ao registro do imóvel. Por fim, o

art.  4º  do  projeto  determina  que  o  Município  de  Matipó  deverá  encaminhar  à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - documento comprobatório

da utilização do imóvel.

Cabe esclarecer que a transferência de um bem público, ainda que para outro ente

da  Federação,  somente  pode  ser  realizada  com a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Ratificamos, portanto, o entendimento desta comissão de que o projeto se encontra

de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  versam  sobre  a  matéria,  não  acarreta

despesas para o erário e não tem repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.903/2013 no 2º

turno, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Zé Maia,  presidente - Lafayette de Andrada,  relator  -  Ulysses Gomes -  Glaycon

Franco.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.075/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei  em epígrafe tem por fim

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Coluna o imóvel que especifica.

Aprovada em 1º turno com a Emenda nº 1, retorna agora a proposição a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte integrante deste parecer.

Fundamentação

A proposição sob comento tem por finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Coluna o imóvel com área de 2.000m², situado nesse município.

O projeto foi aprovado no 1º turno com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão

de Constituição e Justiça, objetivando aperfeiçoar o texto do caput do art. 1º no que

se refere à técnica legislativa.

Com a finalidade de proteger o interesse público, o parágrafo único do art. 1º do

projeto  apresenta  a  destinação  que  será  dada  ao  imóvel  doado,  qual  seja  a

construção  de  unidade  básica  de  saúde,  instalações  de  apoio  operacional  da

prefeitura  e  realização  de  atividade  de  interesse  social  da  comunidade.  Com  o

mesmo objetivo, o art. 2º da proposição determina a reversão do bem ao patrimônio

do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Conforme  nos  manifestamos  anteriormente,  entendemos  que  a  proposição  é

meritória porquanto está em consonância com os preceitos legais que versam sobre a

matéria, não apresentando despesas para o erário nem acarretando repercussão na

lei orçamentária.

Acrescente-se, ainda, que nesta fase regimental de caráter revisional, analisamos

as etapas do turno anterior e não constatamos qualquer vício que possa obstaculizar
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a aprovação da proposição.

Cabe ressaltar que o projeto foi amplamente debatido no 1º turno e que não houve

fato novo após a primeira  análise.  Desse modo,  não existe motivo para  alterar  o

nosso entendimento sobre a matéria.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.075/2013, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Zé Maia,  presidente - Lafayette de Andrada,  relator  -  Ulysses Gomes -  Glaycon

Franco.

PROJETO DE LEI Nº 4.075/2013

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Coluna o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

com  área  de  2.000m²  (dois  mil  metros  quadrados),  situado  nesse  município,

registrado sob o nº  9.456,  a fls.  291 do Livro nº  3-E,  no Cartório  de Registro de

Imóveis da Comarca de São João Evangelista.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput deste  artigo  destina-se  à

construção de unidade básica de saúde, instalação de apoio operacional da prefeitura

e realização de atividades de interesse social da comunidade.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista no art. 1º.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.231/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  deputado  Dalmo Ribeiro  Silva,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Ibitiúra de Minas o imóvel que

especifica.
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Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, a proposição retorna agora a

este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art.

189, § 1º, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte integrante deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em análise tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar

ao  Município  de  Ibitiúra  de  Minas  o  imóvel  com  área  de  880,80m²,  a  ser

desmembrado do imóvel com área de 5.222,29m², situado na Rua Antônio Pinto de

Carvalho, no referido município, e registrado sob o nº 21.219, a fls. 256 do Livro 2, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Andradas.

O  projeto  foi  aprovado  no  1º  turno  com  o  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela

Comissão de Constituição e Justiça, com vistas a aperfeiçoar o texto aos preceitos de

técnica  legislativa  e  incluir  nela o  memorial  descritivo  que identifica  a  área a  ser

doada, bem como atualizar os dados relativos ao registro do imóvel, estabelecendo,

no parágrafo único do seu art. 1º, que o imóvel será destinado à instalação de creche

municipal, e, no art. 2º, que o imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo

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

dada essa destinação.

Conforme  nos  manifestamos  anteriormente,  entendemos  que  a  proposição  é

meritória, pois está de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria,

não  representa  despesas  para  o  erário  e  não  acarreta  repercussão  na  lei

orçamentária.  Ademais,  nesta fase regimental  de caráter revisional,  analisamos as

etapas  do  turno  anterior  e  não  constatamos  qualquer  vício  que  possa  obstar  a

aprovação da proposição.

É importante frisar que o projeto foi amplamente debatido no 1º turno e que não

houve fato novo após a nossa primeira análise. Assim, não há razão para alterar

nosso entendimento sobre a matéria.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.231/2013, no 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.
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Zé Maia,  presidente - Ulysses Gomes, relator -  Lafayette de Andrada -  Glaycon

Franco.

PROJETO DE LEI Nº 4231/2013

(Redação do Vencido)

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

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

imóvel com área 880,80m2 (oitocentos e oitenta vírgula oitenta metros quadrados),

conforme descrição no Anexo desta lei, a ser desmembrado de imóvel com área de

5.222,29m2 (cinco mil duzentos e vinte e dois vírgula vinte e nove metros quadrados),

situado na Rua Antônio Pinto de Carvalho, naquele Município, e registrado sob o nº

21.219, a fls.  256 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Andradas.

Parágrafo único - O imóvel descrito no caput deste artigo destina-se à instalação de

creche municipal.

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

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

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

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

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2013.)

A área a ser doada tem a seguinte descrição: 36,70m (trinta e seis vírgula setenta

metros) de frente, confrontando com a Rua Joaquim José de Andrade; 24,00m (vinte

e quatro metros) na lateral  direita,  confrontando com o estádio municipal;  36,70m

(trinta  e  seis  vírgula  setenta  metros)  de  fundos,  confrontando  com  o  lote  240;  e

24,00m (vinte e quatro metros) na lateral esquerda, confrontando com o Lote 240,

perfazendo  uma  área  de  880,80m2  (oitocentos  e  oitenta  vírgula  oitenta  metros

quadrados).
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.415/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei  em epígrafe visa

conceder prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº 18.938, de 10 de junho

de 2010, que autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - a

doar ao Estado o imóvel que especifica.

Aprovado no 1º turno com a Emenda nº 1, retorna agora o projeto a esta comissão

para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, § 1º, combinado com o

art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Segue  anexa  a  redação  do  vencido,  que  é  parte  integrante  da  presente  peça

opinativa.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa dilatar o prazo concedido ao donatário do imóvel de

que trata  a  Lei  nº  18.938,  de  10  de junho de 2010,  para  a  execução das  obras

destinadas à construção do Centro de Reintegração Social - CRS - da Associação de

Proteção e Assistência aos Condenados - Apac - de Barbacena. Destinado a abrigar

ex-detentos, o Centro atenderá aos objetivos da Apac de recuperação e reintegração

social desse segmento. A medida vem ao encontro da política atual do governo do

Estado e do Tribunal de Justiça, consubstanciada no projeto Novos Rumos. Ressalte-

se que cerca de 100 comarcas já possuem esse centro e que o governo de Minas

Gerais já conta com recursos para iniciar a obra.

Conforme nos  manifestamos  anteriormente,  e  tendo  em  vista  as  considerações

acima, entendemos que a matéria atende à questão do mérito e que não há óbice no

que tange à sua repercussão financeira. Ademais, deve-se ressaltar que a proposição

se restringe à mera dilatação do prazo para a mencionada construção, pois a doação

propriamente dita já foi objeto de análise quando da tramitação do respectivo projeto

de lei, que resultou na Lei nº 18.938, de 2010.

É importante frisar que a matéria foi amplamente debatida no 1º turno e que não

houve fato novo após a nossa primeira análise. Ademais, nesta fase regimental de

caráter revisional, analisamos todas as etapas do turno anterior e não constatamos
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qualquer vício que possa obstar a aprovação da proposição. Assim, não há razão

para alterar nosso entendimento sobre a matéria.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.415/2013, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes - Glaycon

Franco.

PROJETO DE LEI Nº 4.415 /2013

(Redação do Vencido)

Concede prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei n° 18.938, de 10 de junho

de 2010, que autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - a

doar ao Estado o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica concedido ao donatário do imóvel de que trata a Lei n° 18.938, de 10

de junho de 2010, o prazo de dez anos, contados da data de publicação desta lei,

para  a  execução  das  obras  destinadas  à  construção do Centro  de  Reintegração

Social  da  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos  Condenados  - Apac  - de

Barbacena.

Art. 2° - O imóvel de que trata a Lei n° 18.938, de 2010, reverterá ao patrimônio da

Fhemig se, findo o prazo previsto no art. 1º,  não lhe tiver sido dada a destinação

estabelecida.

Art. 3° - Fica revogado o art. 2° da Lei n° 18.938, de 2010.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.434/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei  em epígrafe visa

autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Barbacena  o  imóvel  que

especifica.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, a proposição retorna agora a
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este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art.

189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em observância ao disposto no § 1º do art. 189, a redação do vencido faz parte

deste parecer.

Fundamentação

A proposição em análise, na forma aprovada em Plenário, sobre a qual passamos a

nos referir, tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de

Barbacena  uma  área  de  10,325ha,  a  ser  desmembrada  do  imóvel  com

aproximadamente 43,61ha,  registrado sob o nº  4.415,  a fls.  94-98 do Livro 3,  no

Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena.

Atendendo  ao  interesse  coletivo,  que  deve  nortear  as  ações  da  administração

pública, o parágrafo único do seu art. 1º determina que o imóvel será destinado a

atividades  relacionadas  à  cultura,  ao  lazer,  ao  esporte  e  a  outras  de  natureza

institucional.

Com  o  mesmo objetivo,  o  art.  2º  do  projeto  determina  a  reversão  do  bem  ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação  prevista;  e  o  art.  3º

estabelece que a autorização ficará sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco

anos, o donatário não houver procedido ao registro do imóvel.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Ratificamos, portanto, o entendimento desta comissão de que o projeto em análise

se encontra de acordo com os preceitos legais  que versam sobre a matéria,  não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.434/2013, no
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2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Zé Maia,  presidente -  Glaycon Franco,  relator  -  Lafayette de Andrada -  Ulysses

Gomes.

PROJETO DE LEI Nº 4.434/2013

(Redação do Vencido.)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Barbacena  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

área  de  10,3251ha  (dez  vírgula  três  mil  duzentos  e  cinquenta  e  um  hectares),

correspondente a 103.251,00m² (cento e três mil duzentos e cinquenta e um metros

quadrados), conforme descrição constante no anexo desta lei, a ser desmembrado do

imóvel com área de 436.165,23m² (quatrocentos e trinta e seis mil cento e sessenta e

cinco vírgula vinte e três metros quadrados), registrado sob o nº 4.415, a fls. 94-98 do

Livro 3, no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena.

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

relacionadas à cultura, ao lazer, ao esporte e a outras de natureza institucional.

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

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

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

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

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

do imóvel.

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

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº ... , de ... de ... .)

A  área  a  ser  doada  tem  a  seguinte  descrição:  partindo  do  ponto  1,  com

coordenadas planas N=7.650.711,91m e E=625.968,76m ,  localizado na Rua Luiz

Delben e canto de divisa com Canil da Sociedade dos Animais, segue confrontando à

esquerda com a Rua Luiz Delben, com distância de 75,54m e azimute de 47º02'12”
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até o ponto 2; deste, confrontando à esquerda com a Rua Luiz Delben, seguindo com

distância  de  73,62m  e  azimute  plano  de  43º54'11”  chega-se  ao  ponto  3;  deste,

seguindo com distância de 4,23m e azimute plano de 61°17'20” chega-se ao ponto 4;

deste, seguindo com distância de 41,57m e azimute plano de 65º31'57” chega-se ao

ponto  5;  deste,  seguindo com distância  de  28,66m e azimute plano de 82°46'46”

chega-se ao ponto 6; deste, seguindo com distância de 22,92m e azimute plano de

84º15'46” chega-se ao ponto 7; deste, seguindo com distância de 36,27m e azimute

plano de 83º39'47” chega-se ao ponto 8; deste, seguindo com distância de 40,46m e

azimute plano de 83°40'39” chega-se ao ponto 9; deste, confrontando à esquerda

com Sericícola (Área remanescente),  segindo com distância de 75,16m e azimute

plano de 217°02'36” chega-se ao ponto 10; deste, seguindo com distância de 12,55m

e azimute plano de 173°22'12” chega-se ao ponto 11; deste, seguindo com distância

de 25,33m e azimute plano de 170°30'28” chega-se ao ponto 12; deste, seguindo com

distância  de  90,83m e azimute  plano de 72°51'01”  chega-se  ao ponto  13;  deste,

seguindo com distância de 139,59m e azimute plano de 62°48'00” chega-se ao ponto

14;  deste,  confrontando  à  esquerda  com  Estação  Meteorológica,  seguindo  com

distância de 47,73m e azimute plano de 150°15'27” chega-se ao ponto 15;  deste,

seguindo com distância de 38,20m e azimute plano de 149°41'14” chega-se ao ponto

16;  deste,  confrontando à esquerda com Ministério  da Aeronáutica,  seguindo com

distância de 149,36m e azimute plano de 240°14'59” chega-se ao ponto 17; deste,

seguindo com distância de 22,36m e azimute plano de 157°09'08” chega-se ao ponto

18; deste, seguindo com distância de 51,25m e azimute plano de 154°15'42” chega-

se  ao  plano  19;  deste,  seguindo  com  distância  de  61,10m  e  azimute  plano  de

149°12'29”  chega-se  ao  ponto  20;  deste,  seguindo  com  distância  de  25,24m  e

azimute plano de 156°18'57” chega-se ao ponto 21; deste, confrontando à esquerda

com Rua Lobato Campos, seguindo com distância de 189,25m e azimute plano de

222°44'05”  chega-se  ao  ponto  22;  deste,  confrontando à  esquerda com Canil  da

Sociedade dos Animais, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 206,45m

e azimute plano de 322°04'47” chega-se ao ponto 23; deste, seguindo com distância

de 223,09m e azimute plano de 307°29'14” chega-se ao ponto 1, ponto inicial  da

presente descrição, fechando o perímetro com área de 10,3251ha (dez vírgula três
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mil duzentos e cinquenta e um hectares).

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.540/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar a

Fundação Rural Mineira - Ruralminas - a doar ao Município de Itabira o imóvel que

especifica.

Aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em observância ao disposto no § 1º do art. 189 do Regimento Interno, a redação do

vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em análise, na forma aprovada em Plenário, sobre o qual passamos a

nos referir, tem como finalidade autorizar a Ruralminas a doar ao Município de Itabira

um imóvel com área de 42,3747ha, conforme memorial descritivo constante em seu

anexo, registrado sob o nº 4.088, a fls. 9 do Livro 2-8-B, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Itabira.

Atendendo  ao  interesse  coletivo,  que  deve  nortear  as  ações  da  administração

pública, o parágrafo único do seu art. 1º determina que o imóvel será destinado à

regularização  fundiária  e  urbanização,  pelo  próprio  município.  Com  o  objetivo  de

atender ao mesmo princípio, o art. 2º determina a reversão do bem ao patrimônio do

Estado se,  no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação,  não lhe tiver sido dada a destinação prevista;  o art.  3º  estabelece que a

autorização ficará sem efeito se, findo o mesmo prazo, o município donatário não

houver procedido ao registro do imóvel; e o art. 4º dispõe que o Município de Itabira

encaminhará à Ruralminas documento comprobatório da destinação dada ao imóvel,

conforme estabelecida no projeto.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei
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Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Ratificamos, portanto, o entendimento desta comissão de que o projeto em análise

se encontra de acordo com os preceitos legais  que versam sobre a matéria,  não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.540/2013, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Zé Maia,  presidente -  Glaycon Franco,  relator  -  Lafayette de Andrada -  Ulysses

Gomes.

PROJETO DE LEI Nº 4.540/2013

(Redação do Vencido.)

Autoriza a Fundação Rural Mineira - Ruralminas - a doar ao Município de Itabira o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  a  Fundação  Rural  Mineira  -  Ruralminas  -  autorizada  a  doar  ao

Município  de  Itabira  imóvel  constituído  pela  área  de  42,3747ha  (quarenta  e  dois

hectares, trinta e sete ares e quarenta e sete centiares), situado no local denominado

Rocinha ou Abre Campo, nesse município, e registrado sob o nº 4.088, a fls. 9 do

Livro 2.8-B, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itabira.

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

fundiária e urbanização, pelo Município de Itabira.

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

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

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

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

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

imóvel.
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Art.  4º  -  O  Município  de  Itabira  encaminhará  à  Ruralminas  documento  que

comprove a destinação do imóvel prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de )

As  medidas,  confrontações  e  descrição do  imóvel  de  que trata  esta  lei  são as

seguintes:

Área de terreno com a medida de 42,3747ha ou 423.746,6338m², situada no bairro

denominado  Pedreira,  Rocinha  ou  Abre  Campo,  no  Município  de  Itabira,  com  as

seguintes medidas e confrontações: partindo do ponto inicial P1, confrontando com a

estação da Cemig, segue com o azimute de 031°20’56”, na distância de 40,058m, até

atingir o ponto P2; daí segue com o azimute de 048°38’20”, na distância de 80,660m,

até  atingir  o  ponto  P3;  daí  segue com o  azimute  de  000°30’36”,  na  distância  de

120,205m, até atingir o ponto P4; daí, confrontando com a Companhia Vale do Rio

Doce, segue com o azimute de 020º58’00”, na distância de 34,794m, até atingir o

ponto P5;  daí segue com o azimute de 017º07’24”,  na distância de 30,670m, até

atingir o ponto P6; daí segue com o azimute de 023º40’30”, na distância de 28,116m,

até  atingir  o  ponto  P7;  daí  segue com o azimute  de 045º27’38”,  na  distância  de

35,1887m,  até  atingir  o  ponto  P8;  daí  segue  com  o  azimute  de  017º58’00”,  na

distância de 18,965m, até atingir o ponto P9; daí segue com o azimute de 345º15’19”,

na  distância  de  25,176m,  até  atingir  o  ponto  P10;  daí  segue  com  o  azimute  de

324º13’05”, na distância de 19,908m, até atingir o ponto P11; daí, confrontando com a

congregação Religiosas Missionárias  de  Nossa Senhora das Dores,  segue com o

azimute de 296º30’28”, na distância de 23,217m, até atingir o ponto P12; daí segue

com o azimute de 357º41’58”, na distância de 19,706m, até atingir o ponto P13; daí

segue com o azimute de 084°43’15”, na distância de 39,225m, até atingir  o ponto

P14; daí segue com azimute de 174º31’40”, na distância de 19,987m, até atingir o

ponto P15; daí segue com o azimute 112º18’53”, na distância de 2,758m, até atingir o

ponto P16; daí segue com o azimute de 058º29’39”, na distância de 32,573m, até

atingir  o  ponto  P17;  daí  segue  com  o  azimute  de  065°58’33”,  na  distância  de

51,753m,  até  atingir  o  ponto  P18,  daí  segue  com  o  azimute  de  071°28’44”,  na
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distância  de  35,762m,  até  atingir  o  ponto  P19;  daí  segue  com  o  azimute  de

160º18’46”, na distância de 1,158m, até atingir o ponto P20; daí segue com o azimute

de 072°08’04”, na distância de 42,962m, até atingir o ponto P21; daí segue com o

azimute de 077°07’22”, na distância de 54,429m, até atingir o ponto P22; daí segue

com o azimute 083°45’56”, na distância de 13,168m, até atingir o ponto 23; daí segue

com o azimute de 080º41’20’’ na distância de 26,145m, até atingir o ponto P24; daí

segue com o azimute de 024°20’48”, na distância de 6,816m, até atingir o ponto P25;

daí segue com o azimute 096°56’59”, na distância de 4,463m, até atingir o ponto P26;

daí segue com o azimute 159°19’23”, na distância de 3,880m, até atingir o ponto P27;

daí segue com o azimute 073°08’04”, na distância de 11,547m, até atingir o ponto

P28; daí segue com o azimute 005°42’38”,  na distância de 18,391m, até atingir  o

ponto P29; daí segue com o azimute 092°41’36”, na distância de 26,389m, até atingir

o ponto P30;  daí  segue com o azimute 168°47’10”,  na distância de 14,038m, até

atingir o ponto P31; daí segue com o azimute 079°57’23”, na distância de 38,246m,

até  atingir  o  ponto  P32;  daí  segue  com  o  azimute  061°59’44”,  na  distância  de

24,748m, até atingir o ponto P33; daí segue com o azimute 118º28’04”, na distância

de  40,058m,  até  atingir  o  ponto  P34;  daí  segue  com  o  azimute  086°06’51”,  na

distância de 23,905m, até atingir o ponto P35; daí segue com o azimute 010º45’22”,

na distância de 11,360m, até atingir o ponto 36; daí segue com o azimute 057º15’53’’,

na distância de 7,157m, até atingir o ponto P37; daí segue com o azimute 327°46’07”,

na distância de 4,031m, até atingir o ponto P38; daí segue com o azimute 274°08’11”,

na  distância  de  11,229m,  até  atingir  o  ponto  P39;  daí  segue  com  o  azimute

034º33’45”,  na  distância  de  11,475m,  até  atingir  o  ponto  P40;  daí  segue  com  o

azimute 338°37’58”, na distância de 6,615m, até atingir o ponto P41; daí segue com o

azimute 357°33’28, na distância de 38,485m, até atingir o ponto P42; daí segue com

o azimute 027º36’45”, na distância de 14,434m, até atingir o ponto P43; daí segue

com o azimute 089°04’04”, na distância de 9,221m, até atingir o ponto P44; daí segue

com o azimute 169°06’52”,  na distância de 14,827m, até atingir  o  ponto P45;  daí

segue com o azimute 101°18’23”, na distância de 32,185m, até atingir o ponto P46;

daí segue com o azimute 057º01’03”, na distância de 23,807m, até atingir o ponto

P47; daí segue com o azimute 089°52’37”,  na distância de 37,280m, até atingir  o
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ponto P48; daí segue com o azimute 058°35’22”, na distância de 5,718m, até atingir o

ponto P49; daí segue com o azimute 164°01’54”, na distância de 25,471m, até atingir

o ponto P50;  daí segue com o azimute 072°55’11”,  na distância de 20,599m, até

atingir  o  ponto  P51;  daí  segue  com  o  azimute  de  078°45’17”,  na  distância  de

39,896m, até atingir o ponto P52; daí, confrontando com a congregação Religiosas

Missionárias  de Nossa Senhora das Dores,  segue com o  azimute 165°47’35”,  na

distância de 58,592m, até atingir o ponto P53; daí segue com o azimute 232°23’55”,

na  distância  de  27,730m,  até  atingir  o  ponto  P54;  daí  segue  com  o  azimute

202°16’43”, na distância de 2,453m, até atingir o ponto P55; daí segue com azimute

250°46’46”,  na  distância  de  26,063m,  até  atingir  o  ponto  P56;  daí  segue  com  o

azimute 219°22’59”, na distância de 10,764m, até atingir o ponto P57; daí segue com

o azimute 208°41’15”, na distância de 6,520m, até atingir o ponto P58; daí segue com

o azimute 168°07’47”, na distância de 6,417m, até atingir o ponto P59; daí segue com

o azimute 143°01’40”, na distância de 11,190m, até atingir o ponto P60; daí segue

com o azimute 169°09’50”,  na distância de 35,106m, até atingir  o  ponto P61;  daí

segue com o azimute 186°54’55”, na distância de 43,355m, até atingir o ponto P62;

daí segue com o azimute 138º40’08”, na distância de 9,282m, até atingir o ponto P63;

daí segue com o azimute 040º09’28”, na distância de 7,707m, até atingir o ponto P64;

daí segue com o azimute 342°05’21’, na distância de 6,568m, até atingir o ponto P65;

daí segue com o azimute 019º16’09”, na distância de 6,515m, até atingir o ponto P66;

daí segue com o azimute 091°27’50”, na distância de 9,003m, até atingir o ponto P67;

daí segue com o azimute de 172°30’21”, na distância de 19,244m, até atingir o ponto

P68; daí segue com o azimute de 148°34’44”, na distância de 16,113m, até atingir o

ponto P69; daí segue com o azimute de 060°42’05”, na distância de 31,694m, até

atingir o ponto P70; daí segue com o azimute de 068°09’44”, na distância de 8,791m,

até atingir  o ponto P71; daí segue com o azimute de 066°56’48”,  na distância de

39,353m,  até  atingir  o  ponto  P72;  daí  segue  com  o  azimute  de  073°55’02”,  na

distância  de  29,203m,  até  atingir  o  ponto  P73;  daí  segue  com  o  azimute  de

152°52’34”, na distância de 4,584m, até atingir o ponto P74; daí segue com o azimute

de 178°27’48”, na distância de 52,209m, até atingir o ponto P75; daí segue com o

azimute de 184°28’02”, na distância de 4,494m, até atingir o ponto P76; daí segue
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com o azimute de 178°07’18”, na distância de 18,00m, até atingir o ponto P77; daí

segue com o azimute de 190°09’38”, na distância de 6,740m, até atingir o ponto P78;

daí segue com o azimute de 169°54’16”, na distância de 8,329m, até atingir o ponto

P79; daí segue com o azimute de 178°06’53”, na distância de 33,438m, até atingir o

ponto P80; daí  segue com o azimute de 096°42’35”,  na distância de 3,081m, até

atingir o ponto P81; daí segue com o azimute de 140°02’16”, na distância de 5,136m,

até atingir  o ponto P82; daí segue com o azimute de 176°36’21”,  na distância de

14,526m,  até  atingir  o  ponto  P83;  daí  segue  com  o  azimute  de  261°36’45”,  na

distância de 6,924m, até atingir o ponto P84; daí segue com o azimute de 179°04’02”,

na  distância  de  34,395m,  até  atingir  o  ponto  P85;  daí  segue  com  o  azimute  de

174°05’06”,  na  distância  de  33,770m,  até  atingir  o  ponto  P86;  daí  segue  com  o

azimute de 168º20’49”, na distância de 14,407m, até atingir o ponto P87; daí segue

com o azimute de 173°55’31”, na distância de 51,218m, até atingir o ponto P88; daí

segue com o azimute de 171°26’02’’, na distância de 24,908m, até atingir o ponto

P89; daí segue com o azimute de 177°28’31’’, na distância de 86,494m, até atingir o

ponto P90;  daí,  confrontando com a Companhia Vale do Rio  Doce,  segue com o

azimute de 251°30’18”, na distância de 18,126m, até atingir o ponto P91; daí segue

com o azimute de 274°35’58”, na distância de 20,576m, até atingir o ponto P92; daí,

segue com o azimute de 287°28’08”, na distância de 15,757m, até atingir  o ponto

P93; daí segue com o azimute de 342°28’22’’, na distância de 11,186m, até atingir o

ponto P94; daí  segue com o azimute de 275°06’58”,  na distância de 7,289m, até

atingir  o  ponto  P95;  daí  segue  com  o  azimute  de  243º06’05”,  na  distância  de

19,208m,  até  atingir  o  ponto  P96;  daí  segue  com  o  azimute  de  171°47’545”,  na

distância  de  6,800m,  chega-se  ao  ponto  P97;  daí  segue  com  o  azimute  de

080°59’29”,  na  distância  de  22,417m,  até  atingir  o  ponto  P98;  daí  segue  com  o

azimute de 113°43’24”, na distância de 14,342m, até atingir o ponto P99; daí segue

com o azimute 206º06’29” , na distância de 24,933m, até atingir o ponto P100; daí

segue com o azimute de 183º28’26”, na distância de 27,230m, até atingir o ponto

P101; daí segue com o azimute de 186º34’15”, na distância de 15,905m, até atingir o

ponto  P102;  daí  segue  com o  azimute  de  267°07’55”,  na  distância  19,985m,  até

atingir  o  ponto  P103;  daí  segue  com  o  azimute  de  168°13’51”,  na  distância  de
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22,993m,  até  atingir  o  ponto  P104;  daí  segue  com  o  azimute  de  175°38’03”,  na

distância  de  16,027m,  até  atingir  o  ponto  P105;  daí  segue  com  o  azimute  de

257°04’02”,  na  distância  de  28,462m, até  atingir  o  ponto  P106;  daí  segue com o

azimute de 263º15’14”, na distância de 15,749m, até atingir o ponto P107; daí segue

com o azimute de 196º10’20”, na distância de 11,453m, até atingir o ponto P108; daí

segue com o azimute de 283º23’00”, na distância de 17,238m, até atingir o ponto

P109; daí segue com azimute de 299º14’28”, na distância de 10,440m, até atingir o

ponto P110; daí segue com o azimute de 313º40’52”, na distância de 16,897m, até

atingir  o  ponto  P111;  daí  segue  com  o  azimute  de  174º27’16”,  na  distância  de

17,281m,  até  atingir  o  ponto  P112;  daí  segue  com  o  azimute  de  148º20’42”,  na

distância  de  7,107m,  até  atingir  o  ponto  P113;  daí  segue  com  o  azimute  de

167º03’05’’,  na distância  de 13,031m, até  atingir  o  ponto P114;  daí  segue com o

azimute de 235º05’42”, na distância de 4,317m, até atingir o ponto P115; daí segue

com o azimute de 167º01’17”, na distância de 10,775m, até atingir o ponto P116; daí

segue com o azimute de 182º02’01”, na distância de 10,427m, até atingir o ponto

P117; daí segue com o azimute de 202°31’03”, na distância de 20,211m, até atingir o

ponto P118; daí segue com o azimute de 207º42’46”, na distância de 15,182m, até

atingir  o  ponto  P119;  daí  segue  com  o  azimute  de  317°31’52”,  na  distância  de

18,573m,  até  atingir  o  ponto  P120;  daí  segue  com  o  azimute  de  324º12’31”,  na

distância  de  13,388m,  até  atingir  o  ponto  P121;  daí  segue  com  o  azimute  de

308°36’02”,  na  distância  de  36,225m, até  atingir  o  ponto  P122;  daí  segue com o

azimute de 298°27’43”, na distância de 30,803m, até atingir o ponto P123; daí segue

com o azimute de 293º53’25”, na distância de 12,075m, até atingir o ponto P124; daí

segue com o azimute de 198º45’06”, na distância de 33,752m, até atingir o ponto

P125; daí segue com o azimute 283º49’38”, na distância de 18,620m, até atingir o

ponto P126; daí segue com o azimute de 025º10’22”, na distância de 36,441m, até

atingir  o  ponto  P127;  daí  segue  com  o  azimute  de  288º43’22”,  na  distância  de

3,147m,  até  atingir  o  ponto  P128;  daí  segue  com  o  azimute  de  023º01’06”,  na

distância  de  15,717m,  até  atingir  o  ponto  P129;  daí  segue  com  o  azimute  de

052°05’18”,  na  distância  de  9,570m,  até  atingir  o  ponto  P130;  daí  segue  com  o

azimute de 022º48’47”, na distância de 17,564m, até atingir o ponto P31; daí segue
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com o azimute de 010º41’43”, na distância de 19,560m, até atingir o ponto P132; daí

segue com o azimute de 359°33’33”,  na distância de  5,200m, até atingir  o  ponto

P133; daí segue com o azimute de 298º17’14’’, na distância de 17,261m, até atingir o

ponto P134; daí segue com o azimute de 316º00’50”, na distância de 7,992m, até

atingir  o  ponto  P135;  daí  segue  com  o  azimute  de  331º07’44”,  na  distância  de

6,669m,  até  atingir  o  ponto  P136;  daí  segue  com  o  azimute  de  342º38’28”,  na

distância  de  7,072m,  até  atingir  o  ponto  P137;  daí  segue  com  o  azimute  de

011º43’59”,  na distância  de 21,244m, até atingir  o  ponto P138;  daí  segue com o

azimute de 018°09’39”, na distância de 6,609m, até atingir o ponto P139; daí segue

com o azimute de 286º10’58”, na distância de 28,16m, até atingir o ponto P140; daí

segue com o azimute de 233º58’10”, na distância de 13,107m, até atingir o ponto

P141; daí segue com o azimute de 212º32’18”, na distância de 13,107m, até atingir o

ponto P142; daí segue com o azimute de 267º02’56”, na distância de 42,436m, até

atingir  o  ponto  P143;  daí  segue  com  o  azimute  de  281º42’53”,  na  distância  de

12,214m,  até  atingir  o  ponto  P144;  daí  segue  com  o  azimute  de  240º01’12”,  na

distância  de  11,187m,  até  atingir  o  ponto  P145;  daí  segue  com  o  azimute  de

256º24’41”,  na  distância  de 14,897m, até  atingir  o  ponto P146;  daí  segue com o

azimute de 351º05’38”, na distância de 11,175m, até atingir o ponto P147; daí segue

com o azimute de 252°21’46”, na distância de 20,892m, até atingir o ponto P148; daí

segue com o azimute de 238º22’03”, na distância de 16,607m, até atingir o ponto

P149; daí segue com o azimute de 320º56’56”, na distância de 11,667m, até atingir o

ponto P150; daí segue com o azimute de 343°28’49”, na distância de 17,127m, até

atingir  o  ponto  P151;  daí  segue  com  o  azimute  de  272º36’21”,  na  distância  de

62,905m,  até  atingir  o  ponto  P152;  daí  segue  com  o  azimute  de  198º51’12”,  na

distância  de  29,894m,  até  atingir  o  ponto  P153;  daí  segue  com  o  azimute  de

109º50’16”,  na  distância  de 13,820m, até  atingir  o  ponto P154;  daí  segue com o

azimute de 135°42’00”, na distância de 31,829m, até atingir o ponto P155; daí segue

com o azimute de 039º38’54”, na distância de 15,390m, até atingir o ponto P156; daí

segue com o azimute de 124º50’39”, na distância de 22,858m, até atingir o ponto

P157; daí segue com o azimute de 216º56’31”, na distância de 39,750m, até atingir o

ponto P158; daí segue com o azimute de 206°56’01”, na distância de 17,375m, até
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atingir  o  ponto  P159;  daí  segue com  o  azimute  de  127º04’232”,  na  distância  de

2,256m, até atingir o ponto P160; daí segue com o azimute de 209º45’57, na distância

de 34,203m, até atingir o ponto P161; daí segue com o azimute de 232º44’46”, na

distância  de  18,204m,  até  atingir  o  ponto  P162;  daí  segue  com  o  azimute  de

223°58’28”,  na  distância  de  59,654m, até  atingir  o  ponto  P163;  daí  segue com o

azimute de 317º39’44”, na distância de 13,853m, até atingir o ponto P164; daí segue

com o azimute de 229º42’03”, na distância de 25,109m, até atingir o ponto P165; daí

segue com o azimute de 327º05’13”, na distância de 65,444m, até atingir o ponto

P166; daí segue com o azimute de 236°03’36”, na distância de 5,087m, até atingir o

ponto P167; daí segue com o azimute de 310º26’52”, na distância de 17,107m, até

atingir  o  ponto  P168;  daí  segue  com  o  azimute  de  327º43’28”,  na  distância  de

8,539m,  até  atingir  o  ponto  P169;  daí  segue  com  o  azimute  de  238°00’42”,  na

distância  de  31,940m,  até  atingir  o  ponto  P170;  daí  segue  com  o  azimute  de

269°00’40”,  na  distância  de  9,852m,  até  atingir  o  ponto  P171;  daí  segue  com  o

azimute de 292º41’20”, na distância de 7,674m, até atingir o ponto P172; daí segue

com o azimute de 2327º22’52”, na distância de 67,508m, até atingir o ponto P173; daí

segue com o azimute de 023º46’02”,  na distância de  4,764m, até atingir  o  ponto

P174; daí segue com o azimute de 298°53’29”, na distância de 8,146m, até atingir o

ponto P175; daí segue com o azimute de 033º17’54”, na distância de 18,652m, até

atingir  o  ponto P176;  daí  segue com o azimute  de 049°40’29”  e,  na distância de

22,731m, chega-se ao ponto 177; desse ponto,  com o azimute de 326º35’49”,  na

distância  de  14,949m,  até  atingir  o  ponto  P178;  daí  segue  com  o  azimute  de

244º13’51”,  na  distância  de  7,407m,  até  atingir  o  ponto  P179;  daí  segue  com  o

azimute de 252º10’59”, na distância de 19,348m, até atingir o ponto P180; daí segue

com o azimute de 284°12’35”, na distância de 14,421m, até atingir o ponto P181; daí

segue com o azimute de 293º49’36”, na distância de 36,414m, até atingir o ponto

P182; daí segue com o azimute de 304º53’24”, na distância de 25,000m, atravessa

estrada e passa a confrontar com a estação da Cemig, seguindo ainda na distância

de  51,013m,  até  atingir  o  ponto  P1,  início  desta  descrição.  O  imóvel  possui  as

seguintes confrontações: ao norte - congregação Religiosas Missionárias de Nossa

Senhora das Dores; ao sul - Companhia Vale do Rio Doce; ao leste - congregação
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Religiosas  Missionárias  de  Nossa Senhora  das  Dores  e  Companhia  Vale  do  Rio

Doce; ao oeste - Estação da Cemig e Companhia Vale do Rio Doce.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.502/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.502/2013, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de  Radiodifusão  Ondas

Verdes, com sede no Município de Conceição do Rio Verde, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.502/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de  Radiodifusão  Ondas

Verdes, com sede no Município de Conceição do Rio Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de

Radiodifusão Ondas Verdes, com sede no Município de Conceição do Rio Verde.

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

Sala das Comissões, 11de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson Batista,  presidente  -  Luiz  Humberto  Carneiro,  relator  -  Leonardo

Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.503/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.503/2013, de autoria do deputado Gustavo Valadares, que

declara de utilidade pública a Associação Nordesta Reflorestamento e Educação, com

sede no Município de Arcos, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.503/2013

Declara de utilidade pública a Associação Nordesta Reflorestamento e Educação,

com sede no Município de Arcos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Nordesta Reflorestamento

e Educação, com sede no Município de Arcos.

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

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson Batista,  presidente  -  Luiz  Humberto  Carneiro,  relator  -  Leonardo

Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.507/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.507/2013, de autoria do deputado Mário Henrique Caixa, que

declara de utilidade pública a entidade Liga Desportiva de Ribeirão das Neves, com

sede no Município de Ribeirão das Neves, foi  aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.507/2013

Declara de utilidade pública a entidade Liga Desportiva de Ribeirão das Neves, com

sede no Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Liga Desportiva de Ribeirão

das Neves, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Comissões, 11de dezembro de 2013.
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Doutor  Wilson Batista,  presidente  -  Luiz  Humberto  Carneiro,  relator  -  Leonardo

Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.511/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.511/2013, de autoria do deputado Paulo Lamac, que declara

de utilidade pública a Associação dos Condutores Auxiliares de Táxi - Acat -,  com

sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.511/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Condutores Auxiliares de Táxi - Acat

-, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Condutores Auxiliares

de Táxi - Acat -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson Batista,  presidente -  Luiz Humberto Carneiro ,  relator  -  Leonardo

Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.529/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  n°  4.529/2013,  de  autoria  do deputado João Vítor  Xavier,  que

declara de utilidade pública o Grupo de Resgate Voluntário de Emergência - GRVE -,

com sede no Município de Barão de Cocais, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.529/2013

Declara de utilidade pública a entidade Grupo de Resgate Voluntário de Emergência

- GRVE -, com sede no Município de Barão de Cocais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Grupo de Resgate Voluntário

de Emergência - GRVE -, com sede no Município de Barão de Cocais.

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

Sala das Comissões, 11de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Leonardo  Moreira,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.578/2013

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n°  4.578/2013,  de  autoria  do  deputado  Carlos  Pimenta,  que

declara de utilidade pública a Comunidade São Caetano Futebol Clube, com sede no

Município de Bom Sucesso, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.578/2013

Declara de utilidade pública a Comunidade São Caetano Futebol Clube, com sede

no Município de Bom Sucesso.

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade São Caetano Futebol

Clube, com sede no Município de Bom Sucesso.

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

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Leonardo  Moreira,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.579/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.579/2013, de autoria do deputado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública a Associação Desportiva de Ouro Fino - Clube do Esporte, com

sede nesse município, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.579/2013

Declara  de  utilidade pública  a  Associação  Desportiva  de  Ouro  Fino  -  Clube do

Esporte, com sede no Município de Ouro Fino.

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Desportiva de Ouro Fino -

Clube do Esporte, com sede no Município de Ouro Fino.

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

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Leonardo  Moreira,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.595/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.595/2013, de autoria do deputado Paulo Lamac, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária de Trabalhadores Rurais do Córrego

José Manoel, com sede no Município de Teófilo Otoni, foi aprovado em turno único,

na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 4.595/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Trabalhadores Rurais do

Córrego José Manoel, com sede no Município de Teófilo Otoni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de

Trabalhadores Rurais do Córrego José Manoel,  com sede no Município de Teófilo

Otoni.

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

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Leonardo  Moreira,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 3.077/2012

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa a alterar a

Lei  Delegada  nº  94,  de  29/1/2003,  que  dispõe  sobre  o  Conselho  Estadual  da

Juventude e dá outras providências.

A proposição foi publicada no  Diário do Legislativo em 14/4/2012 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Administração  Pública.  Em  atenção  a

requerimento  aprovado  em  30/5/2011,  foi  também  apreciada  pela  Comissão  de

Esporte, Lazer e Juventude.

Em  seu exame preliminar,  a  Comissão  de Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, legalidade e constitucionalidade da matéria na forma original.

A Comissão  de  Administração  Pública,  por  sua  vez,  opinou  pela  aprovação  do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

As Comissões de Esporte, Lazer e Juventude e de Participação Popular realizaram,

em 14/6/2012, audiência pública conjunta para debater o projeto.

A Comissão de Esporte, Lazer e Juventude opinou pela aprovação do projeto na

forma do Substitutivo nº 2, que apresentou.

Incluído na ordem do dia para discussão e votação em Plenário no 1º  turno,  o

projeto  recebeu  a  Emenda  nº  1,  que  vem  agora  a  esta  comissão  para  receber
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parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa alterar a Lei Delegada nº 94, de 23/1/2003, que

dispõe  sobre  o  Conselho  Estadual  da  Juventude  e  dá  outras  providências.  Nos

termos da mensagem encaminhada pelo Governador do Estado, entre os objetivos do

projeto  incluem-se  a  adequação  da  estrutura  do  conselho  às  disposições  da  Lei

Delegada nº 180,  de 20/1/2011, e a modificação de sua composição para dar-lhe

maior pluralidade e viabilizar sua expansão territorial.

A Emenda nº 1, apresentada em Plenário, contém duas matérias.

A primeira, que implicaria alteração da redação do § 1º do art. 5º da Lei Delegada nº

94, de 2003, determina que o quórum para funcionamento do conselho será de um

terço de seus membros, considerando-se, para tal cálculo, apenas os conselheiros

indicados pelo Governador e pela sociedade civil - “um terço dos conselheiros a que

se referem os incisos I e II do art. 3º” -, sem considerar os presidentes de conselhos

municipais representantes das regiões de planejamento.

Esta  primeira  matéria  contida  na  emenda  em  análise  é  ilustrativa  de  um

determinado  estágio  do  debate  sobre  a  proposição  nesta  Casa  Legislativa.

Entendimentos posteriores  à  aprovação de parecer  favorável  ao  projeto de lei  na

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, onde ele foi objeto de debate em audiência

pública, resultaram na reformulação do dispositivo citado e de outros.

Entre  tais  modificações,  figuram  a  criação  da  função  de  Vice-Presidente  do

conselho e a previsão de que o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário-Geral

sejam  escolhidos  pelos  próprios  integrantes  do  conselho,  alternando-se  o

preenchimento  das  funções  entre  as  três  categorias  que  o  compõem.  Também

entendemos ser necessária, para conferir  clareza ao texto legal,  a substituição do

termo  “regulamento”  por  “regimento  interno”  em  alguns  dispositivos  e,  por  fim,  a

previsão de que a escolha dos representantes da sociedade civil  e dos conselhos

municipais da juventude será prevista em decreto.

A segunda matéria contida na Emenda nº 1 refere-se à inclusão de parágrafo no art.

5º da Lei Delegada nº 94, de 2003, para facultar a realização de reuniões do conselho

na  forma  de  teleconferência  ou  televideoconferência.  Esta  segunda  matéria  está
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prejudicada, pois tanto o projeto de lei em sua forma original quanto os substitutivos

apresentados  pelas  Comissões  de  Administração  Pública  e  de  Esporte,  Lazer  e

Juventude já contêm dispositivo com idêntica redação.

Por fim, ressaltamos que todos os aprimoramentos necessários estão consolidados

no  Substitutivo  nº  3,  apresentado  a  seguir,  o  qual  contempla  tanto  as  inovações

contidas nos mencionados Substitutivos  nºs  1 e 2 quanto as  matérias  que foram

objeto de entendimentos após a apreciação do projeto pelas comissões de mérito.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.077/2012 na

forma do Substitutivo nº 3, a seguir apresentado, e pela rejeição da Emenda nº 1,

apresentada em Plenário.

Se aprovado o Substitutivo nº 3, ficam prejudicados os Substitutivos nºs 1 e 2, das

Comissões  de  Administração  Pública  e  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude,

respectivamente.

SUBSTITUTIVO Nº 3

Altera a Lei Delegada nº 94, de 29 de janeiro de 2003, que dispõe sobre o Conselho

Estadual da Juventude e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei Delegada nº 94, de 29 de janeiro de 2003, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 1º - O Conselho Estadual da Juventude, instituído pelo Decreto nº 27.000, de

14 de maio de 1987, é órgão colegiado de caráter consultivo, que integra a área de

competência  da  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da  Juventude  -  Seej  -,  por

subordinação administrativa, e rege-se pelas disposições a seguir.”.

Art. 2º - O  caput e o § 1º do art. 3º da Lei Delegada nº 94, de 2003, passam a

vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido dos seguintes §§ 4º e 5º:

"Art. 3º - O Conselho Estadual da Juventude será composto por até vinte e quatro

membros, com idade máxima de vinte e nove anos, designados pelo Governador do

Estado, sendo:

I - sete representantes do poder público estadual, escolhidos pelo Governador do

Estado;
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II  -  sete representantes de entidades da sociedade civil  que atuem na defesa e

promoção dos direitos  da juventude ou de notório  reconhecimento no âmbito das

políticas públicas de juventude, sendo um representante de cada entidade, escolhidos

na forma de decreto;

III -  até dez representantes de conselhos municipais da juventude, sendo um de

cada região contante no Anexo desta lei, escolhidos na forma de decreto.

§  1º  -  O  mandato  dos  membros  do  Conselho  será  de  dois  anos,  permitida  a

recondução por igual período, na forma definida em decreto.

(...)

§ 4º - A Assembleia Legislativa indicará um dos representantes do setor público a

que se refere o inciso I do caput deste artigo.

§  5º  -  Somente  poderá  eleger  representante  para  o  Conselho  Estadual  da

Juventude a região definida no Anexo desta lei que possuir mais de trinta por cento

dos municípios com Conselho Municipal da Juventude instalado.".

Art. 3º - Fica acrescentado à Lei Delegada nº 94, de 2003, o Anexo constante no

Anexo desta lei.

Art. 4º - Os arts. 4º e 7º da Lei Delegada nº 94, de 2003, passam a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  4º  -  O Conselho terá um Presidente,  um Vice-Presidente e um Secretário-

Geral,  escolhidos por seus integrantes entre os membros representantes do poder

público, da sociedade civil e dos conselhos municipais, de maneira que essas três

esferas tenham simultaneamente representação em um desses cargos e que cada

um desses cargos seja sucessivamente ocupado por representante de uma dessas

três esferas, em sistema de rodízio.

§ 1º - As competências do Presidente, do Vice-Presidente e do Secretário-Geral do

Conselho serão estabelecidas em regimento interno.

§  2º  -  O  mandato  do  Presidente,  do  Vice-Presidente  e  do  Secretário-Geral  do

Conselho  Estadual  da Juventude é de  um ano,  permitida  a  recondução por  igual

período, na forma do regimento interno.

(...)

Art.  7º  -  A  Seej  prestará  o  suporte  técnico  e  administrativo  necessário  ao



1861
____________________________________________________________________________

funcionamento do Conselho Estadual da Juventude, no que se refere a instalações,

equipamentos e recursos humanos.”.

Art. 5º - O § 1º do art. 5º da Lei Delegada nº 94, de 2003, passa a vigorar com a

seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o § 3º que segue:

“Art. 5º - (...)

§  1º  -  As reuniões  ocorrerão com a  presença  mínima de um terço  do  total  de

conselheiros  designados,  adotando-se  o  número  inteiro  imediatamente  inferior  no

caso de o quórum mínimo resultar em número fracionado.

(...)

§ 3º - As reuniões do Conselho poderão ser realizadas de forma virtual, por meio de

teleconferência ou televideoconferência, na forma do regimento interno.”.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

(a que se refere o art. 3º da Lei nº , de de de 20 )

“ANEXO

(a que se refere o inciso III do art. 3º da Lei Delegada nº 94, de 29 de janeiro de 2003)

REGIÕES

I - Central:  Abaeté, Alfredo Vasconcelos, Alvinópolis,  Alvorada de Minas, Antônio

Carlos, Araçaí, Augusto de Lima, Baldim, Barão de Cocais, Barbacena, Barroso, Bela

Vista de Minas, Belo Horizonte, Belo Vale, Betim, Biquinhas, Bom Jesus do Amparo,

Bonfim, Brumadinho, Buenópolis, Cachoeira da Prata, Caetanópolis, Caeté, Capela

Nova, Capim Branco, Caranaíba, Carandaí, Casa Grande, Catas Altas, Catas Altas da

Noruega,  Cedro  do  Abaeté,  Conceição  da  Barra  de  Minas,  Conceição  do  Mato

Dentro, Confins, Congonhas, Congonhas do Norte, Conselheiro Lafaiete, Contagem,

Cordisburgo,  Corinto,  Coronel  Xavier  Chaves,  Couto  de  Magalhães  de  Minas,

Cristiano  Otôni,  Crucilândia,  Curvelo,  Datas,  Desterro  de  Entre-Rios,  Desterro  do

Melo, Diamantina, Dionísio, Dom Joaquim, Dores de Campos, Entre-Rios de Minas,

Esmeraldas,  Felício  dos  Santos,  Felixlândia,  Ferros,  Florestal,  Fortuna  de  Minas,

Funilândia, Gouveia, Ibertioga, Ibirité, Igarapé, Inhaúma, Inimutaba, Itabira, Itabirito,

Itaguara,  Itambé  do  Mato  Dentro,  Itatiaiuçu,  Itaverava,  Jabuticatubas,  Jeceaba,

Jequitibá, João Monlevade, Joaquim Felício, Juatuba, Lagoa Dourada, Lagoa Santa,
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Madre  de  Deus  de  Minas,  Maravilhas,  Mariana,  Mário  Campos,  Mateus  Leme,

Matozinhos, Moeda, Monjolos, Morada Nova de Minas, Morro da Garça, Morro do

Pilar, Nazareno, Nova Era, Nova Lima, Nova União, Onça de Pitangui, Ouro Branco,

Ouro  Preto,  Paineiras,  Papagaios,  Pará  de  Minas,  Paraopeba,  Passabém,  Pedro

Leopoldo, Pequi,  Piedade do Rio Grande,  Piedade dos Gerais,  Pitangui,  Pompéu,

Prados, Presidente Juscelino, Presidente Kubitschek, Prudente de Morais, Queluzito,

Raposos, Resende Costa, Ressaquinha, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso,

Rio Piracicaba, Rio Vermelho, Ritápolis,  Sabará, Santa Bárbara, Santa Bárbara do

Tugúrio,  Santa  Cruz  de  Minas,  Santa  Luzia,  Santa  Maria  de  Itabira,  Santana  de

Pirapama, Santana do Garambéu, Santana do Riacho, Santana dos Montes, Santo

Antônio do Itambé, Santo Antônio do Rio Abaixo, Santo Hipólito, São Brás do Suaçuí,

São Domingos do Prata, São Gonçalo do Rio Abaixo, São Gonçalo do Rio Preto, São

João del-Rei, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, São José da Varginha, São

José  do  Goiabal,  São  Sebastião  do  Rio  Preto,  São  Tiago,  Sarzedo,  Senador

Modestino  Gonçalves,  Senhora  dos  Remédios,  Serra  Azul  de  Minas,  Serro,  Sete

Lagoas, Taquaraçu de Minas, Tiradentes, Três Marias e Vespasiano;

II - Mata: Abre-Campo, Acaiaca, Além Paraíba, Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Alto Rio

Doce,  Amparo  da  Serra,  Antônio  Prado  de  Minas,  Aracitaba,  Araponga,  Argirita,

Astolfo Dutra, Barão do Monte Alto, Barra Longa, Belmiro Braga, Bias Fortes, Bicas,

Brás  Pires,  Caiana,  Cajuri,  Canaã,  Caparaó,  Caputira,  Carangola,  Cataguases,

Chácara, Chalé, Chiador, Cipotânea, Coimbra, Coronel Pacheco, Descoberto, Diogo

de  Vasconcelos,  Divinésia,  Divino,  Dom  Silvério,  Dona  Euzébia,  Dores  do  Turvo,

Durandé,  Ervália,  Espera  Feliz,  Estrela-d'Alva,  Eugenópolis,  Ewbank  da  Câmara,

Faria  Lemos,  Fervedouro,  Goianá,  Guaraciaba,  Guarani,  Guarará,  Guidoval,

Guiricema,  Itamarati  de  Minas,  Jequeri,  Juiz  de  Fora,  Lajinha,  Lamim,  Laranjal,

Leopoldina,  Lima  Duarte,  Luisburgo,  Manhuaçu,  Manhumirim,  Mar  de  Espanha,

Maripá de Minas, Martins Soares, Matias Barbosa, Matipó, Mercês, Miradouro, Miraí,

Muriaé,  Olaria,  Oliveira  Fortes,  Oratórios,  Orizânia,  Paiva,  Palma,  Patrocínio  do

Muriaé, Paula Cândido, Pedra Bonita, Pedra do Anta, Pedra Dourada, Pedro Teixeira,

Pequeri, Piau, Piedade de Ponte Nova, Piranga, Pirapetinga, Piraúba, Ponte Nova,

Porto Firme, Presidente Bernardes, Raul Soares, Recreio, Reduto, Rio Casca, Rio
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Doce, Rio Espera, Rio Novo,  Rio Pomba,  Rio Preto, Rochedo de Minas, Rodeiro,

Rosário da Limeira, Santa Bárbara do Monte Verde, Santa Cruz do Escalvado, Santa

Margarida, Santa Rita do Ibitipoca, Santa Rita do Jacutinga, Santana de Cataguases,

Santana do Deserto,  Santana do Manhuaçu,  Santo Antônio do Aventureiro,  Santo

Antônio do Grama, Santos Dumont, São Francisco do Glória, São Geraldo, São João

do Manhuaçu, São João Nepomuceno, São José do Mantimento, São Miguel do Anta,

São  Pedro  dos  Ferros,  São  Sebastião  da  Vargem  Alegre,  Sem-Peixe,  Senador

Cortes, Senador Firmino,  Senhora de Oliveira, Sericita,  Silveirânia, Simão Pereira,

Simonésia, Tabuleiro, Teixeiras, Tocantins, Tombos, Ubá, Urucânia, Vermelho Novo,

Viçosa, Vieiras, Visconde do Rio Branco e Volta Grande;

III  -  Sul  de  Minas  -  Aiuruoca,  Alagoa,  Albertina,  Alfenas,  Alpinópolis,  Alterosa,

Andradas, Andrelândia, Arantina, Arceburgo, Areado, Baependi, Bandeira do Sul, Boa

Esperança, Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas, Bom Jesus da Penha, Bom

Repouso,  Borda  da  Mata,  Botelhos,  Brazópolis,  Bueno  Brandão,  Cabo  Verde,

Cachoeira  de  Minas,  Caldas,  Camanducaia,  Cambuí,  Cambuquira,  Campanha,

Campestre, Campo do Meio, Campos Gerais, Capetinga, Capitólio, Careaçu, Carmo

da  Cachoeira,  Carmo  de  Minas,  Carmo  do  Rio  Claro,  Carrancas,  Carvalhópolis,

Carvalhos,  Cássia,  Caxambu,  Claraval,  Conceição  da  Aparecida,  Conceição  das

Pedras,  Conceição do Rio Verde,  Conceição dos Ouros,  Congonhal,  Consolação,

Coqueiral,  Cordislândia,  Córrego do Bom Jesus,  Cristina, Cruzília,  Delfim Moreira,

Delfinópolis,  Divisa  Nova,  Dom  Viçoso,  Elói  Mendes,  Espírito  Santo  do  Dourado,

Estiva,  Extrema,  Fama,  Fortaleza  de  Minas,  Gonçalves,  Guapé,  Guaranésia,

Guaxupé,  Heliodora,  Ibiraci,  Ibitiúra  de  Minas,  Ijaci,  Ilicínea,  Inconfidentes,  Ingaí,

Ipuiúna,  Itajubá,  Itamoji,  Itamonte,  Itanhandu,  Itapeva,  Itaú  de  Minas,  Itumirim,

Itutinga, Jacuí, Jacutinga, Jesuânia, Juruaia, Lambari, Lavras, Liberdade, Luminárias,

Machado, Maria da Fé, Marmelópolis, Minduri, Monsenhor Paulo, Monte Belo, Monte

Santo de Minas, Monte Sião, Munhoz, Muzambinho, Natércia, Nepomuceno, Nova

Resende,  Olímpio  Noronha,  Ouro  Fino,  Paraguaçu,  Paraisópolis,  Passa-Quatro,

Passa-Vinte,  Passos,  Pedralva,  Piranguçu,  Piranguinho,  Poço  Fundo,  Poços  de

Caldas,  Pouso  Alegre,  Pouso  Alto,  Pratápolis,  Ribeirão  Vermelho,  Santa  Rita  de

Caldas, Santa Rita do Sapucaí, Santana da Vargem, São Bento Abade, São Gonçalo
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do Sapucaí, São João Batista do Glória, São João da Mata, São José da Barra, São

José do Alegre, São Lourenço, São Pedro da União, São Sebastião da Bela Vista,

São Sebastião do Paraíso, São Sebastião do Rio Verde, São Tomás de Aquino, São

Tomé das Letras, São Vicente de Minas, Sapucaí-Mirim, Senador Amaral, Senador

José Bento, Seritinga, Serrania, Serranos, Silvianópolis, Soledade de Minas, Tocos do

Moji, Toledo, Três Corações, Três Pontas, Turvolândia, Varginha, Venceslau Brás e

Virgínia;

IV -  Triângulo: Água Comprida,  Araguari,  Araporã, Cachoeira Dourada, Campina

Verde,  Campo  Florido,  Canápolis,  Capinópolis,  Carneirinho,  Cascalho  Rico,

Centralina, Comendador Gomes, Conceição das Alagoas, Conquista, Delta, Fronteira,

Frutal, Gurinhatã, Indianópolis, Ipiaçu, Itapagipe, Ituiutaba, Iturama, Limeira do Oeste,

Monte Alegre de Minas,  Pirajuba,  Planura,  Prata,  Santa Vitória,  São Francisco de

Sales, Tupaciguara, Uberaba, Uberlândia, União de Minas e Veríssimo;

V - Alto Paranaíba: Abadia dos Dourados, Arapuá, Araxá, Campos Altos, Carmo do

Paranaíba,  Coromandel,  Cruzeiro  da  Fortaleza,  Douradoquara,  Estrela  do  Sul,

Grupiara, Guimarânia, Ibiá, Iraí de Minas, Lagoa Formosa, Matutina, Monte Carmelo,

Nova  Ponte,  Patos  de  Minas,  Patrocínio,  Pedrinópolis,  Perdizes,  Pratinha,  Rio

Paranaíba, Romaria, Sacramento, Santa Juliana, Santa Rosa da Serra, São Gotardo,

Serra do Salitre, Tapira e Tiros;

VI - Centro-Oeste: Aguanil, Araújos, Arcos, Bambuí, Bom Despacho, Bom Sucesso,

Camacho, Campo Belo, Cana Verde, Candeias, Carmo da Mata, Carmo do Cajuru,

Carmópolis de Minas, Cláudio, Conceição do Pará, Córrego Danta, Córrego Fundo,

Cristais,  Divinópolis,  Dores  do  Indaiá,  Doresópolis,  Estrela  do  Indaiá,  Formiga,

Ibituruna,  Igaratinga,  Iguatama,  Itapecerica,  Itaúna,  Japaraíba,  Lagoa  da  Prata,

Leandro Ferreira, Luz, Martinho Campos, Medeiros, Moema, Nova Serrana, Oliveira,

Pains,  Passa-Tempo,  Pedra  do  Indaiá,  Perdigão,  Perdões,  Pimenta,  Piracema,

Piumhi, Quartel Geral, Santana do Jacaré, Santo Antônio do Amparo, Santo Antônio

do Monte, São Francisco de Paula, São Gonçalo do Pará, São Roque de Minas, São

Sebastião do Oeste, Serra da Saudade, Tapiraí e Vargem Bonita;

VII  -  Noroeste:  Arinos,  Bonfinópolis  de  Minas,  Buritis,  Cabeceira  Grande,  Dom

Bosco, Formoso, Guarda-Mor, João Pinheiro, Lagamar, Lagoa Grande, Natalândia,
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Paracatu,  Presidente  Olegário,  São  Gonçalo  do  Abaeté,  Unaí,  Uruana  de  Minas,

Varjão de Minas e Vazante;

VIII  -  Norte:  Águas  Vermelhas,  Berizal,  Bocaiuva,  Bonito  de  Minas,  Botumirim,

Brasilândia  de  Minas,  Brasília  de Minas,  Buritizeiro,  Campo Azul,  Capitão  Eneias,

Catuti,  Chapada Gaúcha, Claro dos Poções, Cônego Marinho, Coração de Jesus,

Cristália, Curral de Dentro, Divisa Alegre, Engenheiro Navarro, Espinosa, Francisco

Dumont,  Francisco  Sá,  Fruta  de  Leite,  Gameleiras,  Glaucilândia,  Grão-Mogol,

Guaraciama,  Ibiaí,  Ibiracatu,  Icaraí  de  Minas,  Indaiabira,  Itacambira,  Itacarambi,

Jaíba,  Janaúba,  Januária,  Japonvar,  Jequitaí,  Josenópolis,  Juramento,  Juvenília,

Lagoa dos Patos, Lassance, Lontra, Luislândia, Mamonas, Manga, Matias Cardoso,

Mato  Verde,  Mirabela,  Miravânia,  Montalvânia,  Monte  Azul,  Montes  Claros,

Montezuma, Ninheira, Nova Porteirinha, Novorizonte, Olhos-d'Água, Padre Carvalho,

Pai  Pedro,  Patis,  Pedras  de  Maria  da  Cruz,  Pintópolis,  Pirapora,  Ponto  Chique,

Porteirinha, Riachinho, Riacho dos Machados, Rio Pardo de Minas, Rubelita, Salinas,

Santa Cruz de Salinas, Santa Fé de Minas, Santo Antônio do Retiro, São Francisco,

São João da Lagoa, São João da Ponte, São João das Missões, São João do Pacuí,

São João do Paraíso, São Romão, Serranópolis de Minas, Taiobeiras, Ubaí, Urucuia,

Vargem Grande do Rio Pardo, Várzea da Palma, Varzelândia e Verdelândia;

IX  -  Jequitinhonha/Mucuri:  Águas  Formosas,  Almenara,  Angelândia,  Araçuaí,

Aricanduva,  Ataleia,  Bandeira,  Berilo,  Bertópolis,  Cachoeira  de  Pajeú,  Capelinha,

Caraí,  Carbonita,  Carlos  Chagas,  Catuji,  Chapada do Norte,  Comercinho,  Coronel

Murta,  Crisólita,  Divisópolis,  Felisburgo,  Francisco  Badaró,  Franciscópolis,  Frei

Gaspar, Fronteira dos Vales, Itaipé, Itamarandiba, Itaobim, Itinga, Jacinto, Jenipapo

de  Minas,  Jequitinhonha,  Joaíma,  Jordânia,  José Gonçalves  de  Minas,  Ladainha,

Leme do Prado, Malacacheta, Mata Verde, Maxacalis, Medina, Minas Novas, Monte

Formoso, Nanuque, Novo Cruzeiro, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas,

Padre Paraíso,  Palmópolis,  Pavão,  Pedra Azul,  Ponto dos Volantes,  Poté,  Rio  do

Prado, Rubim, Salto da Divisa, Santa Helena de Minas, Santa Maria do Salto, Santo

Antônio  do  Jacinto,  Serra  dos  Aimorés,  Setubinha,  Teófilo  Otôni,  Turmalina,

Umburatiba, Veredinha e Virgem da Lapa;

X -  Rio Doce: Açucena, Água Boa, Aimorés, Alpercata, Alvarenga, Antônio Dias,
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Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Braúnas, Bugre, Campanário, Cantagalo, Capitão

Andrade,  Caratinga,  Carmésia, Central  de Minas,  Coluna, Conceição de Ipanema,

Conselheiro  Pena,  Coroaci,  Coronel  Fabriciano,  Córrego Novo,  Cuparaque,  Divino

das Laranjeiras, Divinolândia de Minas, Dom Cavati, Dores de Guanhães, Engenheiro

Caldas, Entre-Folhas, Fernandes Tourinho, Frei Inocêncio, Frei Lagonegro, Galileia,

Goiabeira,  Gonzaga,  Governador  Valadares,  Guanhães,  Iapu,  Imbé  de  Minas,

Inhapim,  Ipaba,  Ipanema,  Ipatinga,  Itabirinha  de  Mantena,  Itambacuri,  Itanhomi,

Itueta,  Jaguaraçu,  Jampruca,  Joanésia,  José Raydan,  Mantena,  Marilac,  Marliéria,

Materlândia,  Matias  Lobato,  Mendes  Pimentel,  Mesquita,  Mutum,  Nacip  Raydan,

Naque, Nova Belém, Nova Módica, Paulistas, Peçanha, Periquito, Pescador, Piedade

de  Caratinga,  Pingo-d'Água,  Pocrane,  Resplendor,  Sabinópolis,  Santa  Bárbara  do

Leste, Santa Efigênia de Minas, Santa Maria do Suaçuí, Santa Rita de Minas, Santa

Rita do Itueto, Santana do Paraíso, São Domingos das Dores, São Félix de Minas,

São Geraldo da Piedade, São Geraldo do Baixio, São João do Manteninha, São João

do Oriente, São João Evangelista, São José da Safira, São José do Divino, São José

do  Jacuri,  São  Pedro  do  Suaçuí,  São  Sebastião  do  Anta,  São  Sebastião  do

Maranhão,  Sardoá,  Senhora  do  Porto,  Sobrália,  Taparuba,  Tarumirim,  Timóteo,

Tumiritinga, Ubaporanga, Vargem Alegre, Virginópolis e Virgolândia.”

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Gustavo  Corrêa,  presidente  -  Leonardo Moreira,  relator  -  Inácio  Franco -  Tiago

Ulisses.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 10/12/2013, a seguinte comunicação:

Do deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento da Sra. Maria Virgínia

Martes Ferreira de Melo, ocorrido em 2/12/2012, nesta capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 92ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 11/12/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Ivair Nogueira, Hely Tarqüínio e Anselmo

José Domingos

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

Suspensão e Reabertura da Reunião - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação

de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.786 a 4.792/2013 - Requerimentos nºs 6.659 a

6.711/2013 - Requerimentos das Comissões de Participação Popular (2), de Direitos

Humanos e de Política Agropecuária - Comunicações: Comunicações das Comissões

do Trabalho, de Educação, de Cultura (2), de Administração Pública, de Saúde e de

Prevenção e Combate às Drogas e do deputado Dilzon Melo - 2ª Parte (Ordem do

Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Leitura  de  Comunicações  -  Discussão  e

Votação  de  Pareceres:  Pareceres  de  Redação  final  dos  Projetos  de  Lei  nºs

1.651/2011  e  3.704  e  4.613/2013;  aprovação  -  Votação  de  Requerimentos:

Requerimentos  das  Comissões  de  Direitos  Humanos  e  de  Política  Agropecuária;

aprovação  -  2ª  Fase:  Palavras  do  Presidente  -  Acordo  de  Líderes;  Decisão  da

Presidência  -  Discussão  e  Votação  de  Proposições:  Requerimento  do  deputado

Rogério Correia; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.696/2013;

discurso  do  deputado André  Quintão;  votação  nominal  do  projeto,  salvo  emenda;

aprovação;  votação  nominal  da  Emenda  nº  1;  aprovação;  Declaração  de  Voto  -

Votação, em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 62/2013; discurso do

deputado João  Leite;  Questões  de  Ordem;  votação  nominal  do  Substitutivo  nº  1;

aprovação -  Questão de Ordem -  Requerimento  do  deputado Gustavo Valadares;

deferimento;  discurso  do  deputado  Célio  Moreira  -  Questões  de  Ordem  -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro -  Ivair  Nogueira -  Hely Tarqüínio -  Adelmo Carneiro Leão -  Dilzon
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Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana

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

Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio

Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do

Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir

- Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa -

Gilberto Abramo -  Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella -  Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora -

Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza

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

Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira

-  Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -  Sargento

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

Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14 horas, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O deputado Leonídio Bouças, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior.

O presidente -  Esgotado o prazo destinado a esta fase,  é a ata aprovada sem

restrições.

Suspensão da Reunião

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - A presidência vai suspender a reunião por

1 minuto para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias

constantes na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.
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Reabertura da Reunião

O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente -  Não havendo correspondência a ser  lida,  a  presidência passa a

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.786/2013

Dispõe sobre a proibição de aquisição de ônibus com motor dianteiro para operar

no sistema de transporte coletivo intermunicipal de passageiros no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as concessionárias do sistema de transporte coletivo intermunicipal

por  ônibus  do  Estado  proibidas  de  adquirir  veículos  com  motor  dianteiro  para

operação no referido sistema.

Parágrafo  único  -  Se  for  comprovado,  mediante  laudo técnico  da  Secretaria  de

Estado de Transportes e Obras Públicas, que a operação dos veículos com motor

traseiro ou central não é tecnicamente adequada, serão permitidas a aquisição e a

operação de veículos dotados de motor dianteiro.

Art.  2º  -  Os  veículos  com  motor  dianteiro  existentes  no  sistema de  transporte

coletivo  intermunicipal  serão  substituídos  gradativamente  por  veículos  com  motor

traseiro  ou  central,  observado  o  limite  de  idade  média  da  frota  para  operação,

conforme a legislação vigente.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias após a

data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação: Este projeto de lei pretende estabelecer regra para a substituição dos

ônibus que operam no sistema de transporte coletivo intermunicipal de passageiros.

Nos termos deste projeto, os veículos com motor dianteiro devem ser substituídos por
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veículos  com  motor  traseiro  ou  central,  visando  propiciar  maior  conforto  para  os

usuários e melhores condições de trabalho para motoristas e cobradores.

Os condutores de ônibus, como se sabe, estão sujeitos a condições de trabalho

estressantes.  O  trânsito  cada  vez  mais  caótico,  motoristas  nervosos,  passageiros

apressados, além, é claro, da normal atenção que se exige para dirigir um veículo,

fazem  com  que  esses  profissionais  sejam  submetidos  a  todo  o  tempo  a  várias

situações prejudiciais a saúde.

Além de todos os problemas citados, os motoristas ainda devem suportar o som

ensurdecedor  dos  veículos  que  operam,  pois  estes,  em  geral,  são  dotados  de

motores  dianteiros,  que,  posicionados  ao  lado  do  condutor,  acarretam  maior

aquecimento e permitem a entrada de gases no interior do veículo.

Insta  ressaltar  que o  motor  traseiro  garante  maior  estabilidade e  segurança  ao

ônibus, o que se reflete nas condições de viagem dos passageiros e trabalhadores do

transporte  coletivo.  Outra  importante  observação  incide  sobre  o  fato  de  que  os

motores  traseiros  produzem  menor  nível  de  ruído,  já  que  é  possível  fazer  um

isolamento acústico mais detalhado.

No aspecto  operacional,  os  motores  traseiros  também  permitem melhor  acesso

para operações de manutenção e de inspeção diária  e,  por  serem instalados em

posição  mais  elevada,  são  mais  protegidos,  especialmente  em  situações  de

inundação.

Outro ponto que não poderia deixar de ser abordado é que os veículos com motor

traseiro,  por  não  necessitarem  de  um  eixo  cardã  passando  por  baixo  de  si  e,

consequentemente,  por  possuírem  um  sistema  de  transmissão  mais  compacto,

podem contar com pisos rebaixados, o que facilita o acesso de passageiros idosos e

pessoas com deficiência, haja vista ser desnecessária a instalação de degraus para

acesso ao veículo.

Assim  sendo,  demonstrados  todos  os  pontos  positivos  do  motor  traseiro  em

comparação ao motor dianteiro em ônibus e reconhecida a importância da matéria

tanto  para  os  trabalhadores quanto  para  os  passageiros,  conto  com o  apoio  dos

nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,
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nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.787/2013

- O Projeto de Lei nº 4.787/2013 foi publicado na edição anterior.

PROJETO DE LEI Nº 4.788/2013

Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  dos  Bairros  Colina  São

Marcos,  Nova  Paraguaçu,  São  Luiz,  São  Marcos  II  e  Adjacências,  com  sede  no

Município de Paraguaçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública o Conselho Comunitário dos Bairros

Colina São Marcos, Nova Paraguaçu, São Luiz, São Marcos II e Adjacências, com

sede no Município de Paraguaçu.

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

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2013

Ulysses Gomes

Justificação:  O  Conselho  Comunitário  dos  Bairros  Colina  São  Marcos,  Nova

Paraguaçu,  São  Luiz,  São  Marcos  II  e  Adjacências,  com  sede  no  Município  de

Paraguaçu,  é  uma  entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  por

finalidade  integrar  e  dinamizar  as  ações  da  comunidade,  promovendo  a

conscientização  comunitária  para  o  exercício  pleno  da  cidadania  e  estreitar  os

vínculos de solidariedade e cooperação entre os seus membros.

A entidade cumpre os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, e por

isso peço apoio para a aprovação desta meritória proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.789/2013

Declara de utilidade pública a Associação do Circuito Turístico Nascente do Rio

Doce, com sede no Município de Alto do Rio Doce.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  do  Circuito  Turístico

Nascente do Rio Doce, com sede no Município de Alto do Rio Doce.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2013.

Lafayette de Andrada

Justificação:  A Associação  do  Circuito  Turístico  Nascente  do  Rio  Doce  é  uma

organização  sem  fins  lucrativos  cuja  finalidade  é  trabalhar  em  prol  do

desenvolvimento turístico na região da Zona da Mata mineira. A associação conta

sete  municípios  associados.  São  eles:  Alto  do  Rio  Doce,  Carandaí,  Cipotânea,

Desterro  do  Melo,  Presidente  Bernardes,  Ressaquinha  e Senhora  dos Remédios.

Entre os objetivos da associação podemos citar:  promover  a elaboração de plano

integrado para o desenvolvimento sustentável de um circuito turístico envolvendo os

municípios interessados; assessorar as prefeituras, entidades públicas e privadas que

venham implantar projetos e programas compatíveis com as políticas e diretrizes da

associação;  incrementar  a  indústria  turística  da  região  estimulando  o  espírito

cooperativo  dos  associados;  representar  os  associados  perante  as  entidades

estaduais  e  federais;  obter  dos  municípios  que  representa  a  devida  proteção  e

estímulo necessários; contribuir com o desenvolvimento da região; promover serviços

de capacitação e treinamento de recursos humanos locais; desenvolver campanhas

de  publicidade  para  evidenciar  a  indústria  turística  local  e  incentivar  a  atividade

hoteleira na região. Foi concedido pela Câmara Municipal do Alto do Rio Doce o título

de utilidade pública municipal à associação, que agora buscamos elevar ao título de

utilidade pública estadual.

Assim sendo, solicito aos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.790/2013

Declara de utilidade pública a Associação Luz do Mundo, com sede no Município de

Bom Despacho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Luz do Mundo, com sede

no Município de Bom Despacho.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2013.

Fabiano Tolentino

Justificação:  A  Associação  Luz  do  Mundo,  com  sede  no  Município  de  Bom

Despacho,  é  uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos.  Tem  entre  suas  finalidades

precípua dar assistência às famílias carentes e deficientes físicos, com o propósito de

promover  atividades  direcionadas  à  educação,  à  comunicação,  radiodifusão,

jornalismo,  atividades  artísticas  e  culturais  com  o  objetivo  de  conscientização  e

valorização da vida humana.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa sua declaração de

utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  dessa

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.791/2013

Altera o art. 1° da Lei nº 20.600, de 2 de janeiro de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1° da Lei nº 20.600, de 2 de janeiro de 2013, passa a ter a seguinte

redação:

“Art.  1°  -  Fica denominado Hospital  Regional  de Barbacena Dr.  José Américo o

hospital  regional  da  Fundação Hospitalar  de  Minas  Gerais  -  Fhemig  -  situado no

Município de Barbacena.”.

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

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2013.

Lafayette de Andrada

Justificação:  O  Hospital  Geral  de  Barbacena  passará  por  reforma  e  ampliação

previstas  para  o  primeiro  semestre  de  2014,  para  se  tornar  hospital  referência
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regional  em trauma, oferecendo ortopedia e neurocirurgia de alta  complexidade. A

reforma será  realizada  com  recursos  de  convênio  estabelecido  com o  Estado de

Minas Gerais pelo Ministério da Saúde, além de verba disponibilizada pelo governo

federal, por meio de emenda parlamentar.

Assim sendo, solicito aos nobres pares, a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.792/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária  da Mulher da Vila  Nossa

Senhora Aparecida de São Lucas, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária da Mulher da

Vila  Nossa  Senhora  Aparecida  de  São  Lucas,  com  sede  no  Município  de  Belo

Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação: A Associação Comunitária da Mulher da Vila Nossa Senhora Aparecida

de São Lucas, em pleno e regular funcionamento a mais de um ano, fundada em

24/4/1990, vem cumprindo suas finalidades estatutárias, como instituição civil  sem

fins lucrativos, com atividades concernentes a área de assistência social.

A mencionada Associação destina  a totalidade de suas  rendas ao cumprimento

gratuito de suas finalidades, não distribui seus lucros nem dividendos, nem concede

remuneração,  parcela  de  seu  patrimônio,  vantagens  nem  benefícios  a  dirigentes,

conselheiros, associados ou instituidores.

Sua diretoria  é constituída de  membros de reconhecida idoneidade moral,  nada

constando que desabone sua conduta.

Por fim, é previsto ainda no seu estatuto que, no caso de dissolução da entidade, os

bens remanescentes serão destinados a entidade congênere, legalmente constituída

no Estado de Minas Gerais, detentora de utilidade pública estadual.
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Assim, por preencher os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio

dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.659/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  34º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

menciona, pela atuação na ocorrência, em 10 de dezembro, no Bairro Serrano, em

Belo  Horizonte,  que  culminou  com  a  descoberta  de  um  laboratório  de  refino  de

drogas, a apreensão de drogas, material para o refino, armas e quantia em dinheiro e

a prisão de três pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido

de providências para que seja concedida aos militares recompensa pelo relevante

serviço prestado. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  6.660/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

implantação de rede de drenagem pluvial na Rua Glória nas Alturas, próximo aos nºs

140 e 154, no Bairro Santa Cecília.

Nº  6.661/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

implantação de iluminação pública na Avenida Perimetral, em frente aos nºs 1400 e

1500, nas proximidades da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Vila Pinho.

Nº  6.662/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

implantação de rede de drenagem pluvial na Avenida Perimetral, próximo ao nº 1400,

no Bairro Vila Pinho. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº  6.663/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana pedido de

providências  para  a  realização  de  estudo  para  a  implantação  de  sistema  de

abastecimento de água na Comunidade de Coruto, no Município de Araçuaí, com a

indicação do órgão ou da entidade que se responsabilizará pelo serviço e com o
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envio das conclusões a essa comissão e à Prefeitura Municipal de Araçuaí.

Nº  6.664/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Copanor pedido de providências para realização de estudo para a

implantação de sistema de abastecimento de água na Comunidade de Coruto, no

Município  de  Araçuaí,  com  a  indicação  do  órgão  ou  da  entidade  que  se

responsabilizará pelo serviço e com o envio das conclusões a essa comissão e à

Prefeitura Municipal de Araçuaí.

Nº  6.665/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

e  do  Norte  de  Minas  pedido  de  providências  para  realização  de  estudo  para  a

implantação de sistema de abastecimento de água na Comunidade de Coruto, no

Município  de  Araçuaí,  com  a  indicação  do  órgão  ou  da  entidade  que  se

responsabilizará  pelo  serviço  e  com  o  envio  das  conclusões  a  essa  comissão  à

Prefeitura Municipal de Araçuaí. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 6.666/2013, do deputado Alencar da Silveira Jr, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr.  Edir  Macedo pelo lançamento do  livro  Nada a

perder. (- À Comissão de Cultura.)

Nº  6.667/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para o

planejamento  da  universalização  da  proteção  social  especial,  prevista  em  ação

específica incluída no Plano Plurianual de Ação Governamental para o exercício de

2014,  por  meio  de  proposta  popular,  com  a  finalidade  de  cofinanciar  serviços  e

benefícios para municípios, em prol  de famílias e indivíduos em situação de risco

social e violação de direitos, inclusive com a contratação de equipes municipais para

o acompanhamento familiar. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 6.668/2013, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Nacional Futebol Clube pela conquista do Campeonato Mineiro

2013 da 2ª divisão. (- À Comissão de Esporte.)

Nº  6.669/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

que sejam ampliados  os recursos financeiros  destinados à política de  assistência
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social,  a  fim  de  atender  às  demandas  de  estruturação  do  Sistema  Único  de

Assistência Social no Estado. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  6.670/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

ampliação dos  atendimentos  do  programa Com Licença,  Vou  à  Luta  nas  regiões

Jequitinhonha  e  Mucuri,  beneficiando  especialmente  as  mulheres  residentes  em

áreas rurais.

Nº  6.671/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para o

atendimento, em 2014, das associações de mulheres de Virgem da Lapa no âmbito

do  programa  Com  Licença,  Vou  à  Luta.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de  Direitos

Humanos.)

Nº 6.672/2013, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Pirajuba pelo aniversário desse município. (- À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  6.673/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Idene pedido de providências para a identificação de demanda por

implantação de unidades produtivas na região de planejamento Jequitinhonha/Mucuri,

no âmbito da Ação 1228 - Implantação de Unidades Produtivas - do PPAG 2012-

2015. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 6.674/2013, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Conceição das Alagoas pelo aniversário desse

município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  6.675/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  o

envolvimento das famílias dos usuários nas estratégias de enfrentamento do uso de

drogas e de atenção ao usuário. (- À Comissão de Prevenção e Combate às Drogas.)

Nº  6.676/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências com vistas à revisão

dos critérios para atendimento de municípios pelo programa Poupança Jovem. (- À

Comissão de Educação.)
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Nº  6.677/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para o envolvimento das

famílias  dos  usuários  nas  estratégias  de  enfrentamento  do  uso  de  drogas  e  de

atenção ao usuário. (- À Comissão de Prevenção e Combate às Drogas.)

Nº  6.678/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Fundação  de Arte  de  Ouro  Preto  pedido  de  providências  para  a

inclusão da cerâmica e da selaria típicas do Vale do Jequitinhonha nas atividades

realizadas no âmbito da Ação 4618 - Identificação e Promoção da Valorização do

Patrimônio  Cultural  -  Ofícios  e  Manifestações  Culturais  -  do  Programa  131  -

Preservação do Patrimônio Cultural - do PPAG 2012-2015. (- À Comissão de Cultura.)

Nº  6.679/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Regional pedido de providências para

a construção de 50 módulos sanitários em Águas Formosas, no âmbito da Ação 1098

do PPAG 2012-2015. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  6.680/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao IEF pedido de providências para o remanejamento dos recursos

destinados à regularização fundiária de unidades de conservação previstos na Ação

4060 - Gestão das Unidades de Conservação - do PPAG 2012-2015 para a ação

decorrente da restauração da Ação 4038 - Regularização Fundiária de Unidades de

Conservação. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  6.681/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à secretária de Planejamento pedido de informação sobre as unidades

de  conservação  com  regularização  fundiária  prevista  para  2014.  (-  À  Mesa  da

Assembleia.)

Nº  6.682/2013,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Denatran pedido de providências para prorrogar o prazo estipulado

na  Resolução  nº  444,  de  2013,  do  Contran,  para  rediscutir  a  obrigatoriedade  da

realização  de  aulas  com  simuladores  de  direção  veicular  e  para  que  sejam

observados prazos e condições que não inviabilizem as atividades dos centros de

formação de condutores. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  6.683/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências com

vistas a ampliar o atendimento prestado por meio da Ação 1176 - Travessia Social -

no Município de Virgem da Lapa. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  6.684/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

realização  de  diagnóstico  e  o  desenvolvimento  de  banco  de  dados  sobre  os

programas de proteção e restauração de direitos humanos (Cerna, NAVCV, Provita,

PPCAAM, PPDDH), inclusive histórico dos atendimentos já realizados. (- À Comissão

de Direitos Humanos.)

Nº  6.685/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Instituto  Estadual  de  Florestas  pedido  de  providências  para  o

redimensionamento do Parque Estadual do Intendente, de modo a garantir o direito

de permanência e a legitimação das glebas das 32 famílias ali residentes.

Nº  6.686/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Planejamento  pedido  de  providências  para  que  se

altere  a  unidade  de  medida  da  meta  física  da  Ação  4184  -  Conservação  e

Revitalização de Bacias Hidrográficas -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015

para o exercício de 2014, de "unidade" para "etapa concluída por bacia".

Nº  6.687/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Ruralminas  pedido  de  providências  para  que  se  viabilize  o

levantamento  de  campo,  a  elaboração  de  projeto  e  a  execução  das  obras  de

revitalização das Bacias dos Rios Gravatá e Araçuaí, e para que se altere a unidade

de medida da meta física da Ação 4184 - Conservação e Revitalização de Bacias

Hidrográficas -, da proposta de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014,

de "unidade" para "etapa concluída por bacia". (- Distribuídos à Comissão de Meio

Ambiente.)

Nº  6.688/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

constituição de parceria com a Defensoria Pública do Estado visando à realização de

visitas e palestras nas escolas públicas do Estado, especialmente no Município de

Ubá, de modo a contribuir para a conscientização e o exercício de direitos relativos à
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cidadania. (- À Comissão de Educação.)

Nº  6.689/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de providências para que viabilize o

atendimento às demandas por calçamento do Conjunto Habitacional da Cansanção,

no  Município  de  Virgem  da  Lapa,  que  foi  objeto  da  Emenda  nº  594-1  à  Lei

Orçamentária Anual para o exercício de 2013, na revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental para o exercício de 2013, e por construção de pontes no Distrito de

Água Quente e na  comunidade da Coruja,  no  Município  de Águas Formosas,  no

âmbito da Ação 1107 do mesmo plano. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  6.690/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Igam pedido de providências para que, dos seis projetos básicos de

saneamento a serem elaborados por meio de cooperação técnica entre a Secretaria

de  Desenvolvimento  Regional  e  a  Copasa-MG  no  âmbito  da  Ação  1236  -

Revitalização  das  Bacias  do  Rio  Doce,  Paraopeba  e  Outras  Bacias  e

Desenvolvimento dos Instrumentos de Gestão dos Recursos Hídricos -, da proposta

de  revisão  do  PPAG  2012-2015  para  o  exercício  de  2014,  dois  atendam  aos

municípios da região do Vale do Jequitinhonha. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  6.691/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário pedido de providências para

a realização de estudos sobre a viabilidade da expansão do programa Garantia-Safra

para as regiões do Estado, em face do crescimento da insegurança climática a que

estão  sujeitos  os  agricultores  de  todo  o  território  mineiro  no  atual  cenário  de

aquecimento global. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  6.692/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a constituição

de parceria com a Defensoria Pública do Estado visando à realização de visitas e

palestras nas escolas públicas do Estado, especialmente no Município de Ubá, de

modo  a  contribuir  para  a  conscientização  e  o  exercício  de  direitos  relativos  à

cidadania. (- À Comissão de Educação.)

Nº  6.693/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Regional pedido de providências para
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que,  dos  seis  projetos  básicos  de  saneamento  a  serem  elaborados  por  meio  de

cooperação técnica entre essa pasta e a Copasa-MG, no âmbito da Ação 1236 -

Revitalização  das  Bacias  do  Rio  Doce,  Paraopeba  e  Outras  Bacias  e

Desenvolvimento dos Instrumentos de Gestão dos Recursos Hídricos - da proposta

de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014, dois atendam a municípios

da região do Vale do Jequitinhonha. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  6.694/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Defensoria  Pública  do  Estado  pedido  de  providências  para  a

constituição de parceria entre essa defensoria e as Secretarias de Educação e de

Desenvolvimento  Social  visando  à  realização  de  visitas  e  palestras  nas  escolas

públicas do Estado, especialmente no Município de Ubá, de modo a contribuir para a

conscientização e o exercício de direitos relativos à cidadania.

Nº  6.695/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências com vistas a atender

a Escola Estadual Professor Josefino Barbosa, localizada no Município de Itacarambi,

no  âmbito  do  Programa  Associado  198  -  Rede  de  Capacitação  e  Promoção  da

Cultura da Paz nas Escolas - do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -

2012-2015 para o exercício de 2014.

Nº  6.696/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Reitoria  da  Unimontes  pedido  de  providências  com  vistas  à

implantação de curso de belas-artes no Vale do Jequitinhonha, preferencialmente no

Município de Araçuaí. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº  6.697/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Ruralminas  pedido  de  providências  para  a  realização  de estudos

sobre  a  viabilidade  da  construção  de  barragens  nos  Rios  Gravatá  e  Piau  e  na

Comunidade Cabeceira do Barbosa, em Virgem da Lapa.  (- À Comissão de Meio

Ambiente.)

Nº  6.698/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Subsecretaria de Direitos Humanos pedido de providências para a

priorização da execução orçamentária de emenda para alocação de recursos na Ação

4203  do  PPAG 2012-2015  para  o  desenvolvimento  do  Plano  Mineiro  de  Direitos
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Humanos. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº  6.699/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Reitoria  da  Universidade  Federal  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e

Mucuri pedido de providências para a implantação de curso de belas-artes no Vale do

Jequitinhonha,  preferencialmente  no  Município  de  Araçuaí.  (-  À  Comissão  de

Educação.)

Nº  6.700/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  secretário  de  Turismo  pedido  de  informações  sobre  os

procedimentos e critérios para escolha dos eventos, produtos e setores turísticos que

são  beneficiados  por  meio  de  suas  ações  de  apoio  e  fomento.  (-  À  Mesa  da

Assembleia.)

Nº  6.701/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para o atendimento,

em cooperação com o Município de Águas Formosas, da crescente demanda por

ensino fundamental na região onde se situa a Escola Municipal Sebastião Lima Filho.

(- À Comissão de Educação.)

Nº  6.702/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

implantação de um banco de dados ou sistema informatizado das entidades e dos

movimentos de defesa de direitos humanos no Estado. (-  À Comissão de Direitos

Humanos.)

Nº  6.703/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Trabalho pedido de providência para que a Ação 4584 -

Fomento  e  Apoio  aos  Empreendimentos  da  Economia  Popular  Solidária  -  seja

executada no Município de Paraguaçu com vistas à aquisição de equipamentos de

confecção e à montagem de cozinha industrial  e  seja executada no Município de

Dores do Turvo com vistas à montagem de uma cozinha industrial e à realização de

cursos profissionalizantes e ações de segurança e educação alimentar. (- À Comissão

do Trabalho.)

Nº  6.704/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao secretário de Governo pedido de informações sobre a destinação
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dos  recursos  da  Ação  4675  em  2013,  os  critérios  de  seleção  das  entidades,  a

abrangência territorial da atuação e as projeções de distribuição de recursos para os

próximos anos.

Nº  6.705/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  secretária  de  Planejamento  pedido  de  informações  sobre  a

destinação  dos  recursos  da  Ação  4675  em  2013,  os  critérios  de  seleção  das

entidades,  a  abrangência  territorial  da  atuação  e  as  projeções  de  distribuição  de

recursos para os próximos anos. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  6.706/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Companhia Nacional de Abastecimento pedido de providências para

a regularização dos pagamentos em atraso de aquisições, por meio do Programa de

Aquisição de Alimentos - PAA -, de projetos do Estado, em especial nos Municípios de

Campos Gerais e Paraguaçu, e para a simplificação dos processos de aprovação e

implementação dos projetos no PAA. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 6.707/2013, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja enviado

ao Tribunal de Justiça pedido de providências para que se implementem as unidades

interligadas  no Estado para emissão da certidão de nascimento nas  unidades  de

saúde  que  realizam  partos,  conforme  Provimento  nº  13,  de  2010,  do  Conselho

Nacional de Justiça.

Nº 6.708/2013, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja enviado

ao Comitê Gestor de Políticas de Erradicação do Sub-Registro Civil de Nascimento e

Ampliação ao Acesso à Documentação Básica pedido de providências para que se

divulgue  amplamente  a  relação  das  unidades  de  saúde  que  realizam  partos  no

Estado que já estão emitindo certidões de nascimento, conforme Provimento nº 13,

de 2010, do Conselho Nacional de Justiça. (- Distribuídos à Comissão de Direitos

Humanos.)

Nº  6.709/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria da Fazenda pedido de providências para promover,  em

articulação com a Secretaria de Educação, o projeto de educação fiscal, no âmbito da

Ação 1102 - Minas Legal - do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014, incluindo a

capacitação  de  professores  nas  superintendências  regionais  de  Educação,
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permitindo-se  sua  disseminação  ao  maior  número  possível  de  alunos  da  rede

estadual. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.710/2013, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja enviado

à  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  pedido  de  providências  para  que  se

implementem  as  unidades  interligadas  no  Estado  para  emissão  da  certidão  de

nascimento nas unidades de saúde que realizam partos, conforme Provimento nº 13,

de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, no âmbito da Ação 4075 - Mobilização

pelo  Registro  Civil  -  do  PPAG 2012-2015;  e  para  que se divulgue a  relação dos

estabelecimentos  de  saúde  conveniados  que  já  estão  emitindo  as  certidões  de

nascimento. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº  6.711/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Esportes pedido de providência para que esse órgão

faça gestão junto  aos  municípios  com vistas  à  instalação e  ao  fortalecimento  de

conselhos  municipais  de  juventude,  no  âmbito  da  Ação  4100.  (-  À  Comissão  de

Esporte.)

Da Comissão de Participação Popular em que solicita seja encaminhado ao Comitê

Gestor do Portal da ALMG pedido de providências solicitando a indexação, no  site

Políticas  Públicas  ao  seu  Alcance,  das  ações  do  programa  723  -  Prestação

Jurisdicional, no tema “Administração pública”, bem como a publicação da execução

orçamentária do Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, a

partir de 2014, no mesmo site.

Da Comissão de Participação Popular em que solicita seja encaminhado à Diretoria

de  Planejamento  e  Coordenação  da  ALMG  pedido  de  providências  solicitando  a

indexação, no site Políticas Públicas ao seu Alcance, das ações do programa 723 -

Prestação Jurisdicional, no tema “Administração pública”, bem como a publicação da

execução orçamentária do Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas

Gerais, a partir de 2014, no mesmo site. (-Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

-  São  também  encaminhados  à  presidência  requerimentos  das  Comissões  de

Direitos Humanos e de Política Agropecuária.

Comunicações

- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  do



1885
____________________________________________________________________________

Trabalho, de Educação,  de Cultura (2),  de Administração Pública,  de Saúde e de

Prevenção e Combate às Drogas e do deputado Dilzon Melo.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O presidente - Não havendo oradores inscritos, a presidência passa à 2ª Parte da

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

presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão

abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Leitura de Comunicações

- A seguir,  o  presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta  reunião  pelas  Comissões  do  Trabalho  -  aprovação,  na  12ª  Reunião

Extraordinária, em 10/12/2013, dos Projetos de Lei nºs 2.898/2012 e 4.479, 4.592 e

4.593/2013, do deputado Paulo Lamac, este com a Emenda nº 1, 3.547/2012, do

deputado João Vítor Xavier, com a Emenda nº 1, 3.642/2012, do deputado Gustavo

Valadares,  3.992/2013,  do  deputado  Neider  Moreira,  4.133/2013,  do  deputado

Leonardo Moreira, 4.363/2013,  do deputado Fred Costa,  4.397/2013,  do deputado

Anselmo José Domingos, 4.444/2013, do deputado Leonídio Bouças, 4.463/2013, da

deputada Rosângela Reis,  4.572/2013,  do deputado Hélio  Gomes,  4.605/2013,  do

deputado Ulysses Gomes, 4.631/2013, do deputado Duilio de Castro, 4.639/2013, do

deputado André Quintão, 4.642/2013, do deputado Fabiano Tolentino, 4.649/2013, do

deputado  Elismar  Prado,  e  4.744/2013,  do  deputado  Gustavo  Corrêa,  e  dos

Requerimentos nºs 6.254/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel, e 6.320, 6.419,

6.421 e 6.524/2013, da Comissão de Participação Popular; de Educação - aprovação,

na 29ª Reunião Extraordinária, em 10/12/2013, do Projeto de Lei nº 4.327/2013, do

deputado  Lafayette  de  Andrada;  de  Cultura  (2)  -  aprovação,  na  8ª  Reunião

Extraordinária,  em 10/12/2013,  do Requerimento nº  6.552/2013,  do deputado Ivair

Nogueira; e aprovação, na 25ª Reunião Ordinária, em 11/12/2013, do Projeto de Lei

nº 4.676/2013, do deputado Duilio de Castro; de Administração Pública - aprovação,

na  19ª  Reunião  Ordinária,  em  10/12/2013,  dos  Requerimentos  nºs  6.034  e

6.418/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  e  6.528/2013,  do  deputado
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Celinho  do  Sinttrocel;  de  Saúde  -  aprovação,  na  30ª  Reunião  Ordinária,  em

11/12/2013,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.600/2013,  do  deputado  Hélio  Gomes;  e  de

Prevenção  e  Combate  às  Drogas  -  aprovação,  na  20ª  Reunião  Ordinária,  em

11/12/2013,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.951/2013,  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva

(Ciente. Publique-se.).

Discussão e Votação de Pareceres

-  A seguir,  são  submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  e  aprovados  os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.651/2011 e 3.704 e 4.613/2013

(À sanção.).

Votação de Requerimentos

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

seja  encaminhado  à  Comissão  de  Direitos  Humanos  da  OAB-MG  pedido  de

providências para que sejam tomadas as medidas cabíveis quanto às denúncias de

Delvânia Oliveira Maoz, conforme notas taquigráficas que encaminha. Em votação, o

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

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

Requerimento  da  Comissão  de  Política  Agropecuária  em  que  solicita  à  seja

encaminhado  à  Vale  Fertilizantes  pedido  de  informações  sobre  a  previsão  de

transferência de sua sede no Município de São Paulo para o Município de Uberaba.

Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam

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

2ª Fase

O presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a presidência passa à 2ª

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

Palavras do Presidente

A presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de  Lei  nºs  79,  177,  425,  614,  701,  883,  1.066,  1.346,  1.970,  2.345,  2.547  e

2.597/2011; 3.621, 3.666 e 3.318/2012; e 3.782, 3.813, 3.814, 3.816, 3.817, 3.818,

3.819, 3.876, 3.877, 3.902, 3.903, 3.950, 3.977, 3.978, 4.037, 4.038, 4.039, 4.075,

4.107,  4.108,  4.231,  4.239,  4.258,  4.389,  4.415,  4.434,  4.540,  4.544,  4.575  e

4.718/2013, apreciados na extraordinária realizada hoje, pela manhã.
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ACORDO DE LÍDERES

A totalidade dos líderes com assento nesta Casa acordam sejam retirados da pauta

desta  reunião  e  da  extraordinária  de  hoje  à  noite  as  Propostas  de  Emenda  à

Constituição nºs 31/2012 e 59/2013, o Projeto de Lei Complementar nº 53/2013, os

Projetos  de  Resolução  nºs  4.458,  4.487  e  4.521/2013  e  os  Projetos  de  Lei  nºs

493/2011 e 3.649, 3.874, 4.040, 4.180, 4.189, 4.352, 4.439, 4.440, 4.454, 4.648, 4.740

e 4.745/2013.

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2013.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 11 de dezembro de 2013.

Ivair Nogueira, 1º-vice-presidente, no exercício da presidência.

Discussão e Votação de Proposições

O presidente -  Vem à Mesa requerimento do deputado Rogério Correia em que

solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei  nº

4.696/2013 e a Proposta de Emenda à Constituição nº 62/2013 sejam apreciados

nessa  ordem.  Em votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o

aprovam  permaneçam  como se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Votação,  em  1º

turno, do Projeto de Lei nº 4.696/2013, do deputado Gilberto Abramo, que acrescenta

área à Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto nº 45.397, de 14/6/2010, e

dá outras providências.  A Comissão de Justiça conclui  pela constitucionalidade do

projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. As Comissões de Meio Ambiente e de

Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da

Comissão de Justiça. Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado André

Quintão.

O deputado André Quintão* - Sr. Presidente, gostaria de chamar atenção para esse

projeto apresentado pelo deputado Gilberto Abramo, que é importante e acrescenta

área na Estação Ecológica de Arêdes. Ele recebeu parecer favorável na Comissão de

Justiça e nas demais comissões, e vamos votar, em 1º turno, favoravelmente. Mas

quero fazer um alerta, porque estava tramitando um projeto de redução da Estação

Ecológica  de  Arêdes.  Nesse  projeto,  tivemos  oportunidade,  na  Comissão  de
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Constituição e Justiça, de encaminhar uma diligência ao governo, que ofereceu duas

respostas diferenciadas: da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, favorável à

redução da área ecológica, e da Secretaria de Meio Ambiente, contrária à redução da

Estação Ecológica de Arêdes. E com argumentos muito fortes: sítios arqueológicos,

nascentes que podem afetar o abastecimento de água da cidade de Itabirito, entre

outros prejuízos. Então estou alertando que vamos ficar muito atentos na tramitação.

Esse projeto em 1º turno é para ampliar a Estação Ecológica de Arêdes, e vamos ser

favoráveis. Espero que aquela ideia de redução tenha ficado perdida no espaço, e

estamos vigilantes na aprovação desse projeto em 2º turno.

* - Sem revisão do orador.

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - A presidência vai submeter a matéria a

votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,

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

eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não

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

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

- Registram “sim” as deputadas e os deputados:

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

Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco

- Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duilio de Castro - Elismar Prado -

Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa -

Hélio  Gomes  -  Hely  Tarqüínio  -  Ivair  Nogueira  -  Jayro  Lessa  -  Juarez  Távora  -

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

Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Rogério Correia

-  Rômulo Viegas -  Sargento Rodrigues -  Sebastião Costa -  Tadeu Martins Leite -

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

O deputado João Leite - Sr. Presidente, “sim” por favor.

O deputado Luiz Humberto Carneiro - Voto “sim”

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Voto “sim”.

O deputado Almir Paraca - Voto “sim”.
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O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 51 deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” as deputadas e os deputados:

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

Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Braulio

Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor

Wilson Batista - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -

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

Hely  Tarqüínio  -  Inácio  Franco  -  Ivair  Nogueira  -  Jayro  Lessa  -  Juarez  Távora  -

Leonardo Moreira -  Liza  Prado -  Luiz Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia

Ferreira - Marques Abreu -  Neider Moreira -  Neilando Pimenta - Rômulo Viegas -

Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos.

O deputado Romel Anízio - Meu voto é “sim”.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  "sim"  43  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno,  o

Projeto de Lei nº 4.696/2013 com a Emenda nº 1. À Comissão de Meio Ambiente.

Declaração de Voto

O deputado André  Quintão -  Fiz o  encaminhamento  desse projeto  e,  agora,  na

declaração  de  voto,  vi  que  vários  deputados  chegaram.  Esse  é  um  projeto  do

deputado Gilberto Abramo, que amplia a área da Estação Ecológica de Arêdes, aqui

no Vetor Sul, próximo à saída para Ouro Preto e Itabirito. Votamos favoravelmente

porque é um projeto que amplia essa área. Estava em tramitação nesta Casa um

projeto  de  lei  que  reduzia  a  área  da  citada  estação  ecológica.  Na  Comissão de

Justiça,  fizemos  uma  diligência  ao  governo  do  Estado.  Em  resposta,  o  governo

mandou dois pareceres contraditórios à Secretaria de Desenvolvimento Econômico

recomendando  a  aprovação  do  projeto  pelas  atividades  econômicas  próprias  da

região, que todos conhecem. A Secretaria  de Meio Ambiente mandou um parecer

contrário e desfilou argumentos muito consistentes, como: risco de atingir mananciais

da região do Córrego do Bação, o que pode comprometer o abastecimento de água

da cidade de Itabirito. Atenção, Itabirito, com a Estação Ecológica de Arêdes. Se você

reduz a estação ecológica, isso pode comprometer. Lá temos sítios arqueológicos e



1890
____________________________________________________________________________

também  as  questões  da  biodiversidade.  Estou  alertando  porque  é  absolutamente

legítimo qualquer proposta ser apresentada no Plenário.  Como esse assunto é de

ampliação da área da estação ecológica, fico temeroso de que se ressuscite a ideia

de reduzir a área da estação ao ser aproveitado o estágio avançado do projeto. Estou

alertando para que isso não ocorra. Se houver desejo, deve-se rediscutir o tamanho

dessa  área  e  os  pareceres  contraditórios,  até  para  não  prejudicarmos  o  bom

andamento dos trabalhos de hoje - votamos mais de 50 projetos - e para não termos

nenhuma emenda de última hora, que fira, aliás, o interesse prioritário desse projeto,

que é  ampliar  e não reduzir.  Acho absolutamente  legítima qualquer  proposta que

apareça na Casa, mas, se houver esse interesse, devemos debater a questão com

calma,  chamando  as  Secretarias  de  Meio  Ambiente  e  de  Desenvolvimento

Econômico, envolvendo a cidade de Itabirito, seus vereadores e sua Prefeitura. Estou

fazendo esse alerta porque estamos com a pauta muito complexa neste fim do ano e

talvez outros assuntos possam atrapalhar o bom andamento dos nossos trabalhos.

Estou fazendo aqui esta declaração de voto porque votei pela ampliação da área da

Estação Ecológica de Arêdes.

O presidente -  Votação, em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº

62/2013, do governador do Estado, que altera o § 5º do art. 14 da Constituição do

Estado.  A  Comissão  Especial  opina  pela  aprovação  da  proposta  na  forma  do

Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o

deputado João Leite.

O deputado João Leite* - Sr. Presidente, solicito o projeto à assessoria.

Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  antes  de  encaminhar  o  projeto,  quero  falar  da

satisfação por uma manhã de muito trabalho nesta Assembleia Legislativa. Hoje, na

Comissão  de  Segurança  Pública,  tivemos  oportunidade,  por  requerimento  do

deputado Cabo Júlio, de entregar várias moções de aplauso a policiais militares pela

apreensão de grande quantidade de drogas, pois o problema é preocupante. Depois,

sob a presidência do deputado Zé Maia, tivemos oportunidade de realizar mais uma

audiência da CPI da Telefonia. Encerramos há pouco essa audiência, que contou com

a  presença  de  operadores  de  telefonia  em  Minas  Gerais.  Foi  uma  audiência

importante - nossos trabalhos estão sendo finalizados - para nos dar condições de
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apresentarmos o relatório final.

Sr. Presidente, o governador, com essa emenda à Constituição, pretende criar uma

fundação com personalidade jurídica de direito privado para administrar e executar o

plano  de  benefícios  do  regime  de  previdência  complementar  de  seus  servidores

públicos. É interessante porque temos, por parte dos servidores, grande interesse

nessa  previdência  complementar.  É  justamente  por  emenda  constitucional  que  o

Estado de Minas Gerais tem a oportunidade de implementar o que está previsto, após

a edição das Emendas Constitucionais nºs 20, 98 e 41/2003 e 47/2005, apoiando

também  a  adoção  do  regime  de  previdência  complementar  para  os  servidores

públicos da União, dos estados membros, do Distrito Federal e dos municípios.

As  Leis  Complementares  Federais  nºs  108  e  109,  ambas  de  29/5/2001,

estabelecem  que  a  previdência  complementar  de  servidores  públicos  é

operacionalizada através de entidades fechadas, cuja constituição e funcionamento

dependem de prévia e expressa autorização do órgão regulador e fiscalizador, qual

seja, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar.

Nos termos do disposto no § 1º do art. 31 da Lei Complementar nº 109/2001, as

entidades  se  organizarão  sob  forma  de  fundação  ou  sociedade  civil,  sem  fins

lucrativos, sendo entendimento do órgão fiscalizador que a entidade em questão tem

personalidade jurídica de direito privado.

Para  que  o  Estado  de  Minas  Gerais  possa  instituir  ou  manter  fundação  com

natureza  de  pessoa  jurídica  de  direito  privado  com  finalidade  previdenciária

complementar para seus servidores públicos, faz-se necessária a presente emenda.

Sr.  Presidente,  o  conjunto  de  servidores  do  Estado  apoia  essa  emenda,  que

constitui  uma grande possibilidade, pois eles podem ter previdência complementar

para o final da sua aposentadoria. O assunto é de interesse dos servidores. Portanto,

contamos  com  o  apoio  dos  deputados  da  Assembleia  Legislativa  para  aprovar  a

proposta. Temos o parecer favorável da comissão especial que apreciou a proposta

do  governador,  o  que  dá  ao  servidor  público  do  Estado  de  Minas  Gerais  essa

condição de melhorar a sua aposentadoria. Essa visão foi encampada pela lei federal

que  tratou  também  da  previdência  complementar  dos  servidores  da  União.  Os

servidores de Minas Gerais  passam também a ter  possibilidade de ampliar  a sua
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previdência.

Gostaria  de  ler...  Então,  Sr.  Presidente,  já  que  temos  número  suficiente  de

deputados em Plenário,  e eles  estão conscientes  da importância de aprovar  essa

matéria, encaminhamos favoravelmente à proposta do governador Antonio Anastasia.

* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem

O deputado Zé Maia - Sr. Presidente, o deputado Pinduca Ferreira está preso no

elevador.  Houve  um  probleminha.  Solicitamos  1  minuto  para  a  sua  chegada  e

votarmos a matéria.

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, comunico a V. Exa. que estou

resolvendo muitos problemas hoje. É painel, elevador,  Unale... Daqui a pouco não

aguento mais, deputado.

O deputado Antônio Genaro - Sr. Presidente, esse deputado que acabou de falar,

que está de paletó amarelo, tem um problema grave. Se ele fosse condenado à forca,

não teria como enforcá-lo, pois ele não tem pescoço.

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

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

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

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

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

registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

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

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

Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -

Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco -

Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Hely

Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora -

Leonardo Moreira -  Liza  Prado -  Luiz Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia

Ferreira - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira -
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Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio

- Tiago Ulisses - Tony Carlos - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  "sim"  50  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,

portanto, aprovada, em 1º turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 62/2013 na

forma do Substitutivo nº 1. À Comissão Especial.

Questão de Ordem

O deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, pela ordem. Queria tão somente, em

nome da liderança de governo, solicitar  a presença nesta Casa dos nobres pares

amanhã, às 9 horas, para darmos continuação aos trabalhos.

O presidente - Vem à Mesa requerimento do deputado Gustavo Valadares em que

solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao deputado Célio Moreira. A presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o deputado Célio Moreira.

O deputado Célio Moreira - Obrigado, Sr. Presidente. Também chamaria a atenção

dos deputados e das deputadas que estão no Plenário  em relação à minha fala.

Gostaria que V. Exas. permanecessem no local, pois acredito que a matéria interessa

aos senhores e às senhoras.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, pessoal que nos assiste pela TV

Assembleia e visitantes, nestas últimas semanas, as Assembleias mineira e nacional

vêm  afoita  e  levianamente  alimentando  os  noticiários  contra  o  deputado  Gustavo

Perrella por suposto envolvimento com o tráfico internacional de drogas. Mesmo sem

provas que alicercem tais  informações,  seguem lançando suspeitas  e insinuações

maldosas  contra  o  deputado Gustavo Perrella,  atingindo  também a  sua irmã e  o

senador Perrella, seu pai, fazendo-os cúmplices de um crime hediondo.

Não podemos ignorar a importância da imprensa neste país e em todo o mundo,

mas é inegável também o seu poder destruidor, principalmente quando o alvo é o

homem  público.  Ao  suspeito  não  é  dada  a  necessária  clemência  ou  voto  de

confiança.  O  que  importa  é  a  posição  no  ibope  a  ser  conquistada  pelo  veículo.

Quando  a  verdade  vem  à  tona,  trazendo  clareza  aos  fatos  e  inocentando  os

acusados, estes nunca terão os mesmos espaços na imprensa em sua defesa.  A

mácula  já  estará  instalada,  a  dúvida  continuará  persistindo,  a  acusação  estará
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permanentemente  associada  aos  citados.  Ai  dos  homens  públicos  que se tornam

reféns de suspeitas.

Do muito que se disse, o que temos de concreto que possa incriminar o deputado

Gustavo Perrella? Que um helicóptero de propriedade da família foi apreendido com

um carregamento de drogas no Espírito Santo e que o piloto era seu funcionário? Não

nos  esqueçamos  de  que  a  crônica  policial  traz  muitas  histórias  de  vítimas  da

maledicência que tiveram suas vidas destruídas e até cumpriram pena por uma vida

inteira para, depois de tudo, serem consideradas inocentes. Nem mesmo as cortes,

com todo o seu poder de julgar, estão isentas de erros.

Hoje  os  noticiários  já  trazem  informações  de  que  a  polícia  do  Espírito  Santo

descarta  o  envolvimento  do  deputado  Gustavo  Perrella  com  a  droga.  Evidencia

também que a aeronave não foi abastecida com verba parlamentar desta Assembleia.

E agora? O estrago feito nos últimos dias não será reparado com a dissipação das

dúvidas lançadas contra o deputado.

Ninguém  pediu  para  eu  falar.  Nas  cidades  onde  trabalho,  várias  pessoas  me

questionaram: “E a questão do deputado Gustavo Perrella?”. Eu dizia: “Até que me

provem o contrário, confio na pessoa do deputado”.

O deputado Gustavo Perrella, o pai dele, a irmã dele, a família dele precisou se

ausentar e ficar num canto chorando, decepcionada e sem poder fazer sua defesa.

Sabemos  que  hoje  a  sociedade  vê  a  classe  política  com  desconfiança,  que  a

avaliação  dos  homens  públicos  é  negativa.  Reconheço  que  alguns  políticos

contribuem grandemente para merecer o rótulo de corrupto e imoral, mas é injusto

que todos sejam lançados  na vala  comum. Como ocorre em qualquer  segmento,

também na vida pública há mulheres e homens sérios e outros não confiáveis. Tenho

convivido  com  o  colega deputado  Gustavo  Perrella,  neste  seu primeiro  mandato.

Embora ele não tenha solicitado a minha defesa, vi-me na obrigação de fazê-la em

solidariedade ao jovem que inicia sua vida pública e demonstra seriedade. Não o faço

por  mero  corporativismo,  mas  por  desacreditar  o  envolvimento  desse  jovem,

deputado Gustavo Perrella, no crime que tentam imputar-lhe.

O deputado Gustavo Perrella tem se revelado um parlamentar sério, envolvido com

sua atividade, abalado e assustado com o que vem sofrendo de forma impiedosa e
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cruel. Parece tratar-se de um sentimento revanchista que hoje marca a relação da

sociedade com a classe política. Creio que não há dor moral maior que o ser humano

ser atacado na sua honra publicamente, sem provas. Creio também que, quando a

dúvida é lançada sobre a honra de uma pessoa de forma tão espalhafatosa, como

ocorreu, a dor jamais passará. A apreensão de cocaína na aeronave do deputado

Gustavo Perrella,  no Município de Afonso Cláudio, é um fato grave que deve ser

investigado até que toda a verdade seja revelada. A droga é um câncer no mundo,

principalmente a cocaína, que dá origem ao crack.

Não serei defensor do nobre deputado Gustavo Perrella se de fato houver evidência

de sua culpa. Não serei clemente com ele se for comprovado o seu envolvimento com

o  narcotráfico  internacional.  O  que  defendo  aqui  é  a  isenção  dos  meios  de

comunicação nesse caso. O que preconizo é que a sociedade não seja conduzida e

induzida ao julgamento apressado, precipitado, injusto, antes do veredito da Justiça.

O político é um ser humano, e não, um inimigo público. Por isso, clamo à família

mineira que não se deixe levar pelo que houve. Vamos esperar que as investigações

encontrem a verdade e apontem os culpados. Srs. Deputados e Sras. Deputadas,

funcionários desta Casa, visitantes, telespectadores que nos acompanham pela TV

Assembleia,  nas  últimas  semanas  a  imprensa  mineira  e  nacional  divulgou,  como

disse  aqui,  de  forma impiedosa  essa  situação.  E  houve  também  funcionários  de

gabinetes  e  alguns  deputados  desta  Casa  que  fizeram  acusações  precipitadas,

levianas. Como disse aqui, ninguém me pediu para falar, mas senti, vi o deputado

Gustavo Perrella e seu pai chorando num canto, isolados. Muitos daqueles que se

dizem amigos também, às vezes, isolam-se, deixam para lá.

Hoje a Polícia Federal e a polícia do Espírito Santo declararam, como foi noticiado

nos  jornais,  que  a  aeronave  não  foi  abastecida  com  combustível  pago  pela

Assembleia Legislativa e que a família  Perrella  não tem nada a ver  com isso.  O

deputado foi ouvido como testemunha, mas já o condenaram. Até agora não há nada.

O inquérito está isentando o nosso companheiro. E não faço esta defesa aqui por

corporativismo, repito. Pelo pouco que trabalho com ele, sei da sua seriedade e do

seu compromisso. Trabalho aqui na Assembleia Legislativa com a comissão do crack

e outras drogas. O senador Perrella também trabalha, no Senado, no combate ao
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narcotráfico, mas, nestas horas, ninguém lembra, ninguém quer nada, querem ver o

circo pegar fogo.

Tivemos aqui,  na porta da Assembleia Legislativa, uma cena de humilhação,  de

deboche,  em  que  jogaram  farinha  em  todo  mundo  que  passava.  Pegaram  um

helicóptero e começaram a rodar, dizendo que nesta Casa havia um deputado que

estava envolvido com drogas, com o narcotráfico. A polícia agora está trabalhando,

investigando e já emitiu relatório dizendo que o deputado Gustavo Perrella não tem

envolvimento nenhum e que não foi usado dinheiro da Assembleia Legislativa para

pagar combustível da aeronave.

Fiquei surpreso com o comportamento de alguns colegas desta Casa, que também

já estavam condenando o deputado, crucificando-o. Não tiveram a oportunidade de

conversar com ele. Eu também não tive. Uma vez, liguei para ele, pois não estava

vindo aqui à Assembleia Legislativa. Disse-lhe que confiava na inocência dele e, se

pudesse  ajudar  em  alguma coisa,  estaria  à  disposição.  Mas  a  Justiça,  a  Polícia

Federal, a polícia do Espírito Santo estão trabalhando e já expuseram a situação de

que ele não tem envolvimento nenhum. Agora, aqueles que fizeram a denúncia o que

vão falar agora? Pegou o helicóptero dele, tudo bem. Eu tenho carro e assessores,

como os senhores aqui também têm. Se um assessor pega o seu carro, desvia-se da

rota,  passa  em  algum  lugar  e  alguém  coloca  alguma  coisa  nele,  você  é  o

responsável. O que acontece no nosso gabinete, é o deputado o responsável.

Tenho três filhos. Alerto-os muito. Peço cuidado no que vão fazer,  aonde vão e

também com as suas companhias. Se acontecer alguma coisa, não é com o filho do

Célio Moreira, mas, sim, com o filho do deputado Célio Moreira. Então, tudo cai sobre

as costas dele e sobre as minhas.

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Primeiramente, parabenizo V. Exa.

por  trazer  à  tribuna  esse  assunto.  Acho  que  poderíamos  tê-lo  feito  antes,  mas

estávamos no período de votação. Em todo caso, estamos fazendo isso hoje.

Desde a primeira hora em que os fatos foram publicados pela imprensa - o próprio

Gustavo  ficou  sabendo  pela  mídia  -,  tivemos  condição  de  acompanhá-los.  Por

conhecer a seriedade do jovem deputado Perrella, por conhecer a sua vida, a sua

força, saía e sempre saí em defesa dele, em todas as conversas aqui dentro desta
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Casa, na imprensa, em qualquer roda de conversa, em qualquer cidade do interior

onde tive a oportunidade de discutir o assunto.

Acho  que  a  imprensa  faz  e  vende  a  maldade,  da  maneira  como  é  feita.  Foi

mencionado o envolvimento do deputado, mas tive a certeza, desde a primeira hora,

da  sua  inocência.  Todo  o  mundo  sabe  perfeitamente  da  vida  dele  e  quem  é  o

Gustavo.

Assim, solidarizo-me com o deputado, com a família Perrella, com V. Exa. por este

pronunciamento. Quero lembrar aqui um fato. Acredito que V. Exa. não estava dentro

desta Casa, acho que nenhum deputado estava, a não ser o presidente e o deputado

Ivair  Nogueira. Tivemos um acontecimento aqui,  há 10 ou 12 anos, envolvendo o

carro de um deputado. Ele também comprovou que não tinha nenhum envolvimento.

Quero deixar bem claro que, quando o rapaz foi admitido por esta Casa, ele tinha

toda  a  documentação,  tinha  atestado  de  bons  antecedentes.  Mostrava-se  isso  o

tempo todo para a imprensa. O que aconteceu? A maldade aconteceu dessa maneira.

Nós, que conhecemos o Gustavo, sabemos que ele é um dos homens mais sérios

deste  país,  e  Deus  vai  mostrar  isso.  Sabemos  da  sua  seriedade  no  trabalho

parlamentar, e a população vai entender isso agora. Cada um de nós, cada um dos

companheiros,  cada uma das pessoas que acreditam na  força do  trabalho desse

menino, enfim, todos sabemos da sua seriedade. A Polícia Federal demorou muito a

se  pronunciar.  Cabia,  logo  no  início,  uma  investigação  pesada,  visto  que  o  fato

envolvia o nome de políticos. A polícia tinha de averiguar. Todo o mundo sabia, o

piloto do helicóptero sabia, e o abastecimento não foi feito em momento algum. Os

relatórios  estavam nesta Casa,  mas,  da maneira  como o caso foi  tratado,  com a

imprensa  dizendo  que  se  utilizou  gasolina...  Nunca  houve,  neste  período,  o

abastecimento da aeronave.  Isso estava constatado,  mas foi  dito  com maldade e

estava sendo publicado. Entendo que isso precisa mudar. Não adianta fazer o que fez

e,  em  30  segundos,  tentar  corrigir.  Fica  essa  dificuldade,  mas  ficam  também  a

seriedade, a consciência de sabermos que o companheiro Gustavo não teve nenhum

envolvimento  com  isso.  Parabenizo-o.  Ao  Gustavo,  força.  Cabe  às  pessoas  que

gostam dele mostrar isso. Que a Polícia Federal traga à tona o nome das pessoas

responsáveis pela droga. Que Deus proteja o nosso companheiro Gustavo e também
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ilumine a cabeça de cada um dos companheiros da imprensa.

O deputado Célio Moreira - O estrago foi feito, foi lançado.

Deputado Alencar, até acho que a Polícia Federal não demorou muito. Ela tem de

trabalhar com muita tranquilidade. A imprensa é que se precipitou.  Hoje a melhor

coisa que existe é a má notícia. O que vende é a má notícia. Agora vamos ver se a

imprensa dará notícia da resposta que a Polícia Federal e a polícia do Espírito Santo

estão  dando.  Não  há  envolvimento,  e  ele  foi  ouvido  como  testemunha.  Fui

aconselhado por alguns colegas aqui - há muito tempo gostaria de dizer isso - a não

falar, a não mexer com isso, a esperar para ver, mas eu vi e estou vendo a Polícia

Federal e a polícia do Espírito Santo dizerem que não há nada.

Hoje o deputado Gustavo está aqui e, aproveitando a presença dele, resolvi dizer o

que aconteceu. É a mesma coisa de depenar uma galinha, jogar as penas para cima

e depois mandar pegá-las. Mas acabou, o estrago foi feito. Eu dizia a todo o mundo

que até que me provassem o contrário eu confiaria nele. Disse aqui que, se fosse

comprovado que o Gustavo ou qualquer um dos parlamentares ou funcionários desta

Casa estava envolvido com o tráfico, eu não seria piedoso. Precisamos acabar com

esse câncer, com esse mal.

O deputado Duarte Bechir (em aparte) - Deputado Célio Moreira, V. Exa., ao iniciar

este debate na Casa, propiciou uma reflexão a todos os deputados que conhecem o

deputado Gustavo Perrella, que conhecem o seu passado e que também sofreram ao

lado dele. Em determinada noite, liguei para ele e disse: caro Gustavo Perrella, em

qualquer momento, durante o transcurso desse processo, se for necessária a minha

participação, o meu depoimento, o meu testemunho do que V. Exa. representa para

Minas e para os mineiros, estarei à sua disposição.

Já havia confirmado isso a ele porque conheço o passado desse jovem: glórias

para Minas Gerais, seu trabalho, sua luta e a de sua família. Vi seu pai sofrer na

tribuna do Senado. Ele precisou ir à TV para pedir que a imprensa tivesse um pouco

mais  de  cautela  e  razoabilidade  para  aguardar  os  primeiros  levantamentos  para

depois,  então,  buscar  os verdadeiros  culpados.  Sinto-me, deputado Célio  Moreira,

como na parábola em que o chefe da família chegava todos os fins de tarde em casa,

muito bravo e brigando com a esposa e os filhos. Ele foi aconselhado a colocar na
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parede da entrada uma tábua e bater ali  pregos, até que sua raiva, sua ira fosse

passando. Assim, ele procedeu sucessivamente até que, controlando a ira, deixou de

bater pregos. Foi-lhe recomendado: “Agora que não tem prego, não tem mais ira,

retire os pregos”. Ele foi retirando, um a um, os pregos que tinham sido colocados ali,

no momento da sua raiva. Quando retirou o último prego, disseram a ele: “Os buracos

não mais serão tampados. A tábua será e permanecerá furada. Esse furos ficarão

para sempre, demonstrando a precipitação”.

Nesse momento, poderíamos ter conversado, “dado um tempo”, mas os buracos

ficaram.  Quero  encerrar  a  minha  fala  e  dizer  a  V.  Exa.:  os  buracos  que  ficaram

servirão para fortalecer o caminho já iniciado pelo nobre e amigo deputado Gustavo

Perrella. Não se sinta, em nenhum momento, diminuído. Não se sinta, em nenhum

desses  momentos,  pelos  buracos que ficaram, sem sua força para continuar  seu

trabalho.  Levarei  aonde for  o nome de V.  Exa.  comigo,  dobrando no princípio da

próxima eleição, se for de sua vontade. O passado de V. Exa. e o da sua família,

deputado,  recomendam aos mineiros que tenham, no mínimo, um pouco mais  de

atenção  ao  fazer  prejulgamento.  Quero  compartilhar  com  V.  Exa.  uma  reflexão:

quando a verdade é mostrada, não vejo aqui aqueles que patrocinaram o “farinhaço”

reconhecerem isso em público. Sua tristeza é nossa tristeza. Sua família está muito

sentida, e seus verdadeiros amigos também estão assim. Então me coloco, desde o

princípio,  solidário  com  a  conduta  honrosa  do  deputado  Gustavo  Perrella.  Conte

comigo para o que precisar. Sei da verdade e a defenderei a todo momento em que

isso for exigido.

Parabenizo V. Exa. por propiciar ao Parlamento a oportunidade de, por seus líderes

e pares, mobilizar-se e falar  um pouco sobre essa realidade. Parabéns, deputado

Célio Moreira.

O deputado Célio Moreira - Darei aparte ao deputado Lafayette de Andrada, mas

antes quero dizer que não tenho nada a esconder. Não estou querendo dizer que

todos os deputados, todas as deputadas e eu somos santinhos. Tenho meus defeitos

e minhas dificuldades. O pessoal dizia assim: “Não ligue para ele, porque todos os

telefones estão grampeados”. Falei: “Não devo nada a ninguém e vou, sim, ligar”.

Então liguei para o deputado Gustavo Perrella e lhe disse: “Gustavo, estou aqui para
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o que eu puder ajudar”. Mas não me cabia - nem poderia - fazer nada, pois a Polícia

Federal estava fazendo as investigações e apurando os fatos. Também a polícia do

Espírito Santo estava trabalhando. Não podia fazer nada. O que eu poderia fazer?

Simplesmente vi a tristeza e o sofrimento.

Daqui  a  pouco  darei  aparte  ao  deputado  Vanderlei  Miranda,  presidente  da

Comissão da Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas. Temos estado

em todo o Estado, fora do Estado de Minas Gerais e até fora do Brasil para apurar

esse câncer que é a droga. A verdade está começando a aparecer, e os jornais a

estão mostrando. Agora queremos ver se haverá nos jornais, na televisão, no rádio ou

na porta da Assembleia alguma reconsideração.

Realmente há alguns políticos sem-vergonha e safados que desonram e põem todo

o mundo na vala comum. Mas é preciso saber separar o joio do trigo.

O deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Deputado Célio Moreira, serei muito

breve.  V.  Exa.  traduz  aqui,  com  suas  palavras,  o  sentimento  geral  dos  demais

deputados  da  Assembleia  Legislativa.  Com  muita  angústia,  todos  vimos  aqui  a

imprensa,  de  maneira  sarcástica  e  implacável  como  nos  tempos  da  inquisição,

denegrir, desmontar, escancarar e trucidar a imagem do deputado estadual Gustavo

Perrella.

Quantas vezes pela manhã, vindo para a Assembleia Legislativa,  eu escutava o

noticiário  nas  rádios  e  os  âncoras,  de  nível  nacional,  todos  os dias  sangrando a

imagem pessoal do deputado Gustavo Perrella de maneira injusta e, mais do que

isso, sem dar a mínima chance de defesa ou oportunidade de revide. Isso me fazia

lembrar de dois exemplos, que todos recordamos muito bem, em que a imprensa

liquidou a imagem de alguém que era inocente. Todos nos lembramos daquele caso

da Escola Base de São Paulo, que foi acusada de pedofilia. Pessoas foram à frente

da escola, apedrejaram-na e perseguiram os proprietários, e, ao final das apurações,

nada tinha acontecido com referência a isso.

Todos se lembram, também no mundo político, do ex-deputado Ibsen Pinheiro, que

era presidente da Câmara dos Deputados - homem de alta envergadura e respeitado

-, quando surgiu o escândalo dos anões do orçamento. Foi-lhe imputada também a

responsabilidade naquele  grande escândalo  nacional  que se estabeleceu como o
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mensalão atualmente. Ele foi trucidado pela imprensa. Um ano depois, já estropiado e

arrebentado, sem a menor condição de disputar a eleição e com a família arrasada, a

imprensa descobriu que, por um equívoco, no extrato da conta bancária dele, onde

havia  R$1.000,00  puseram  R$1.000.000,00.  O  escândalo  do  orçamento  era  de

R$1.000.000,00 e, no extrato da conta dele, havia R$1.000,00. Isso ocorreu um ano

depois de divulgarem manchetes em todos os jornais. Esse mesmo fenômeno vimos

se repetir agora com a figura do deputado Gustavo Perrella e de toda a sua família.

Todos nós aqui que conhecemos o deputado Gustavo Perrella não tínhamos dúvida

alguma  de  que  ele  não  estava  envolvido  nesse  episódio.  No  entanto,  era  tal  e

tamanha a covardia que a imprensa fazia contra ele que nenhuma voz era ouvida.

Nem  queria  ser  ouvida,  porque  sabemos  como funciona  a  imprensa.  Se  alguém

levantou um dedo em defesa do Gustavo Perrella naquele momento, disseram que

era partícipe e sócio, estava no esquema, tinha um helicóptero e mexia com droga.

Essa era a grande realidade.

Na verdade,  qual  foi  o  pecado que Gustavo Perrella  cometeu? Vou  dizer  aqui,

deputados. Ter sido eleito deputado estadual, tal hoje é a fama ruim que a imprensa

coloca contra os políticos como se todos fossem iguais. Sabemos que, em todas as

profissões e áreas, há pessoas boas, medianas e más. É assim no mundo médico e

jurídico. É assim com padre, religioso e engenheiro. É assim em todas as esferas. É

assim no Parlamento. Agora o que não se pode é julgar todos pela ação de um só.

O que a imprensa tem feito, nesses últimos anos, é denegrir a imagem de todos os

políticos,  todos,  todos,  todos.  Cito  sempre  um  exemplo  brincando.  Numa cidade

pequena  onde  todos  os  vereadores  -  e,  como  de  resto,  todos  nós,  deputados

estaduais,  senadores  e  deputados  federais  -  estão  desgastados,  a  comunidade

resolve eleger alguém que todos sabemos ser de bem, que a ajuda e goza de boa

reputação  na  sociedade.  No  dia  seguinte  em  que  foi  eleito  vereador  naquela

sociedade, ele passa a ser corrupto e ladrão, essa mesma pessoa que ontem era

apontada pela comunidade como a que deveria ser eleita para melhorar, por exemplo,

os quadros da Câmara Municipal ou da Assembleia Legislativa.

No dia seguinte à posse, essa pessoa passa a vestir a camisa de corrupto, ladrão e

mau-caráter. Este foi o pecado do deputado Gustavo Perrella: ter sido eleito deputado
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estadual. Por ser deputado estadual, teve o seu nome nas manchetes de todos os

jornais  de  grande  circulação,  sem  a  mínima  possibilidade  de  autodefesa,  sem  o

mínimo critério. Mas agora a verdade vem à tona.

Meu avô tinha um amigo que dizia que a verdade é igual boia na piscina: uma hora

ela  aparece.  Apareceu a  verdade.  Felizmente foi  relativamente rápido,  mas é um

grande estrago. Quero ver se os mesmos jornais que publicaram manchetes imensas

acusando o deputado Gustavo Perrella e sua família vão colocar em manchetes do

mesmo tamanho,  vão  dedicar  o  mesmo espaço  para  falar  que  eles  não  tinham

nenhum envolvimento.

Parabenizo o deputado Célio Moreira por estar aqui externando um sentimento que

é da Assembleia Legislativa, um sentimento que nos faz clamar por justiça. A nossa

palavra aqui, na verdade, Gustavo Perrella, muito pouco vai reverberar se comparada

com o tanto que foi dito contra a sua honra e sua imagem pessoal. Mas tenha certeza

de que são palavras que brotam do fundo do coração,  com o máximo senso de

justiça. Todos nós sempre tivemos a plena convicção de que o seu nome e a sua

integridade  continuam  os  mesmos,  sabemos  disso,  uma  pessoa  íntegra,

trabalhadora, um deputado que sempre gozou de respeito e boa reputação entre nós

todos,  entre  seus  pares.  Parabéns,  deputado  Célio  Moreira.  Deputado  Gustavo

Perrella, as minhas homenagens.

O deputado Célio Moreira - Obrigado, deputado Lafayette. Não me assustarei nem

ficarei  surpreso  se  amanhã  algum  jornalista,  alguém  falar  que  o  deputado  Célio

Moreira  e  os  deputados  foram  solidários  com  o  deputado  Gustavo,  que  foi

corporativismo ou alguma coisa assim. Disse do coração e da pessoa que conheço.

Fiz aqui uma coisa do coração, até que me provem o contrário. Se comprovado o

envolvimento  dele  ou  de  qualquer  um  aqui,  não  serei  piedoso,  serei  implacável

também. Mas fazer o que fizeram? Agora queremos ver o resultado.

O deputado Antônio Genaro (em aparte) - A ironia é uma figura de linguagem, é a

arma do incompetente, a arma dos incompetentes. Incompetência é julgar alguém

antes  de  conhecer  os  fatos.  V.  Exa.  falou  sobre  a  imprensa.  Ela  espreme até  o

bagaço. A imprensa tem uma máxima: a nós não interessa o fato, a nós interessa a

versão do fato. E nessa diversão, versão do fato, vão cantando músicas em volta,
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falando, falando, falando do fato. Isso é porque o rei deste mundo é o dinheiro, o que

vende é que é verdade. Fala-se do deputado, fala-se dos políticos, etc. É verdade

que há bandidos entre os políticos, mas também é verdade... Quando me perguntam,

falo assim: boa parte dos políticos deputados que conheço tem idealismo. Eles têm

ideais e vontade de fazer o que é certo.

Infelizmente somos parte de uma sociedade, e essa sociedade nos espreme, essa

sociedade debulha cada um de nós.

Queria ver se os “farinheiros” agora podem comer de volta a farinha, porque eles

são instrumentos de um pequeno grupo que há aqui dentro, um pequeno grupo que

há pelo Brasil e pelo Estado. Esses “farinheiros” são instrumentos da ironia. Quanto

mais  ironizar,  mais  fica  engraçado,  mais  fica  gozado,  mais  se  deprecia  e  mais

arrebenta  com  a  pessoa.  Senhores  “farinheiros”  e  seus  líderes,  que,  como dizia,

usam da ironia, vocês são incompetentes. Vocês merecem a farinha que jogaram e

merecem comê-la todinha numa farofa, a farofa, digamos, não da ingenuidade, mas

da maldade, da safadeza e da malandragem. É impressionante como...

Vai fazer 26 anos que estou nesta Casa, e conheço essa turma. É a mesma turma

que paga a um pessoal para ficar gritando, gritando, gritando, gritando, e dois ou três

ficam por trás, andando abaixadinhos, dizendo “agora, vocês gritam isso, agora vocês

falam aquilo, agora vocês gritam isso”, como uma moça bocuda que estava gritando

aí. Até gravei essa moça, e sabem por quê? Porque, no momento em que eu quiser

me martirizar, ponho os gritos dela no som do meu carro. Se não gosto de mim, eu

ligo o som. Bocuda, sabemos que você foi paga para ficar até as 2 horas da manhã.

Um cidadão normal não ficaria até as 2 horas da manhã, porque confiaria em seus

representantes.

Vou dizer a você que é a da família Perrella: acredito na inocência de vocês, porque

andei  perguntando  por  aí,  pois  não  sou  bobo.  Andei  perguntando,  pesquisando,

olhando, e sei que são inocentes, assim como meu irmão Mário de Oliveira, que foi

vítima de um bandido  chamado Carlos  Willian.  Marquem bem  este  nome:  Carlos

Willian. Dizem que é chefe de gabinete de um deputado federal  de Minas. Ele é

bandido. Sabem por que estou falando que ele é bandido? Porque a Justiça autorizou

gravar os seus telefonemas e de seus capangas. Foram gravadas mais de 600 horas
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de conversa. Dentre essas 600 horas, surge um jornalista cujo nome ainda não foi

mencionado, mas que poderá sê-lo,  se um dia for necessário,  porque a gravação

existe. Autorizados pela Justiça, gravaram a conversa do jornalista de um jornalzinho,

lá  de  Betim,  combinando  o  momento  de  pegar  o  dinheiro.  Então  eles  querem

arrebentar com tudo.

Vejam  bem:  isso  não  muda.  Não  quero  comparar  ninguém  com  Jesus  Cristo,

porque ninguém merece ser comparado com Ele, que está acima de tudo e de todos.

Entretanto Ele mesmo disse: “Qual de vocês pode apontar algum pecado em minha

vida?”.  Depois  de  um  certo  momento  ainda  disse:  “Acusam-me de  comilão  e  de

beberrão”. Se o acusaram, se fizeram isso com a madeira verde, o que não farão com

a madeira seca?

O deputado Célio Moreira - Muito bem.

O deputado Gustavo Corrêa (em aparte)* - Deputado Célio Moreira, serei breve,

porque tenho a certeza de que inúmeros parlamentares ainda desejam se manifestar

acerca do seu pronunciamento. Ouvia o início da sua fala, e quero dar o depoimento

de que, desde a última semana, V. Exa. já queria fazer esse pronunciamento, mas foi

demovido por alguns companheiros. A imprensa no Brasil, realmente, é fundamental

para a democracia. Mas, da mesma forma que o deputado Lafayette de Andrada, digo

sempre que, como tudo na vida, temos os bons políticos e os maus políticos, os bons

médicos  e  os  péssimos  médicos,  e  também  temos  bons  e  péssimos  jornalistas.

Muitas vezes, alguns se deixam levar por interesses pessoais, interesses políticos, e

acabam  castigando,  de  forma  cruel  e  sangrenta,  alguns  injustiçados,  alguns

inocentes. Eu e o deputado Lafayette de Andrada não estamos com transmissão de

pensamento, mas eu iria citar o caso da Escola Base, construída com muito sacrifício

e luta por um casal, mas que viu tudo ser arruinado, sobretudo suas vidas, sem ter

condições nem de andar pelas ruas da cidade. Foram julgados, e depois ninguém

conseguiu provar absolutamente nada contra eles.

Da mesma forma,  isso  ocorre  com  o  nosso  parlamentar,  amigo  e  companheiro

Gustavo Perrella.  Muitos  conhecem a vida  desse jovem, que já  contribuiu,  e  fico

satisfeito de ter a certeza de que contribuirá muito para Minas e o Brasil. A sua família

que ajuda o nosso estado a se desenvolver e crescer. Nós, que temos oportunidade
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de  conviver  com  ele  um  pouco  mais  no  campo  pessoal,  como  eu  e  alguns

parlamentares, podemos lhe dizer, caro amigo Perrellinha, que sempre soubemos da

sua inocência, sempre estivemos ao seu lado e sabíamos do mal que fariam a você.

Mas temos a certeza de que, na grandeza do seu trabalho, do seu pensamento, você

irá mostrar aos que um dia o castigaram e prejulgaram que não é nada daquilo que

alguns  meios  de  comunicação  disseram.  E,  mais  que  isso,  preocupa-me  que  o

crucificaram, quando quiseram antecipar eleição, as questões de futebol, envolvendo

paixão, mas não sabendo o mal que lhe faziam.

Digo sempre, de público, que não desejo ao pior inimigo o que o deputado Gustavo

Perrella passou. Aqueles que o conhecem imaginam, sobretudo, o seu sofrimento, a

sua agonia, sabendo sempre da sua transparência, da sua ética e, mais que isso, da

sua certeza de que não tinha absolutamente nada a ver com os fatos que a imprensa

divulgava. Mesmo que a justiça venha a ser feita amanhã, o estrago possivelmente

vai  ficar  marcado  em  sua  história,  mas  conte  sempre  comigo,  Gustavo  Perrella,

estaremos juntos ao seu lado para ajudar a mostrar que V. Exa., com certeza, ainda

será um orgulho para Minas Gerais.

O deputado Célio Moreira - Obrigado. Eu disse dos erros, e disse que nem mesmo

as cortes, com todo o seu poder de julgar, estão isentas de erros. Como V. Exa. sabe,

faço parte da Comissão de Direitos Humanos, juntamente com o deputado Durval

Ângelo, e já retiramos pessoas da cadeia que estavam pagando por um crime que

não cometeram. Há pouco tempo, vimos um pai de família que cumpriu vários anos

de cadeia, e depois se descobriu que ele era inocente. O estrago está aí.

O deputado Vanderlei Miranda (em aparte)* - Deputado Célio Moreira, como V. Exa.

disse, sou presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso do Crack e

Outras Drogas. Temos viajado pelo Estado e realizado audiências. Temos visto a real

situação em que se encontra o Estado, que não é exceção no Brasil, relativamente a

drogas.

Eu falava ao jovem e promissor parlamentar deputado Gustavo Perrella que me

orgulho de dizer que tenho pelo pai dele uma relação de amizade e respeito muito

grande. Pelo fato de sua tenra, mas responsável idade - você tem idade para ser meu

filho -, posso imaginar o que se passa no coração do Zezé, diante de tudo isso. Estou



1906
____________________________________________________________________________

pensando como pai.

Deputado Célio Moreira, rapidamente, para não tomar muito tempo, quero contar

duas histórias  bem pequenas.  Uma delas  é  fato acontecido  comigo durante esse

episódio que envolveu a vida do Gustavo. Eu descia de casa para o trabalho quando

um dos meus colaboradores, me fez a seguinte pergunta, no jeitão dele: “Chefe, o

que o senhor acha dessa situação que está acontecendo com o deputado Gustavo

Perrella?”.  Respondi  falando  assim:  “Juvenil,  não  tenho  helicóptero,  portanto  não

tenho piloto, mas possuo carro e você é meu piloto. Imagine uma coisa, Juvenil. Você

me  deixa  no  aeroporto  várias  vezes,  às  7  horas  da  manhã,  para  eu  ir  realizar

audiências no interior  do Estado ou para ir  a Brasília resolver alguma coisa. Meu

carro fica com você o dia todo. Imagine se você fosse um cabeça vazia, um cabeça

oca e alguém, sabendo que esse carro é meu, propusesse pagar a você determinada

quantia para levar um pacote do Bairro Serra a Venda Nova e, no meio do caminho,

uma blitz pegasse você e apurasse que o que você estava levando era droga, era

cocaína.  Qual  seria a manchete do jornal  no dia  seguinte,  Juvenil?  Com certeza,

estaria lá estampado de todo tamanho 'Carro do deputado' - e aí não seria Vanderlei -

'Carro do deputado pastor Vanderlei Miranda foi apanhado por uma blitz com tantos

quilos de cocaína'. Pergunto a você, Juvenil, o que tenho a ver com isso, se você é

pessoa de minha confiança, estava com meu carro e, por uma razão irresponsável,

que não se explica de outra forma, fez isso? Como fico?”. Ele respondeu: “É isso

mesmo”.

Não quero agora, deputado Gustavo Perrella, parecer profeta do acontecido. Disse

isso  a  ele,  que  é  testemunha  da  conversa.  Não  acredito  que  o  Gustavo  tenha

absolutamente nada a ver com isso. Ele foi traído por uma pessoa irresponsável, que

já declarou que, por causa de R$60.000,00, estragou a vida dela e de toda a sua

família; todavia, em nenhum momento envolveu a vida do deputado Gustavo Perrella.

Se serve de consolo, Gustavo, afirmo ainda que, quando uma investigação é feita e

chega ao seu final, das duas, uma: ou ela aponta a sua culpa ou passa atestado de

bons antecedentes da sua pessoa. O Jornal Nacional, principalmente, mostrou uma

matéria bem esclarecedora.

Deputado Gustavo Perrella,  foi  isso o que vimos ontem na imprensa, no  Jornal
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Nacional à noite. Foi passado um atestado de bons antecedentes a V. Exa. quando

declarado, tanto pela imprensa escrita quanto pelo maior jornal da televisão do Brasil,

que V. Exa. não tem absolutamente nada a ver com o episódio, conforme declaração

da Polícia Federal. Agora V. Exa. tem um atestado de lisura e de bons antecedentes

passado pela Polícia Federal, o que não me surpreende, convém dizer. Sabíamos

disso de antemão, como eu disse, sem querer ser profeta do acontecido.

Para terminar,  deputado Célio  Moreira,  quero contar  uma pequena história  que,

creio, pode interessar a alguns. Certo discípulo procurou o mestre, a quem disse que

havia  falado  muito  mal  de  uma pessoa,  que  havia  estragado  a  reputação dessa

pessoa, que estava muito arrependido e perguntou o que deveria fazer. O mestre

disse:  “Escreva num papel  tudo o que você disse a respeito dela”.  E o discípulo

escreveu.  O  mestre  falou:  “Não  lhe  responderei  agora.  Vá  para  casa,  mas,  pelo

caminho, para aliviar sua consciência, vá rasgando esse papel e jogando os pedaços

pelo caminho.  Volte aqui  amanhã pela manhã,  quando lhe direi  o que você deve

fazer”.

Assim o discípulo fez. Pelo caminho, rasgou o papel, foi para casa, não dormiu à

noite, voltou no dia seguinte, desesperado pela resposta do mestre, e disse: “Mestre,

fiz como o senhor me ordenou. Agora me diga o que tenho de fazer”. O mestre lhe

disse: ”Antes de lhe responder,  vou pedir  que me faça um favor:  volte lá,  apanhe

todos os pedacinhos de papel que você jogou pelo caminho, colha-os e os traga de

volta para mim”. O discípulo lhe disse: “Isso é impossível”. O mestre lhe respondeu:

”Então, a resposta já está dada”.

Isso vale para a imprensa, que, de certa forma, massacrou a vida desse jovem e

promissor deputado, de seu pai, de sua família. E agora, dá para juntar os pedaços

dos papéis de tudo o que foi dito de forma tão cruel e irresponsável a respeito da vida

e da família dele? Não dá.

Fico feliz por saber que eu estava certo na minha avaliação sobre o comportamento

e a lisura do deputado Gustavo Perrella e de seu pai, Zezé Perrella. Posso concluir,

deputado  Célio  Moreira,  dizendo:  é  fato  que  nesta  Casa  muitos  acreditaram  e

defenderam  a  posição  de  inocência  do  deputado  Gustavo  Perrella,  mas  alguns

companheiros foram cruéis, e V. Exa. bem sabe disso. Eles foram cruéis ao ponto de
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pedir abertura de CPI e a expulsão dele do partido, quando tudo, desde o início, já

dizia que nem o deputado Gustavo Perrella,  nem seu pai nem sua família tinham

envolvimento com essa questão.

Encerro  dizendo  ao  deputado  e  companheiro  Gustavo  Perrella  que  ele  teve  e

continua tendo minha solidariedade como presidente de comissão e como seu colega

neste Parlamento. Muito obrigado.

O deputado Célio Moreira - O deputado Antônio Genaro fez a seguinte observação:

estamos vivendo uma situação nesta Casa em que muitas coisas estão acontecendo.

Estou no meu terceiro mandato como deputado e fui vereador por dois mandatos em

Belo Horizonte, portanto completarei cinco mandatos. Sabemos, principalmente neste

momento,  que  no  ano  que  vem  haverá  eleição.  O  pessoal  que  faz  oposição  ao

trabalho do deputado Gustavo Perrella e do seu pai até soltou foguete. Vimos que

eles  chegaram a  levar  a  questão até  mesmo para  o  lado do  esporte,  dos  times

Atlético e Cruzeiro. Eles começaram a levar para esse lado também. Ironizaram e

fizeram chacotas. Eles não têm respeito nenhum pela vida dos outros, e acham que

são santinhos e que são os bons.

Há  momentos  em  que  realmente  ficamos  assustados.  O  deputado  Genaro

comentou algumas palavras da Bíblia, e precisamos atentar para elas. Aquele que

está de pé deve tomar cuidado para não cair. Temos de estar sempre atentos. Tenho

um conselho de mandato que acompanha meu trabalho. Sempre falo para o pessoal:

“Vocês sabem muito bem o que é certo e o que é errado. Se vocês fizerem alguma

coisa errada aqui, a culpa é sua, então tomem cuidado. Cuidado com o que vocês

fazem”.

O  deputado  Tiago  Ulisses  (em  aparte)*  -  Obrigado,  deputado  Célio  Moreira,

prezados colegas, presidente Anselmo e deputado Gustavo Perrella. Gostaria de dar

um depoimento, deputado Célio Moreira, não só quanto ao deputado Gustavo, mas

principalmente em relação a uma extensão de nossa família, que é nosso gabinete,

deputado Bosco.

Sou vizinho de gabinete do deputado Gustavo Perrella,  no subsolo desta Casa,

próximo ao Plenário. Na segunda-feira, na parte da tarde, eu estava no escritório do

meu  irmão  quando  saiu  na  imprensa  e  na  internet  a  notícia  da  apreensão  do
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helicóptero. À noite vim ao gabinete, por volta das 19h30min, 20 horas, e o deputado

Gustavo estava, salvo engano, estava em Brasília. Consegui, por intermédio de um

assessor dele, fazer contato com o deputado Gustavo por telefone e disse que lhe

oferecia meu abraço de solidariedade.

A sua voz passava um sofrimento muito grande. Lembro-me das suas palavras: “É

solidariedade do partido?” O sentido era de ironia. Lembro-me até do horário, eram

cerca de 20 horas.

Deputado Gustavo, vou dar um testemunho: não é só a família da gente que sofre.

Quero falar  publicamente do seu gabinete. Sou seu vizinho e fui ao seu gabinete

várias vezes. Aliás, encontrei o deputado Antônio Genaro na porta do gabinete do

deputado Gustavo. Lá, telefone tocava, havia rede de televisão, jornal e rádio. Sua

assessoria,  Gustavo,  mesmo  sofrendo,  manteve  a  compostura,  a  educação  e

principalmente o sentimento de confiança de que todos sairiam desse episódio sem

máculas. Posso dizer que estive lá com seus assessores. Gostaria de cumprimentar a

todos. Não quero ser injusto. Como disse, se há deputado que atrapalha, que mancha

o Congresso, o parlamento, não será um assessor seu que vai denegrir sua equipe.

Na pessoa do Toninho, que conheci em seu gabinete e hoje prefeito de São Gonçalo

do  Pará,  e  da  Fatinha,  que  frequenta  todas  as  comissões,  ressalto  que  vimos  o

sentimento  de  união.  Eles  recebiam  todos  com  muita  educação,  todos  os

parlamentares que foram lá.

Ontem disse a você que esse episódio misturou muitas coisas. Misturou a amizade

do deputado Gustavo com o senador Aécio e o fato de ser cruzeirense. Não podemos

confundir os episódios lamentáveis que ocorreram no domingo no Estado de Santa

Catarina  e  continuar  confundindo a  paixão política  com enfrentamento  político  ou

mesmo pessoal, pois as coisas estão mudando.

Na semana passada, estava com meu filho de 3 anos e pensei - nesse episódio, foi

o que mais lamentei - que o deputado Gustavo, muito mais cruzeirense do que eu,

com sua história ligada ao Cruzeiro Esporte Clube, não pôde estar aqui, deputado

Célio Moreira, num dos momentos que mais gostaria, talvez o maior: a sessão solene

de comemoração do título brasileiro do Cruzeiro. Não tem como fazer isso voltar,

talvez  ganhemos  outro  campeonato,  esperamos  que  sim.  Você  não  pôde  estar
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presente naquele dia. Eu estava sentado naquela ponta com meu filho e pensava em

você.  Vi  o  Tostão,  seu  assessor  e  cruzeirense  também,  mas  você  não  pôde

comparecer.

Guarde no seu coração, Gustavo, que lá fora encontrei vários dos seus amigos,

alguns que não conhecia, em festas de criança, de primos pequenos. Todos estavam

preocupados com você. Não me lembro do nome de alguns. Muitos têm amizade com

você e com proprietários no Centro-Oeste mineiro. Você é de São Gonçalo do Pará,

eu  de Santo Antônio  do Monte  e de  Lagoa da Prata.  Mas quero  dizer  que esse

episódio fez sofrer não só você, mas toda a sua equipe. Todos os seus funcionários

nos atenderam com muita educação, compostura, dignidade, mas principalmente com

sentimento de união e confiança. Guarde isso em sua memória. Se houve algum que

o traiu, que não mereceu sua confiança, vários que estão aqui merecem não só a sua

confiança, mas também a de seus colegas, por terem a compostura de elevar o seu

mandato.

Para terminar, deputado Célio, comentava não só com o deputado Gustavo, mas

também com outros colegas,  que demora um tempo, como você disse,  nem tudo

passa. Só o atestado não resolverá a questão de uma vez. O deputado Lafayette de

Andrada e o deputado Gustavo Correa já disseram, o tempo vai curar, e o Gustavo é

novo,  tem  muito  tempo  e  qualidade.  Ele  vai  demonstrar,  com  seu  trabalho,  a

dignidade  e  principalmente  a  união  da sua equipe,  que prevaleceram em todo o

episódio.  Conte com o Parlamento mineiro, conte com todos nós. Muito obrigado,

deputado Célio Moreira.

O deputado Célio Moreira - Obrigado, deputado Tiago Ulisses.

Conheço alguns assessores do deputado Gustavo. Sei que são pessoas honradas,

responsáveis, mas todos nós estamos sujeitos a - já vimos isso aqui na Assembleia e

também na Câmara Municipal - a assessores que tentam achacar, tirar dinheiro de

vereador,  parlamentar,  ameaçando com denúncias  inverídicas. Isso acontece,  pois

infelizmente é inerente ao ser humano.

Quero  registrar  que  tomei  conhecimento  de  que  o  deputado  Gustavo  Perrella

também iria a Pompéu para receber uma medalha, assim como eu, mas ele não pôde

ir. Eu fui lá, recebi a medalha e fui muito questionado por vereadores e lideranças,
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que me perguntavam: “E aí? Como está o caso do Perrela?” Lembro-me de que,

quando almoçava num restaurante, a conversa era a mesma. Eu disse ao pessoal o

mesmo que digo aqui:  ”Até que me provem o contrário, confio nele”. Agora, estão

vendo.

O deputado Bosco (em aparte) - Obrigado, deputado Célio Moreira. Gostaria de

participar  não de um debate,  mas de um manifesto da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais diante de um fato que, sem dúvida alguma, chegou a todos

os cantos do nosso estado. É bom lembrar, deputado Célio Moreira, que, na seara do

direito brasileiro, é garantido a todo cidadão o devido processo legal, ou seja, nenhum

indivíduo pode ou deve ser preso e condenado sem direito ao contraditório e sem a

conclusão do processo,  ou  seja,  antes  que  este  tenha  transitado em  julgado.  As

pessoas são expostas sem ter,  muitas vezes, o mínimo direito de se defender,  de

manifestar  suas  contrarrazões.  Daí  surge  o  julgamento  precoce  provocado  pela

imprensa. Não quero generalizar, porque há profissionais do bem, comprometidos e

merecedores do nosso respeito na imprensa. Os deputados que me antecederam

falaram muito bem sobre isso. Mas sabemos também que existem profissionais de

plantão  que  estão  aí  para  julgar  as  pessoas,  criar  sensacionalismo para  atrair  o

público e ter atenção nas suas matérias e colunas. Isso é lamentável. Diante dessa

situação, surge o julgamento precoce do público, que às vezes é induzido por essas

matérias  construídas,  que  não esboçam toda a  verdade.  A exemplo  do  que  está

acontecendo  com  o  nosso  companheiro  deputado  Gustavo  Perrella,  já  vimos

inúmeros  casos  em  Minas  e  no  Brasil.  Se  citássemos  alguns  exemplos,

demandaríamos muito tempo.

Quero ser solidário ao deputado Gustavo Perrella. Temos acompanhado de perto os

trabalhos da maioria dos parlamentares desta Casa e percebemos que o trabalho do

deputado Gustavo Perrella é diuturno. Ele é um deputado muito presente nesta Casa.

Foram  poucas  as  reuniões,  sejam  ordinárias  ou  extraordinárias,  em  que  não

percebemos  a  sua  presença.  Digo  mais,  deputado  Célio  Moreira:  existe  uma

qualidade  no  deputado  Gustavo  Perrella  que  chama  muito  a  nossa  atenção:  o

trabalho social que ele realiza em várias partes do Estado nos finais de semana. Ele

promove partidas de futebol com ex-atletas profissionais, por conta própria, nas mais
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distantes cidades, com o objetivo de arrecadar recursos para entidades filantrópicas.

Ora,  se  o  deputado  tivesse  qualquer  outra  atividade  com  lucro  fácil,  ele  não

promoveria  partidas  de  futebol  beneficentes,  e  sim  levaria  os  recursos  para  as

entidades, pois seria muito mais fácil.

Então,  caro  deputado  Gustavo  Perrella,  quero  cumprimentá-lo  por  ter  tido  a

hombridade, a coragem de estar aqui,  no Parlamento mineiro, de cabeça erguida,

demonstrando realmente a verdade dos fatos. Que Deus o ilumine e ilumine a sua

família.

Quero aqui fazer coro com o deputado Tiago Ulisses, porque nós, que estamos na

política  -  principalmente  aqueles  que  estão  há  mais  tempo  -,  estamos  sempre

expostos e, talvez, estejamos mais preparados para enfrentar esses combates no dia

a  dia  da  nossa  carreira.  Mas  nem  sempre  os  nossos  familiares  estão  bem

preparados, eles sofrem muito. Por isso, acredito que a família do Gustavo Perrella

sofreu e está sofrendo muito com esse episódio.

Então, ficam aqui os nossos votos de solidariedade ao deputado Gustavo Perrella e

a toda a sua família. Muito obrigado.

O deputado Célio Moreira - Muito bem, deputado Bosco.

Ninguém aqui tem bola de cristal nem pode prever as coisas. No entanto, podemos

imaginar o que aconteceu com os assessores e familiares, ao chegarem a sua casa:

“E  aí?  O  que  você  me  diz  agora?”  Tenho  a  certeza  de  que  alguns  assessores

responderam:  “Não tem nada disso”.  Perguntaram: “Como não tem?”.  Em todo o

mundo e no Brasil também tem essa coisa.

Cerca de uma semana atrás queria fazer este pronunciamento. Assistimos a uma

situação que aconteceu agora no mundo e que diz respeito ao Mandela, um homem

desordeiro, terrorista, que ficou preso. Ele era anarquista e, depois que morreu, virou

santo.  Ele  resgatou,  brigou,  e  somos  testemunhas  da  luta  dele.  Ora,  depois  que

acontece, depois que mostra que a pessoa não tem nada a ver, depois que morre,

dizem: “Ele era uma pessoa muito boa, era isso e aquilo”.

Como eu disse, não é porque estou na presença dele que estou falando isso. Não

estou aqui  para aparecer,  porque não preciso aparecer para ninguém. Confiava e

ainda confio na sua inocência. No final  tenho uma palavra para dizer ao Gustavo
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Perrella. Agora ouvirei os colegas.

O deputado Carlos Mosconi (em aparte)* - Obrigado, deputado Célio Moreira.

Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar V. Exa., que se mostra uma pessoa

generosa ao subir a esta tribuna para fazer o que está fazendo agora: defender um

deputado, um colega nosso, que nestes dias passou por uma grande dificuldade. O

tema foi,  até agora,  constrangedor  para  todos nós;  triste  para os  funcionários  do

gabinete dele e para nós, que convivemos com ele aqui.  No entanto,  V. Exa.,  no

momento certo, traz à tribuna sua palavra e naturalmente vai acolhendo também as

nossas  falas  em  defesa  do  deputado  Gustavo  Perrella.  Gostaria,  então,  de  me

solidarizar  com  o  deputado  Gustavo  Perrella,  que  aqui  está;  com  seu  pai,  Zezé

Perrella,  de quem fui  colega tanto na Câmara dos Deputados quanto aqui,  nesta

Assembleia. Portanto, conheço os dois.

Nestes  dias,  meu  caro  deputado  Célio  Moreira,  vimos  um  turbilhão  de  coisas

acontecer  na  mídia  nacional  como  um  todo  e  ficamos  estarrecidos  com  o  que

estamos  vendo  acontecer  com  o  deputado  Gustavo  Perrella.  Convivendo  com  o

deputado  Gustavo  Perrella  aqui,  vi  que  não  era  possível  que  ele  tivesse  uma

atividade como essa. Isso não era possível, mas está lá na imprensa todo santo dia,

na mídia nacional, o tempo todo, e com um detalhe: o responsável, a pessoa que foi

pega em flagrante, naquele momento, na mesma hora disse que o Gustavo Perrella

não tinha nada com isso. Foi ele que manifestou isso. Ou seja, ele não o incriminou, o

que seria fácil de fazer. Seria, talvez, uma salvação para ele dizer: “Não, eu não tenho

nada com isso. Sou apenas o piloto. Não mando em nada aqui”; porém, ele fez o

contrário: já deixou fora o deputado Gustavo Perrella. Ele não o incriminou, e seria

muito fácil para ele dizer: “Não, a culpa é dele”. Mas, não. Ele não fez isso.

Desde o início, todos nós percebemos que o deputado Gustavo Perrella estava fora

disso.

E a coisa foi caminhando. Imagino, como todos nós aqui, o sofrimento dele, do pai,

da família inteira, dos amigos, dos seus funcionários. Ele não podia sair na rua. O que

ele tem a dizer? Mas não é fácil explicar. Para quem ele vai explicar, quem vai ouvi-

lo? A mídia toda estava em cima, dizendo isto, falando aquilo, e sempre colocando,

sem provar nada, aquela dose de desconfiança, induzindo as pessoas a desconfiar
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ou, vamos dizer assim, induzindo as pessoas a culpá-lo, culpa que ele não tem.

Com que felicidade, deputado Gustavo Perrella, ouvi e vi ontem, na TV, o delegado

se manifestando e dizendo: “Não, já temos provas cabais e suficientes para dizer que

os Perrellas, tanto o filho quanto o pai, não têm nada a ver com essa história”. Poucas

vezes tenho visto isso na imprensa, poucas vezes tenho visto, em tempo breve, isso

acontecer, a indução da culpa e depois da inocência. Quanto a isso, posso dizer,

deputado  Gustavo  Perrella,  que  V.  Exa.  tem  sorte,  porque  quantos  casos

conhecemos,  deputado Célio  Moreira,  de  pessoas que são execradas pela mídia,

com repercussão total e absoluta na opinião pública, e não têm oportunidade de se

defenderem e de manifestar sua inocência. Poderia dar vários exemplos, deputado

Gustavo  Perrella,  mas  darei  um.  O  deputado  Alceni  Guerra,  do  Paraná,  que  foi

ministro da Saúde - acho que no governo Collor -, foi condenado porque houve uma

licitação de bicicletas no Paraná. Ele foi condenado sumariamente pela mídia, como

se tivesse cometido um crime com desvio de recursos, com superfaturamento, etc.

Ele  precisou  abandonar  a  vida  pública.  Anos  depois  foi  julgado  no  STF,  que  o

considerou unanimemente como inocente.  Mas,  depois,  como recuperar  tudo que

você perdeu, tudo que você sofreu, tudo que sua família passou? Fica impossível.

A vida pública, neste momento de grande descrédito que a política vive no País,

muitas vezes nos leva a essas situações, eu diria, de incompreensão total. Todos são

colocados em uma vala comum, como se isso tudo fosse possível,  como se isso

pudesse acontecer  em nosso ambiente.  Mas não é assim,  de maneira  nenhuma.

Precisamos levantar nossa voz para dizer que não é assim, existem pessoas sérias, a

maioria  das  pessoas  que  estão  aqui  é  séria,  correta,  são  pessoas  que  querem

defender o interesse do povo, querem trazer benefícios para o povo de nossa terra. É

isso que precisamos dizer, é isso que a mídia, e parte dela, tenho certeza, considera.

O Deputado Célio Moreira dá demonstração de grande generosidade. Quero deixar

aqui, caro deputado Gustavo Perrella, a V. Exa., a seu pai e a seus familiares, o meu

abraço de total e absoluta solidariedade.

O deputado Tadeu Martins Leite (em aparte)* - Deputados Célio Moreira, Anselmo

José  Domingos,  caro  amigo  deputado  Gustavo  Perrella,  boa  tarde.  Queria

primeiramente  parabenizar  o  deputado  Célio  Moreira  pelo  pronunciamento.  Serei
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bastante breve, mas não poderia deixar de trazer minhas palavras de solidariedade

ao deputado Gustavo Perrella,  meu amigo.  Só quem passou de fato pela dor do

prejulgamento  ou  viu  alguém  próximo  passando  por  essa  dor  sabe  do

constrangimento, do terror que isso causa, não só à família, não só aos amigos, mas

também a todos que gostam e respeitam aquela pessoa. De certa forma, o deputado

Gustavo Perrella está passando por isso neste momento. Como o deputado Carlos

Mosconi disse, e com muita propriedade, felizmente ele está tendo sorte.

Falo sorte, caro deputado Célio, porque, em diversos outros casos que vemos aqui,

em Minas Gerais e em todo o Brasil, as pessoas hoje estão sendo pré-condenadas

pela imprensa, vindo, muito tempo depois, os fatos que as inocentam. Felizmente, no

caso  do  deputado  Gustavo  Perrella,  a  resposta  chegou  com  agilidade,  algumas

semanas após o acontecido, mostrando e trazendo sua inocência diante de todo esse

caso.

Mas temos de lembrar que infelizmente, no Brasil, de modo geral, as pessoas estão

passando  pela  prévia  condenação,  estão  sendo  condenadas  previamente  pela

imprensa. E muitos se esquecem de que, independentemente do caso,  existe um

processo legal, o contraditório e a ampla defesa, e aí, sim, lá na frente, a pessoa

poderá ser verdadeiramente condenada, tendo de pagar sua sanção, quando será

punida dentro do rigor  da lei.  Mas isso de  ser condenada previamente não pode

ocorrer. Sei e vejo o constrangimento, a dor que o deputado e amigo Gustavo Perrella

e  sua  família  estão  passando.  Não  conheço  com  proximidade  o  senador  Zezé

Perrella, seu pai, mas conheço, reconheço e respeito sua história. No entanto sou

próximo,  gosto,  conheço,  admiro  o  deputado  Gustavo Perrella,  uma pessoa  que,

desde que entrou aqui, até por sua idade - um cara novo como eu -, está tentando

fazer o melhor em prol de Minas Gerais, tentando, de fato, representar as pessoas

que lhe deram o voto de confiança quando votaram nele para deputado estadual.

E tenho certeza, caro amigo Gustavo, que somente o tempo vai curar toda essa

questão que deixa marca e traz dor, é verdade, mas futuramente poderemos olhar

para trás e ver que foi uma turbulência que aconteceu. V. Exa. deve saber que tem

sua  família  e  amigos  dentro  desta  Casa  para  apoiá-lo,  e  certamente  amigos

espalhados em todo este Estado que gostam, conhecem e reconhecem seu trabalho,
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não somente como pessoa, mas também como parlamentar mineiro no nosso Estado

de  Minas  Gerais.  Parabenizo-o  e  peço  a  Deus  que lhe  dê  muita  tranquilidade  e

sabedoria e que V. Exa. use sua experiência, sua inteligência, seu conhecimento para

continuar  ajudando esse povo tão sofrido de Minas Gerais.  Um abraço a todos e

muito obrigado, caro amigo Célio Moreira, pelo aparte.

O deputado Célio Moreira - Muito bem.

O deputado Inácio Franco (em aparte) - Agradeço o aparte, deputado Célio Moreira.

Também quero ser solidário ao deputado Gustavo Perrella. O que vimos aqui foi um

tsunami. Nessas duas últimas semanas, presenciamos aqui um tsunami. A imprensa,

de todas as formas, massacrou o deputado Gustavo Perrella,  sua família,  o Zezé

Perrella,  e  também  este  parlamento.  Vimos  aqui  o  sindicato  da  Polícia  Civil

desrespeitando a Casa.

O deputado Célio Moreira - É verdade, pedindo CPI.

O deputado Inácio  Franco (em aparte)  -  Pedindo CPI aos deputados.  Isso  que

vimos aqui...

O deputado Célio Moreira - E alguns policiais bandidos também.

O  deputado  Inácio  Franco  (em  aparte)  -  Vimos  aqui  um  desrespeito  com  o

parlamento. Depois desse episódio, ficamos nos questionando: vale a pena? Olha,

daqui a algum tempo...  Estamos presenciando pessoas que colocam o seu nome

para  disputar  uma eleição  e  estão  trabalhando  com  seriedade  em  prol  do  povo

mineiro, em prol do parlamento, em prol do governo. A gente fica questionando: vale a

pena? Conheço o  pai  do Gustavo,  o  Zezé,  filho  do Zé do Arthur.  Fomos criados

juntos. Conheço a família toda, o Geraldinho e seu filho, o tio do Gustavo. Conheço a

família inteira, fomos criados praticamente juntos. Desde o início, falei: gente, é um

absurdo isso que está acontecendo.

Também tenho uma aeronave e já a emprestei algumas vezes para pessoas que

necessitavam, que a pediram emprestada, um amigo...

O deputado Célio Moreira - Às vezes é até um caso de urgência.

O deputado Inácio Franco (em aparte) - Já pensou? O deputado Vanderlei Miranda

deu o exemplo do carro. Se o motorista dele for levá-lo ao aeroporto e se acontecer

alguma coisa, a responsabilidade será do deputado pastor Vanderlei Miranda.
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O deputado Célio Moreira - Ou então, podem colocar, não é, Inácio? Há pessoas

que põem coisas dentro do carro para incriminar o outro.

O deputado Inácio Franco (em aparte) - Realmente. Vimos esse  tsunami nessas

duas semanas na imprensa de Minas e na nacional. Vimos também ontem o Jornal

Nacional, com muita clareza, inocentar o nosso deputado Perrelinha. Sua inocência

foi questionada durante duas semanas.  Será que os jornais de Minas Gerais irão

também, nessas próximas duas semanas, depois desse relatório da Polícia Federal

inocentando o deputado Gustavo Perrella, dar destaque a essa inocência? Como se

falou, depois de quebrar é muito difícil juntar cacos. No político qualquer coisa “pega”.

Questionamos até onde vale a pena ser político hoje. Daqui a algum tempo teremos

aqui somente aqueles políticos que não têm nada a perder. Serão esses que vão

disputar as eleições.

Questionamos muito a imprensa, esse sensacionalismo; perguntamos se seria isso

que faz vender jornal.

O deputado Célio Moreira - É o que dá dinheiro.

O  deputado  Inácio  Franco  (em  aparte)  -  Será  que  são  as  manchetes

sensacionalistas que fazem o nome desses repórteres, também sensacionalistas?

Aqui na nossa Assembleia conheço todos os deputados. Tenho certeza absoluta da

integridade  de  mais  de  99%  dos  nossos  colegas.  Então,  temos  de  pensar  e

questionar até onde vale a pena.

Finalizando,  quero  dizer  ao  nosso amigo Gustavo  Perrella  que,  desde o  início,

sabíamos  da  sua  inocência.  Conversando  com  todos  os  colegas  deputados,

constatamos que nenhum acreditou no envolvimento do Gustavo nesse episódio.

O deputado Célio Moreira - Deputado Inácio, houve deputado aqui que acreditou. Vi

que alguns estavam duvidando.

O deputado Inácio Franco (em aparte) - Não vi; pelo menos comigo, não. Fiquei

triste de ver o pessoal da Polícia Civil pedindo que se fizesse CPI, algumas pessoas

entrarem no Parlamento jogando farinha, desrespeitando a Casa. Fiquei muito triste

com isso.

Deixo meu abraço ao nosso amigo deputado Gustavo Perrella; ao Zezé, senador

Zezé Perrella, nosso amigo, que conheço desde menino; enfim, a toda a família.
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Peço aos meios de comunicação que, da mesma forma como incriminaram, como

crucificaram o Gustavo, a família, o Zezé, que usem o mesmo espaço para inocentar,

mostrar à população de Minas Gerais e do País que ele não teve nada a ver com

essa história. É o que esperamos. Muito obrigado.

O Deputado Célio Moreira - Muito obrigado, deputado Inácio. Não acredito que a

imprensa vá  agora  dar  o  mesmo tratamento.  Pode soltar  alguma notinha,  mas o

mesmo  tratamento  jamais  será  dado.  Só  se  pagar  a  página  ou  pagar  para  dar

entrevista.

O  deputado  Tenente  Lúcio  (em  aparte)*  -  Presidente,  deputado  Anselmo  José

Domingos;  deputados;  muito  obrigado,  deputado  Célio  Moreira  pelo  aparte;  meu

amigo Gustavinho. Quero ser bem breve e dizer que desde que aconteceu o fato, na

hora em que tomei conhecimento dele, já saí em defesa de V. Exa.

Pelo  que  já  conheci  dele,  como  membro  da  Comissão  de  Esportes,  como

presidente da Comissão de Turismo, como amigo que somos e pelas vezes em que

estivemos juntos, constatei que Gustavo é um jovem adulto, é um jovem homem, é

uma pessoa que vê o que está errado e procura consertar. Já vi isso dentro do seu

próprio lar, quando ele chamou a atenção do seu pai, lhe dizendo: ”Pai, pelo amor de

Deus, o senhor está fumando muito”. Ele é contra qualquer tipo de vício. Gustavo

Perrella  é um incentivador  do esporte  e da  vida.  O que aconteceu com ele  -  foi

crucificado  por  grande  parte  da  imprensa  -  todos  nós  sabemos.  E  ele  não  foi

crucificado somente pela imprensa, mas também pela nossa própria sociedade.

Dou como exemplo a briga das torcidas que vimos e a que assistimos nesse último

jogo entre Vasco e Atlético Paranaense, na qual havia gente caída e desacordada. Se

fosse  somente  uma briga  de  torcedores,  com  o  que  estava  ali  caído  já  fora  de

combate,  iriamos  repelir  o  outro,  iríamos  empurrar  o  outro.  Mas  queriam  matar  -

crucificar, bater, pisar, quebrar e, se possível, matar. A nossa sociedade é desse jeito.

A pessoa que tem qualquer tipo de defeito apontado pela imprensa - e muitas vezes

nem tem aquele defeito - acaba sendo crucificada pela sociedade.

Gustavo, pode ter certeza de que você sempre andou e continuará andando com a

cabeça erguida. Você é um homem que faz o bem. Você é um homem temente a

Deus. Você tem uma excelente irmã, um pai, uma família e amigos que o apoiaram.



1919
____________________________________________________________________________

Os  seus  amigos  assessores  jamais  o  abandonaram,  porque  o  conhecem.  Você

continuará sendo esse jovem empreendedor. Confesso que no discurso do seu pai

senti a dor que ele estava sentido, ou que pelo menos achei que ele estava sentindo,

porque me emocionei. E me emocionei por saber que, como pai - pois tenho duas

filhas maravilhosas e pensei  nelas estando no seu lugar  -,  senti  o  que o seu pai

estava sentindo. Ele o ama muito e acreditava na sua inocência mais do que na

própria. Ele tinha certeza da inocência dele, mas a sua estava em primeiro lugar,

porque o amor que ele tem por você é muito grande. Por isso ele lhe deu aquele

conselho. Tenho certeza de que você é um grande orgulho para seu pai, um grande

orgulho para sua família e um grande orgulho para seus amigos. Continue como você

é. Você vai encontrar pessoas de todos os lados, de todos os jeitos, pessoas que vão

ficar junto a você todo o tempo, vão incentivá-lo na vida; mas também encontrará

pessoas que vão falar por meio de recado, porque às vezes não têm coragem de falar

com você: “Ah, você foi inocentado porque é deputado ou porque é filho de senador”.

Encontramos pessoas de todas as espécies, de todos os naipes.

Vou defender a Polícia Civil,  porque quem estava aqui fazendo campanha eram

duas pessoas que não são da Polícia Civil da ativa, são da reserva. Elas estavam

insultando  e  incitando  as  pessoas  a  trazerem  farinha  e,  de  lá  de  cima,  naquele

cantinho,  me  perguntaram:  “Tenente  Lúcio,  você  vota  na  CPI  do  Narcotráfico?”

Falaram desse jeito comigo, e eu respondi: “Calma, a verdade vem à tona”. Essa foi a

minha resposta, mas quando disse isso, pedi a Deus que desse a resposta. E tenho

certeza de que essa resposta é favorável à dignidade do meu amigo-irmão Gustavo

Perrela.

Parabéns, Gustavo. Conte sempre com seus verdadeiros amigos. Muito obrigado.

O deputado Célio Moreira - Tenente Lúcio, muito bem. Não seria surpresa para mim

ler em alguns jornais... Há jornais sérios, mas alguns disseram que deputados foram

em defesa por causa do corporativismo. Portanto, como eu disse há vários dias, eu

queria fazer este pronunciamento e aproveitei a presença do deputado Gustavo.

Poderia muito bem ter soltado uma nota na imprensa dizendo que falaria da tribuna

sobre o deputado Gustavo Perrella. Provavelmente estariam aqui dois, três ou quatro

jornalistas interessados na matéria. Não fariam como fizeram na semana passada.
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Para minha tristeza e até para minha indignação, convocaram uma coletiva na sala

de imprensa, em que a presidente da CUT esteve para pedir a instalação de uma CPI

que apurasse o fato e o condenasse. Sabemos que o objetivo deles é completamente

diferente: talvez desprezar e incriminar mais a pessoa do deputado Gustavo Perrella

e de seu pai, senador Zezé Perrella, companheiro e amigo em quem também confio.

Por  isso,  estou  aqui  falando  sobre  o  pai  e  sobre  o  filho.  Estiveram  ali  falando

asneiras, bobagens.

Acredito que o presidente está em sua sala ouvindo o que digo. Logicamente não

será necessário que se faça, na sala de imprensa, uma coletiva para que o deputado

Gustavo  Perrella  apresente  sua  versão.  Esperamos  que,  pelo  menos,  a  TV

Assembleia e a Rádio Assembleia marquem uma coletiva com o deputado, com seu

pai e, se necessário, com as Polícias Federal e Civil para que a verdade possa ser

dita.  Não foram atingidos apenas o deputado Gustavo Perrella  e o senador  Zezé

Perrella, mas também toda a Casa. Então peço ao diretor de Comunicação da Casa e

ao presidente que proporcionem a oportunidade de a verdade ser dita e esclarecida.

Já não se deve admitir o que vimos na semana passada nesta Casa.

Há muitas pessoas boas querendo entrar na política, mas não o fazem porque têm

medo. Já ouvi vereadores e deputados excelentes dizerem que já não mexerão com

isso, que sairão enquanto é tempo, antes que aconteça alguma coisa. Realmente é

arriscado, é sua família, são os vizinhos.

Outro dia, encontrei-me com uma senhora que me disse: “Ouvi falar uns negócios

sobre  os  políticos  e  olhei  para  ver  se  seu  nome  estava  lá”.  As  pessoas  ficam

conferindo tudo, e ai de mim se meu nome aparecer lá. Ai de você, deputado Inácio,

deputado  Tenente  Lúcio  e  deputado  Tadeu.  Coitado  de  quem  aparecer  ali,

principalmente, como se diz aqui,  se for político. Se aparecer na página do jornal

alguma coisa, mesmo que não seja verdade, mas apenas uma suspeita, a pessoa já

estará condenada, crucificada e morta. Aconteceu isso na Casa, e há muitas pessoas

que gostam de dar guarida a quem quer aparecer.

Vou passar a palavra ao deputado Gustavo Perrella,  mas antes quero dizer que

somos  colegas.  Quero  ser  seu  amigo.  Colegas,  temos  demais.  Amigos,  temos

poucos. Não estou aqui fazendo favor nenhum à sua pessoa nem a seu pai, mas
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achei muita injustiça, muita covardia o que foi feito com V. Exa., com sua família e

com seus funcionários. V. Exa. se lembra muito bem, pelo pouco que caminhamos

pela Casa e fora daqui, de que disse: “Até que me provem o contrário, confio na sua

pessoa”.  Aproveitei  hoje  sua  presença  para  fazer  este  pronunciamento.  Outros

deputados  já  tinham  dito  a  V.  Exa.  que  eu  estava  querendo  fazer  este

pronunciamento, e Deus sabe o que faz. Quero dizer-lhe que já o vi fazendo oração,

mas não sei se tem alguma fé, se é católico ou evangélico. Há uma passagem no

Evangelho que diz: “Aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se exaltar

será humilhado”. Um salmo também diz que o choro pode durar um dia, dois dias,

uma semana, mas depois virá a alegria,  pela manhã.  Acho que, na hora em que

estiver recolhido, V. Exa. deve rezar para essas pessoas, principalmente para as que

foram cruéis com V. Exa. Não lhes deseje mal. Reze por elas aquilo que está escrito

em Atos dos Apóstolos.  Comece a tratar  bem as pessoas  que o perseguem e o

maltratam, pois V. Exa. juntará carvão em brasa nas suas cabeças. Assim, talvez a

cara delas queime e elas tomem vergonha e digam: “Só falo mal daquela pessoa, e

ela só me trata bem, só fala bem de mim”.

Aí,  V. Exa. verá que essas próprias pessoas voltarão e reconhecerão, se forem

humildes. Agora, se não forem, não voltarão. Reze por essas pessoas e se pegue

com Deus, que é fiel. Peço a Deus que lhe dê muita força e discernimento.

Sei que V. Exa. chorou e não teve lágrimas. Chora, chora, mas não sai lágrima.

Assim como seu pai, de tanta dor e decepção, de tanto sofrimento. Mas Deus é fiel e

justo, e tudo concorre para o bem daqueles que O amam.

O deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Deputado Célio Moreira, é só um aparte

rápido. Tive de dar quórum na reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária,  onde estávamos com alguns colegas que querem externar  apoio  e

solidariedade ao seu pronunciamento e ao deputado Gustavo Perrella, nosso colega

parlamentar.  Não  sei  se  chegarão  a  tempo.  Depois  de  tudo  o  que  foi  dito  aqui,

queremos deixar uma reflexão realmente muito profunda.

Sabemos como anda a sociedade brasileira hoje na sua composição, com os vários

segmentos sociais. Há pessoas não só de bem, mas também que lamentavelmente

trazem à tona esse discurso ruim, colocando todos na mesma vala, conforme V. Exa.
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acaba de dizer. Vale refletir sobre o cuidado que é preciso ter quando se apresenta

alguma denúncia contra qualquer pessoa, e não apenas do segmento político. Como

disse o deputado Vanderlei Miranda, depois que o papel é picado e espalhado, é

muito difícil realmente fazer essa recomposição, pois leva tempo. No caso da família

Perrella, acho que muitas pessoas que os acompanham ao longo dos anos, votam e

confiam no trabalho político e empresarial deles não levarão isso como foi colocado

pela  imprensa.  Eles  têm essa vantagem. No entanto,  pessoas que não têm esse

conjunto podem até ser mais prejudicadas ainda.

Então, Gustavo, nossa solidariedade. Acredito que a Polícia Federal, com toda a

invenção, fez o dever de casa mostrando para a imprensa e o Brasil a verdade dos

fatos. Portanto, deputado Célio Moreira, fica aqui nosso apoio ao seu pronunciamento

e ao colega parlamentar Gustavo Perrella.

O deputado Célio Moreira - Deputado Gustavo Perrella, antes da sua fala, peço-lhe

que não me agradeça em momento algum o que disse aqui.

O deputado Gustavo Perrella (em aparte) - Isso acaba sendo impossível, deputado

Célio Moreira.  Quando retornei  à Assembleia,  estive  conversando com vários  dos

nossos  companheiros.  Deputado  Célio  Moreira,  optei  por  não  fazer  um

pronunciamento sobre o ocorrido porque, desde o início de todo o processo, de toda

a confusão e tragédia que houve, principalmente na minha vida, acho que só piorou.

Houve distorções de fatos.

Hoje  não  pude  deixar  de  fazer  um  aparte  ao  seu  pronunciamento  porque,

primeiramente, estou vendo um sentimento, acima de tudo, não de companheirismo,

mas  de  todos  nesta  Casa  de  que  o  que  aconteceu  poderia  ter  acontecido  com

qualquer  um  aqui  dentro.  Todos  já  me  disseram  isso.  Um  grande  número  de

deputados externou isso aqui.  Quero agradecer  depois  a cada um pessoalmente,

assim como pelo microfone.

O que não consegui explicar à imprensa e criou uma confusão muito grande desde

o início do episódio é que, quando fiquei sabendo do ocorrido, estava naquela cadeira

onde o nosso presidente Anselmo José Domingos está assentado, presidindo uma

reunião  da  Comissão  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo,  com  a

presença de convidados internacionais  e com o  Plenário  bem cheio,  num debate
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público. Fiquei sabendo disso assentado à Mesa, presidindo aquela reunião. Absorvi

o  impacto  daquela  notícia  de  forma...  Primeiro  a  ficha  não  cai.  O  que  o  meu

helicóptero está fazendo no Espírito Santo carregado de drogas? Em hora nenhuma

me foi informado isso.

A reunião  durou até  o  meio-dia.  Então,  passado isso,  sentei  e  marquei  aquela

coletiva às 14 horas para explicar-me, porque quem não tem o que esconder tem de

pôr a cara e se explicar. Foi o que fiz naquele momento.

Não vou de forma alguma criticar a imprensa, até porque não tenho sentimento de

mágoa  para  com  ninguém,  nem  da  imprensa  nem  de  pessoas  que  fizeram

colocações maldosas. Essa mágoa, como V. Exa. disse, Célio, não está de maneira

alguma em meu coração. Desde o momento em que escolhi seguir a vida pública, já

sabia dos percalços, sempre soube que ser político neste país é difícil, não é fácil,

lidamos  diariamente  com  preconceitos,  isso  é  natural.  Então  não  tenho  mágoa

nenhuma no que diz respeito às críticas.

Voltando  ao  que  estava  falando,  naquela  coletiva  -  assim  como  fiz  depois  no

depoimento, como testemunha, em nenhum momento como suspeito, é bom deixar

isso claro -, falei a mesma coisa. Foi-me informado pelo piloto que a aeronave estava

em revisão e que, após a revisão, ele faria um voo para São Paulo. Ele não me disse

a data nem a hora. A todo momento, na coletiva - e eu com a imagem e a foto do meu

helicóptero,  no  Espírito  Santo,  carregado  de  drogas,  e  o  meu  piloto,  em  quem

confiava, algemado no chão com mais dois bandidos, um carro cheio de drogas e a

polícia em volta - perguntavam: “Deputado, você sabia do voo?”. É óbvio que não

sabia,  não  me  foi  comunicada  em  hora  nenhuma  a  procedência  de  voo  para  o

Espírito Santo. Então a todo momento eu me referia ao voo do Espírito Santo com a

droga. Isso foi passado na imprensa, com colocações, não sei se maldosas, porque

na coletiva, a gente fala por 30 minutos, dei entrevista por telefone, atendi grande

parte da imprensa, eu falava por 30, 40 minutos. Mais uma vez, lembro que não estou

aqui criticando, até porque tenho de elogiar muitos desses órgãos da imprensa pelo

ocorrido. Foi trágico, fatídico, machucou, magoou, mas houve muitos veículos sérios.

Naquele momento, sempre falei: não sei do voo do Espírito Santo, em hora alguma

foi-me repassado. O que me foi repassado foi o voo para São Paulo, após a revisão.
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Então, naquele momento, foi-me colocada aquela contradição, que faz as pessoas

pensarem. Entendo isso. Realmente, na hora em que me vi lá na televisão, falando

que não sabia do voo, meu advogado falando: “Não, o deputado autorizou o voo para

São Paulo”,  até eu  fiquei  assim.  Com certeza,  isso dá  margem para  as  pessoas

pensarem; mas “pensarem” e nunca para prejulgar, para ofender, para magoar.

Então,  esse episódio, deputado Célio,  não me trouxe nenhuma novidade. Como

disse, a gente que está na vida pública tem de estar preparado para lidar com tudo,

com várias agruras. Grande parte desta Assembleia Legislativa, neste mandato e nos

passados, como nos exemplos citados aqui, deputados de outros estados já sofreram

com isso. Temos de estar preparados para tudo em nossa vida. Mais uma vez, repito:

isso poderia ter acontecido com qualquer um aqui. Como citado aqui, é o cargo que

pesa.  Venho  de  família  política,  meu  avô  foi  prefeito,  uma  pessoa  de  reputação

ilibada,  fez  tudo  para  São  Gonçalo  do  Pará,  foi  prefeito  por  dois  mandatos.  O

deputado Inácio Franco o conheceu, citou o nome dele aqui, o Zé Artur. O meu pai se

dedicou à  política a  vida  inteira.  Sendo uma pessoa polêmica,  criam-se inimigos,

pessoas que desejam mal. Nasci e cresci com isso, a minha família cresceu com isso.

Então, quando vêm umas pancadas como essa, o nosso couro engrossa, a gente fica

mais cauteloso. Errei,  errei  em ter confiado em uma pessoa que me passou toda

credibilidade, durante um ano, convivendo comigo, dormindo no mesmo ambiente em

que eu dormia. Eu confiava-lhe a minha vida, voava com essa pessoa. Errei em ter

confiado em uma pessoa que teve a cabeça virada para o mundo das drogas, para o

contrabando, enfim, para o mundo do tráfico. Tenho de assumir que errei nisso.

Não quero prolongar esse assunto porque isso já machucou demais minha família,

mas queria deixar bem claro que meu pesar maior - e não posso esconder isso - foi

por minhas irmãs e minha mãe. Pelo meu pai, não, porque seu “couro já está grosso”

e ele está acostumado a tomar surra de chicote a vida inteira. Meu pesar maior foi ter

visto minha mãe e minhas irmãs sofrerem. Entretanto, não estou aqui para lamentar,

porque, mais uma vez, digo que escolhi isso para mim.

Estou vendo grande parte do meu gabinete nas galerias. Quando estava subindo

para a coletiva, vi que todos estavam com cara de velório no gabinete. Parecia que

tinha morrido alguém. Então, disse: “Não morreu ninguém. Cabeça para cima. Não
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tem ninguém errado aqui. Iremos provar o que está acontecendo e explicar tudo”.

Graças a Deus, foi o que aconteceu. Tomei pancada durante duas semanas, e não

foram pequenas. Os jornais me procuravam de manhã, à tarde e à noite, de manhã, à

tarde  e  à  noite,  durante  duas  semanas,  além  das  redes  sociais.  Enfim,  tenho  a

certeza  de  que  a  notícia  veiculada  mascara  a  inocência.  O  delegado  mostrou  o

relatório da polícia que diz que a vítima do caso fui eu. Por isso tenho a certeza de

que essa notícia não será divulgada, como a outra foi divulgada durante a semana

inteira - e acho que nem poderia, porque não há assunto de que falar.

Sr. Presidente, queria fazer um pedido a V. Exa. Gostaria de ler, apenas para deixar

registrada nos anais da Assembleia, a nota da Superintendência da Polícia Federal

do Espírito Santo que foi enviada à imprensa, porque esse caso não será fácil de

esquecer.  Além disso, a Assembleia, minha família e eu fomos atacados, portanto

esta é minha carta de alforria, é o que tenho no momento. Então, não posso deixar de

registrá-la aqui na Assembleia. Lerei alguns pontos principais, aliás, quase todos são,

pois a carta veio da Comunicação Social da Superintendência da Polícia Federal do

Espírito Santo. (- Lê:)

“Em  referência  à  investigação  sobre  a  apreensão  de  cocaína  no  helicóptero

ocorrida em 24 de novembro na cidade de Afonso Cláudio, a Polícia Federal informa:

1  -  não  ficou  configurado,  a  partir  das  provas  periciais  já  produzidas  e  dos

depoimentos colhidos, qualquer indício de envolvimento da empresa proprietária do

helicóptero utilizado para o transporte da droga nem de seus representantes legais; 2

-  as investigações apontam envolvimento isolado do piloto da empresa com outro

piloto preso, que seria a pessoa com vinculação direta à quadrilha proprietária da

droga.”

Fazendo um intervalo, quando se falou sobre o copiloto, aliás, pessoa que nunca vi

-  todos  e  a  polícia  sabem  que  não  tenho  nenhuma  ligação  com  ela  -,  ficou

configurado -  e essa notícia foi  transmitida por várias vezes -  que uma escola de

aeronave servia de fachada ao tráfico de droga durante sete anos. Trata-se da escola

desse copiloto, que acredito ter “feito a cabeça” do Rogério para cometer esse crime.

Aliás, faltou essa divulgação também, porque é estranho quando se tem uma escola

que opera o tráfico há sete anos, e não aparece o nome de ninguém em Minas Gerais
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envolvido. Acho que isso deveria ter sido bem divulgado e informado melhor. (- Lê:)

“3  -  quanto  ao  combustível  usado  pelo  helicóptero,  as  provas  colhidas  da

investigação  apontam  que  todos  os  abastecimentos  posteriores  ao  início  do  voo

foram custeados pelo grupo criminoso em aeroportos ou pontos clandestinos”.

Então,  à  polícia  chegou  um  relatório  de  que  todo  o  combustível  pago  no  voo

operacional  do  tráfico  foi  absolutamente  responsabilidade  dos  traficantes.  A

Assembleia,  na  ocasião,  já  tinha  emitido  nota,  que  foi  divulgada  após,  óbvio,  a

manchete  sensacionalista  de  que  o  voo  teria  sido  pago  com  combustível  da

Assembleia. O último combustível, como a Assembleia mesma emitiu a nota, foi no

mês de outubro, ou seja, não havia condição alguma de o voo ter sido patrocinado

pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Falo  com  pesar,  deputado  Dinis  Pinheiro,  e  até  peço  desculpas,  mas  estamos

sujeitos a isso. Sabemos que a Assembleia é uma das Casas mais sérias do País, e

tem demonstrado isso não só na sua gestão, mas também em todos os problemas

com que ela vem lidando, na atual conjuntura política do País.

A Assembleia  tem  saído  na  frente  na  defesa  e  tem  sido  o  mais  transparente

possível. Então, isso não era novidade hora nenhuma para a imprensa, porque há o

Portal  da  Transparência  da  Assembleia  Legislativa,  e  todos  os  gastos  com

combustível  estão  lá.  Ou seja,  não tem nada de ilegal,  de  imoral,  isso já  estava

explicado. (- Lê:)

“Quanto  à  propriedade  rural  que  motivou  a  investigação  preliminar  da  Polícia

Federal  e  da  Polícia  Militar  do  Espírito  Santo  em  Brejetuba,  divisa  com  Afonso

Cláudio,  não  foi  encontrada  qualquer  relação  com  o  piloto  ou  com  a  empresa

proprietária do helicóptero e seus representantes legais.”

Ou seja, mais uma mentira criada e dita durante grande parte da semana, de que a

fazenda seria de propriedade da família Perrella. Uma mentira absurda, dita por um

advogado  desequilibrado,  que  foi  mandado  2  horas  depois  de  contratado,  mas

mesmo assim essa notícia foi amplamente divulgada e fez as pessoas pensarem,

mais uma vez, que tínhamos alguma coisa a ver com isso. (- Lê:)

“A origem da droga e o trajeto do helicóptero ainda são objeto de investigação.

Entretanto  dados  preliminares indicam o  Paraguai  como país  de origem,  tendo a
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aeronave passado pelos  Estados do Paraná,  São Paulo e Minas Gerais antes  de

chegar ao Espírito Santo.”

Um dos motivos que mencionei na entrevista coletiva: usei a palavra “roubo” da

aeronave. Não sou advogado, deveria ter usado a expressão “apropriação indébita”.

Foi o que aconteceu. Ele não me comunicou a respeito do voo, fez voos clandestinos

com a aeronave, e ainda colocou meia tonelada de cocaína dentro dela. Ou seja,

hora  nenhuma  ele  tinha  autorização  para  fazer  esse  voo,  muito  menos  tinha

informado  nada;  por  isso  entramos  na  Justiça  por  apropriação  indébita  naquele

momento, e agora estamos debatendo isso até na Polícia Federal. (- Lê:)

“Com a definição de que se trata de  tráfico internacional,  a  investigação segue

atualmente  perante  a  Justiça  Federal  no  Estado  do  Espírito  Santo,  com  o

acompanhamento do Ministério Público Federal.”

Essa foi a nota à imprensa, dada pela Superintendência da Polícia Federal. Não foi

novidade, acredito,  porque, desde o princípio, o delegado disse que não fazíamos

parte das investigações. Se fizéssemos parte, eu não seria tratado como testemunha.

Ou seja, o que houve foi todo esse circo, com o qual estamos acostumados. Mas,

mais uma vez, digo que não guardo mágoa, não vim aqui para atacar ninguém, nem

mesmo  as  pessoas  que  falaram  mal.  Vim  aqui,  deputado  Célio,  apenas  para

agradecer  a todas as pessoas que acreditaram desde o início.  As mensagens de

apoio que recebia nas redes sociais, por incrível que pareça, foram mais numerosas

do que aquelas xingando e falando coisas em vão.

Como V.  Exa.  disse,  deputado  Inácio,  isso  nos  faz  pensar.  Meu  pai  disse,  no

plenário do Senado Federal, que talvez precisássemos reavaliar se a política valia a

pena.  E realmente penso isso.  Tenho pensado e, neste momento conturbado que

vivemos, não posso mentir que cheguei a pensar isso. Mas, quando vemos todas as

pessoas que confiaram em nosso trabalho... Não estou falando de eleitor que carrega

a  nossa  bandeira  pelo  Estado,  mas  de  pessoas  que  foram  afetadas  pelo  nosso

trabalho  na  Assembleia  Legislativa.  Estou  aqui  há  três  anos  e,  quando  recebo

mensagens dessas pessoas, das pessoas que sempre acreditaram em mim, falando

“pelo amor de Deus, Gustavo, precisamos de você agora para nos liderar”, enfim,

essas pessoas me fazem acreditar que a política ainda vale a pena...
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Isso não me desanimou de forma alguma. Eu nunca abaixei a cabeça desde o início

desse episódio. E uma frase que neste momento serve para mim - e serve para quem

lida com a verdade - é que ninguém nem nada suja a imagem de uma consciência

limpa. Isso eu tive durante todo esse período conturbado de minha vida e me deu

forças para continuar aqui. Hora nenhuma parei de trabalhar nem de fazer as minhas

atividades, porque sempre trabalhei com a verdade. Sabia que, mais cedo ou mais

tarde, ela iria aparecer. E eu acredito que Deus não nos dá uma cruz maior do que

podemos carregar. Essa foi a minha, e como lidei com toda a situação, como ainda

estou lidando e vou lidar.

Isso,  como  dito  aqui,  é  uma  mancha  que  carregarei  pela  minha  vida  inteira,

querendo ou não. Não adianta esconder isso. Espero que as pessoas, a partir  de

hoje, não em razão de meu pronunciamento ou do de V. Exas., mas porque a verdade

foi exposta, tenham outros olhos para a situação que vivi. Mais uma vez lembro que o

mesmo poderia ter acontecido a qualquer um de nós, não só a qualquer um de nós

desta Assembleia, mas também a qualquer um de fora daqui.

Fica aqui o meu agradecimento, de coração, aos deputados Alencar da Silveira Jr.,

Duarte  Bechir,  Lafayette  de  Andrada,  Antônio  Genaro,  Gustavo  Corrêa,  Vanderlei

Miranda, Tiago Ulisses, Bosco, Carlos Mosconi, Tadeu, Inácio Franco, Tenente Lúcio,

Rômulo Viegas e a você, Célio Moreira. Mais uma vez afirmo que o apoio que obtive

aqui não foi em razão de corporativismo. Sinto que houve um sentimento, acima de

tudo, de justiça. V. Exas. me passaram isso. Mais uma vez reafirmo que isso é que

me dá forças para continuar. Sei que aqui dentro há gente do bem. Com certeza, é a

grande maioria desta Casa Legislativa. Afirmo, sem vergonha nenhuma, enfrentando

esse preconceito político de cara, que a Assembleia Legislativa é uma das Casas

mais  sérias  deste  país.  Tenho  certeza  de  que  os  mineiros  têm  orgulho  disso.  A

imprensa é muito importante para a democracia e tem demonstrado isso. Como eu

disse, a imprensa me deu uma chance, mesmo que de forma mínima. Hoje, a pessoa

que  quer  saber  a  verdade  dos  fatos  tem  acesso  à  informação.  Isso  foi  o  mais

importante em todo esse caso.

Pretendo, ao acabar este pronunciamento, virar essa página da minha vida. Não

desejo que ninguém passe por isso, que machuca e magoa. No entanto, temos de
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continuar nosso trabalho. Para isso fui eleito. Virei a esta Casa todos os dias defender

os mineiros e quem me creditou confiança.

Muito obrigado pelas palavras. Obrigado, Célio, obrigado, presidente.

O deputado Célio Moreira - Parabéns, deputado Gustavo Perrella. Cabeça erguida,

vamos para a frente. Minas e o Brasil precisam de você. Um abraço. Muito obrigado,

presidente.

* - Sem revisão do orador.

O presidente (deputado Anselmo José Domingos) - Com a palavra, pela ordem, o

deputado Ulysses Gomes.

Questões de Ordem

O  deputado  Ulysses  Gomes  -  Sr.  Presidente,  serei  breve,  até  porque  ouvi  o

Gustavo Perrella agora, que deixou claro que quer virar essa página. Como eu estava

em  atendimento  e  participando  de  comissão,  não  pude  chegar  a  tempo  e  ter  a

oportunidade de acompanhar todos que aqui me antecederam e usaram a palavra

para manifestar apoio a esse nosso companheiro aqui na Assembleia. Exatamente

por  não  saber  quem  aqui  me antecedeu,  não  sei  se  alguém  do  meu partido  se

manifestou. Quero, deputado Gustavo Perrella, não só em nome do partido, mas por

causa  de  nossa  amizade,  publicamente  registrar  nossa  indignação  com  essa

situação. Como você disse, qualquer um de nós, qualquer cidadão pode passar por

uma circunstância parecida com a que você passou. Questionamos muito a mídia,

que muitas vezes não ouve os dois lados da história. Falo isso em nome de nosso

partido.  A  mídia  muitas  vezes  quer,  numa  lógica  sensacionalista,  de  mercado,

multiplicar uma determinada versão sem ouvir ambos os lados. Você, neste momento,

foi vítima de uma situação. Todos aqui aguardaram e torceram para que a verdade

viesse à tona. Isso aconteceu e, o mais justo, é registrarmos aqui, além de nossa

indignação, nosso apoio a você e à sua família. Fica o registro de que há algo a ser

pensado no País sobre os meios de comunicação, sobre a mídia. Político é muito

questionado. Na hora em que algo é colocado contra ele, isso se transforma numa

grande  manchete,  para  tentar  derrubar  alguém,  mas  você  foi  forte.  Tive  pouca

oportunidade  de  falar  com  V.Exa.,  neste  período,  mas  foi  possível  perceber  sua

firmeza, sua determinação, sabendo que você não tinha nada a dever nesse sentido.
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E hoje estamos aqui, minimamente, em nome da nossa Assembleia, de cada um dos

deputados  e  das  deputadas,  querendo  fazer  justiça.  Parabéns  a  você  por  essa

postura. Força e fé para sua família. Com certeza, sua família, seus amigos e tantos

outros puderam lhe dar sustentação. Tenha no nosso trabalho, na nossa amizade, a

confiança de que você é digno dessa postura, desse cargo e deste momento, que se

quer fazer, de alguma forma, justiça ao que você passou. Espero poder ser justo e

contribuir,  levando  a  verdade  àqueles  que  não  a  ouviram,  e  não  querem  ouvir,

principalmente, nos cantos de Minas, por onde passamos, por onde viajamos. Podem

ter certeza de que serei um guerreiro e levarei a verdade aonde eu puder, levarei

suas  boas  ações  para  os  contatos,  porque  você  merece.  Infelizmente,  não

poderemos expor a verdade na mesma proporção de tudo aquilo que foi dito durante

quase duas semanas. Quero poder contribuir com essa questão pela amizade que

temos  e  pela  nossa  confiança,  enfim,  quero  fazer  minha  parte,  promover  essa

verdade,  e farei  isso  por  meio  do nosso mandato.  Parabéns a você.  Força e fé,

companheiro.

O deputado Dinis Pinheiro - Quero deixar um abraço ao deputado Gustavo Perrella.

Lembro-me de que no dia da inauguração do memorial, eu falava, e parece-me que o

deputado Gustavo me assistia. Que nada, aqui ninguém abala quem tem fé. A vitória

é isso. A vitória  é aquela que aumenta a dignidade.  A felicidade só aparece para

aqueles  que  a  buscam,  que  choram,  que  se  machucam,  que  sonham  sempre  e

permanentemente. Você, com muita propriedade, mais uma vez, externou uma bela

oração aqui. Cada um tem sua cruz para carregar. Peço a Deus para lhe dar muita

força, muita fé e muita disposição para que continue fazendo o bem pela vida afora.

Naquele instante, relembro-me de que eles, de toda maneira, queriam desonrar sua

história, história de um bom moço, novo, idealista e sonhador. Queriam, ao mesmo

tempo,  diminuir  a  imagem  da  Assembleia.  Reafirmei  naquele  momento,  que  a

Assembleia,  mais  do que nunca,  é a Assembleia  da ética,  da transparência e do

trabalho. Quando vieram me questionar em relação ao combustível, eu lhes disse que

eles sabiam daquilo, pois estava no site da Assembleia, que é transparente e não tem

nada  às  escondidas.  Qual  o  problema  se  o  deputado  utilizasse  R$2.000,00,

R$3.000,00 ou R$14.000,00 com combustível? Falei isso com eles, e eles acharam
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por bem não publicar o fato. O tempo vai encaixando as coisas e fazendo a devida

justiça. Hoje você fez um esclarecimento muito límpido, muito real e comprometido

com o bem. Além disso, deu uma demonstração de ideal, coragem e abnegação. A

vida é essa. O homem feliz não é aquele que não tem problemas, mas aquele que

sabe lidar com os problemas, que sabe enfrentar os problemas. Naquele primeiro

instante, quando você foi para os meios de comunicação, cheguei a relatar para os

colegas que você foi rápido, muito eficiente e corajoso. Isso demonstra clareza de

ação e que não existe nenhum comprometimento com aquele ilícito praticado. Quero,

aqui, reafirmar o compromisso da Assembleia de Minas com a transparência, com o

que é certo, com o que é correto. A Assembleia é moderna e cada dia maior. Ela está,

dignamente,  cumprindo  seu  dever.  Por  isso  falo,  com  enorme  satisfação,  que  a

Assembleia de Minas é a melhor assembleia do Brasil, sob qualquer aspecto. Pelos

seus  deputados,  pelo  seu  quadro  de  servidores,  pelos  seus  projetos,  pela  sua

transparência, pelas suas boas legislações, pelas suas mobilizações e pelas causas

nobres que tem abraçado.  Relembro  aqui  que,  no  momento  em que surgiram as

manifestações pelo Brasil afora e alguns questionavam a Assembleia, eu, de forma

muito firme e serena, falei: “A voz das ruas é a voz da Assembleia; a voz das ruas são

as ações concretas da Assembleia”. É só olhar a questão da saúde, da mobilidade,

da qualidade de vida, da ética, da transparência. É a pura verdade. Mas isso não

significa que esta Casa seja perfeita. É uma casa que só tem um caminho: a estrada

da evolução, do que é bom, do que é certo. Quando, naquele momento, vieram aqui

algumas ações desequilibradas, a gente também, de forma muito discreta e firme,

falou que nada melhor do que um conselho de ética, constituído por homens de bem

e que têm à sua frente um presidente com uma história de vida das mais belas de

todos os tempos desta  Casa,  o deputado Sebastião Costa,  homem simples,  reto,

ético, justo e que só tem compromisso com o que realmente é o correto. Nada melhor

do  que  o  tempo,  do  que  esse  crescimento  que  agora  Minas  e  o  Brasil  estão

vivenciando. Então, desejo a você, Gustavo Perrella, muita força e fé; que possa ter

uma carreira profícua, altamente virtuosa para engrandecer Minas e o Brasil. Vá com

fé. Vá com Deus. Esse é o único caminho.

O presidente - Deputado Gustavo Perrella, antes de encerrar esta reunião, quero
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dizer que a manifestação do deputado Célio Moreira tem um significado, pelo menos

na minha leitura,  muito  importante.  Conheço o  deputado Célio  Moreira há  muitos

anos,  trabalhei  com ele  como seu assessor.  Ele  é  um  deputado independente  e

trouxe essa manifestação que era dele, mas que, ao mesmo tempo, se tornou de

todos os deputados que aqui estiveram. Alguns deputados se manifestaram, outros,

não, mas, com certeza, têm o mesmo sentimento.

O  deputado  Célio,  com  a  coragem  que  tem  de  expor  todas  as  coisas,  teve  a

oportunidade de manifestar-se. O deputado Célio Moreira tem essa independência

para  falar,  para  se  expor;  independência  de  ser  uma  pessoa  verdadeira  no  seu

mandato  e  na  sua  vida.  Falo  isso  como seu  vizinho,  pois  somos  moradores  do

Barreiro, e também por conhecer toda a sua trajetória. A primeira eleição do deputado

Célio Moreira foi pelo PL. À época, meu pai também se elegeu vereador em Belo

Horizonte. Ele teve uma atuação como vereador em Belo Horizonte muito firme, muito

presente,  colocando suas opiniões e seus questionamentos.  Aqui,  na Assembleia,

acompanhei sua atuação, e ele manteve essa linha.

O fato de ter sido ele que trouxe esse assunto ao Plenário é um diferencial, pois é

uma pessoa que colocou verdadeiramente o seu sentimento e pensamento. Acho que

V.  Exa.  prestou  atenção  em  todos,  eu  o  observei.  V.  Exa.  estava  ouvindo  cada

palavra. Espero que essas palavras sejam a força que possa absorver para manter

firme o seu mandato. Elas são um testemunho pluripartidário - praticamente todas as

legendas desta Casa se manifestaram hoje -, e, com certeza, a maioria das pessoas

que conhecem e convivem com V. Exa. tiveram o mesmo sentimento. Então, foi uma

atribulação,  um  período  de  dificuldade por  que V.  Exa.  passou,  mas,  ao  mesmo

tempo, se observar com mais valor  as manifestações de apoio, elas o levaram à

frente, pois são da maioria, são de pessoas que se importam e se interessam. Às

vezes as manifestações de críticas que degradam nossa imagem vêm de quem não

nos interessa, das pessoas que não precisam participar da nossa vida. Então, acho

que esse momento foi importante, porque foi a manifestação de dezenas de pessoas

que queriam falar isso aos telespectadores da TV Assembleia.

Todos nós fomos questionados em vários momentos, nas rodas de amigos, nas

reuniões  ou  nas  conversas  particulares.  Embora  tenham  dito  que  alguém  se
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manifestou contrariamente, a grande maioria dos seus colegas da Assembleia - talvez

todos -, tem o mesmo sentimento da sua não participação nesse evento. Acredito na

unanimidade desta Casa. Ou de quase toda. Que V. Exa. considere o mais importante

de tudo: as manifestações positivas. Que elas sejam a sua força sempre.

Encerramento

O presidente - A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo  mais,  às  20  horas,  e  convocando  as  deputadas  e  os  deputados  para  as

extraordinárias  de amanhã,  dia  12,  às  9 e às  20 horas,  nos termos  do edital  de

convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-

se a reunião.

ATA DA 71ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/12/2013

Presidência do Deputado Arlen Santiago

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

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

Palavras do Deputado Antônio Carlos Arantes - Entrega de Placa - Palavras do Sr.

José  Ricardo  Ramos  Roseno  -  Palavras  do  Secretário  Zé  Silva  -  Palavras  do

Secretário  Elmiro  Nascimento  -  Palavras  do  Presidente  -  Apresentação Musical  -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados:

Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Lafayette de Andrada - Tiago Ulisses.

Abertura

O presidente (deputado Arlen Santiago) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

-  O  deputado  Tiago  Ulisses,  2º-secretário  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da
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reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O  locutor  -  Destina-se  esta  reunião  a  homenagear  a  Empresa  de  Assistência

Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater-MG - pelos 65 anos

de sua fundação.

Composição da Mesa

O  locutor  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa  os  Exmos.  Srs. Elmiro

Nascimento,  secretário  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,

representando  o  governador  do  Estado,  Antonio  Anastasia;  José  Ricardo  Ramos

Roseno, presidente da Emater-MG; deputado federal Zé Silva, secretário de Estado

de Trabalho e Emprego; e deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento

que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Marcos Dupim, vice-prefeito

municipal  de  Curvelo;  Getúlio  Gontijo  de  Amorim,  assessor  parlamentar,

representando o vereador Professor Wendel; Plínio César Soares, diretor técnico da

Epamig; Antônio Purcino, chefe-geral da Embrapa Milho e Sorgo; Joaquim Arnoldo

Evangelista Silva, prefeito municipal de Itanhandu; José de Arimateia da Silva, diretor

de Desenvolvimento da Emater Rondônia; Francisco Coutinho, secretário adjunto da

Emater  Rondônia;  José  Maria  Pimenta,  presidente  da  Emater  Ceará;  e  Cícero

Filogônio,  diretor  da  Emater.  Na pessoa destes  estendemos nossas  saudações  a

todos os integrantes da família Emater.

Registramos também o recebimento de mensagens que nos foram enviadas pelo

Exmos.  Srs.  Antônio  Andrade,  ministro  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento;

ministro  Luís  Inácio  Lucena  Adams,  advogado-geral  da  União;  pela  Exma.  Sra.

Andrea  Abritta,  defensora  pública-geral;  e  pelos  Exmos.  Srs.  Francisco  Teixeira,

ministro da Integração Nacional  interino; deputados federais Padre João e Marcos

Montes; Guilherme Afif Domingos, ministro-chefe da Secretaria da Micro e Pequena

Empresa da Presidência da República; senador Aécio Neves; e Luciano Coutinho,

presidente do BNDES. Por essas mensagens S. Exas. cumprimentam o deputado

Antônio Carlos  Arantes pela solicitação da homenagem, lamentam a ausência por
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estarem neste  momento  dando  cumprimento  a  outros  compromissos  previamente

agendados que conflitam com o horário desta solenidade e parabenizam a Emater

pelos seus 65 anos de fundação.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será executado

pelo violeiro Osmar Lins.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Antônio Carlos Arantes

Exmo.  Sr.  Deputado  Arlen  Santiago,  meu  amigo,  grande  parceiro  e  amigo  da

Emater, gostaria de cumprimentá-lo nesta solenidade, pois está presidindo a reunião

de homenagem à nossa querida  Emater.  Também gostaria  de  cumprimentar  meu

querido amigo, grande parceiro, secretário Elmiro Nascimento. Ele adotou a Emater

de forma muito especial. Quero cumprimentar também esse agrônomo, esse grande

político, deputado federal Zé Silva. É um homem que se destacou na Emater e hoje

se destaca no Congresso Nacional pelo seu trabalho sério e competente. A Emater

ganha muito com ele no Congresso Nacional. Cumprimento o José Ricardo Ramos

Roseno, presidente da empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado

de Minas Gerais - Emater. Na sua pessoa, cumprimento todos os amigos e amigas da

Emater de Minas, bem como todos presentes. Cumprimento o prefeito Joaquim do

Milho, meu amigo de Itanhandu; todas as lideranças presentes; senhoras e senhores;

e, de forma especial, o meu amigo - fazia muito tempo que não o via - e ex-presidente

da Emater, Paulo Severino. Ele foi o segundo presidente que conheci. A Emater fez

tão  bem  a  ele  que  está  do  mesmo  jeito  de  quando  o  conheci,  há  30  anos.

Cumprimento  Antônio  Porcino,  que  comanda  a  Embrapa  Milho  e  Sorgo  em  Sete

Lagoas.

Manifesto minha satisfação de estar aqui neste importante momento da história da

nossa  querida  Emater.  São  65  anos  de  existência,  prestígio,  respeito  e  de  um

trabalho que transforma nosso Estado. O momento seria para um deputado estadual
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fazer um pronunciamento. Ele tinha de fazer um discurso muito bonito, à altura do

que merece a Emater. Sou a cara da Emater, que é bonita, mas não sei se farei um

discurso bonito.

Vou contar a história de amor que tenho com a Emater. Eu tinha 27 anos quando

me elegi prefeito na roça e era muito próximo, muito ligado a Emater. Com 7 ou 8

anos de idade, eu já trabalhava na roça, já capinava arroz, já fazia a obrigação de

casa. Todos os dias, por volta de 5 horas da tarde, chegavam o meu avô e o meu pai

com 12 bois, trazendo milho, arroz e lenha. Eles descangavam o boi, mas nós não os

soltávamos no pasto da sede. Como os bois trabalhavam muito, eles tinham de ficar

no melhor pasto, que estava a 3km da sede.

Então, íamos eu e meu irmão. Ele tinha dois anos a menos do que eu, mas nós

montávamos no cavalo, acabávamos de soltar os bois e íamos levá-los para o outro

pasto,  no  alto  de  uma  montanha,  um  lugar  muito  bonito.  Havia  uma  mata  de

aproximadamente 2km. Nós tocávamos os bois depressa, por causa do anoitecer.

Tínhamos um pouco de medo, mas não acontecia nada. O cavalo era muito bom, e

nós éramos muito espertos.  Naquele tempo, anos 70,  posso dizer  a vocês que a

minha região ainda era muito atrasada. Lá só tinha uma estrada principal, que ligava

Jacuí a Monte Santo de Minas, onde passavam praticamente quatro jipes. Dois eram

do bairro.  Nós conhecíamos o barulho deles.  Antes de o jipe chegar,  ouvíamos o

barulho no meio da mata e já sabíamos quem era o dono veículo. Conhecíamos pelo

barulho, pelo jeito de dirigir. Porém, dois barulhos não conseguíamos diferenciar. Eu

falava: será que é o meu jipe que está vindo ou é o da fiscalização, dos fiscais que

andavam naquele trecho? Nós tínhamos muito medo dos fiscais, pois,  de vez em

quando, eles paravam e perguntavam se aqueles bois eram comercializados, onde

estava a guia. E nós falávamos que estávamos levando de um pasto para o outro,

porque  os  bois  estavam trabalhando.  Eles  nem sempre  eram educados  conosco,

pressionavam-nos - éramos duas crianças - para que disséssemos se aquilo era um

comércio de bois. Depois iam embora.

Sempre aparecia um jipe que eu dizia que era o meu. Por que meu? Porque era o

jipe da Acar, e o meu nome é Antônio Carlos Arantes. Então, pelo símbolo Acar, eu

dizia que o meu jipe estava chegando. Era um jipe com pessoas muito simpáticas,
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que gostavam de gente e que brincavam conosco, não iam passando de qualquer

jeito no meio dos bois. Então, criamos aquela simpatia com a Acar.

Em 1977, eu já era rapazinho, com 17 anos, recebi um convite para ir à sede da

comunidade aonde estava chegando o Estado por meio da Emater. Vesti a melhor

roupa, peguei o melhor cavalo, coloquei o chapéu e cheguei lá todo feliz. O que é a

Emater?  Eu não sabia direito  o que era a Emater.  Ali  nasceu,  realmente,  aquela

história de amizade, de respeito, de parcerias. Se hoje eu sou deputado, devo isso à

Emater, e muito. Devo à minha família, devo a meus amigos. Fui criado numa família

humilde, simples, mas com muita fartura, com muito amor. Posso dizer que também

sou filho da Emater. A Emater me moldou para a vida, para pensar melhor, para agir

melhor,  para  produzir  melhor.  E,  aonde  chega  a  Emater,  não  só  chega  a

produtividade, mas também chega a qualidade, a esperança, o parceiro que dá a

mão. Tanto é que a Emater, quando chega às cidades, logo vira padrinho dos jovens

da  roça  que  casam;  ela  participa  das  festas,  e  muitas  vezes  está  à  frente  dos

movimentos;  participa  dos  problemas  das  famílias,  mesmo  daquelas  que  muitas

vezes não tem nada a ver com a produção. São as referências. Então, é por isso...

Quando me elegi prefeito, pela primeira vez, isso foi possível em razão da Emater.

Aliás, não só a primeira, mas também a segunda, a terceira, e para deputado também

foi assim. Recebi tantos votos em todo o Estado que eu nem sabia de quem eram.

Alguém da Emater estava lá e me arrumou dois votos, cinco votos. Eu ganhei apenas

por 250 votos na primeira eleição. Provavelmente aqueles votos vieram da Emater -

aqueles e outros mais.

Então, tenho satisfação de estar aqui, neste momento, para homenagear a Emater,

mas não o faço porque isso politicamente é bom para mim. Quero homenagear a

Emater porque sou a Emater. Eu vivo a Emater. A Emater é nossa, e nós precisamos

estar sempre do lado dela, fortalecendo-a, desenvolvendo-a, fazendo-a crescer.

No nosso país, a balança comercial sempre tem sido muito positiva, mas tira-se o

setor agropecuário dela. Isso é vergonhoso, é vexaminoso para o Brasil. O Brasil não

tem competitividade se se desconsiderar o setor agropecuário. Mas, mesmo com a

sua importância para a difusão, a promoção da tecnologia, a Embrapa, que hoje é

nosso  orgulho,  nem  sempre  tem  sido  reconhecida  pelo  nosso  governo  federal.
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Alguém  me  falou  -  e  não  vou  citar  o  seu  nome,  porque  isso  pode  chegar  ao

conhecimento de quem está lá em cima - que cortaram 28% do orçamento destinado

a  ela;  cortaram-se  recursos  da  promoção  da  tecnologia  no  Brasil,  da  pesquisa

brasileira,  apesar  de  o setor  agropecuário ter  grande peso na balança comercial.

Vemos que o governo federal não dá a prioridade tão necessária e importante a ele: o

ideal é um técnico trabalhar com 150, no máximo 200 produtores, mas hoje ele se

movimenta no meio de cerca de 800 produtores. Isso é difícil, mas, mesmo assim,

esses guerreiros estão em todas as cidades, espalhados por este estado. Apesar de

todas as dificuldades, de todos os problemas, eles são a nossa referência.

Sempre digo que a Emater é como o Corpo de Bombeiros: uma entidade simpática.

Se se fizer uma pesquisa sobre ela, veremos que não só o povo do campo, da zona

rural gosta dela. Ela é urbana também, tanto é que o Globo Rural  é assistido por

muita gente das capitais, do meio urbano. Não se vê um programa que não tenha

várias matérias com a Emater. Então, a Emater tem a cara do povo mineiro, tem a

cara do povo brasileiro; a Emater tem a cara de todos nós. Muito obrigado.

Entrega de Placa

O locutor - Neste instante, o deputado Arlen Santiago, representando o presidente

da Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro, fará a entrega ao presidente da

Emater-MG, Sr. José Ricardo Ramos Roseno, de placa alusiva a esta homenagem. A

placa  a  ser  entregue  contém  os  seguintes  dizeres:  “Referência  nacional  em

desenvolvimento agropecuário, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural

do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Emater-MG  -  destaca-se  pela  excelência  no

planejamento, na coordenação e na execução de programas de assistência técnica e

extensão rural no Estado. Com notória capacidade de mobilização social, a instituição

busca trazer  conhecimento  técnico,  científico  e  tecnológico  aos  produtores  rurais,

sobretudo  aos  agricultores  familiares,  com  o  intuito  de  promover  o  crescimento

socioeconômico sustentável no interior de Minas e transformar a realidade no campo.

Por tornar melhor a vida dos mineiros, em especial daqueles que vivem no meio rural,

a  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  rende  justa  homenagem à Emater-MG

pelos 65 anos de sua fundação”.

O presidente -  Gostaria,  neste ato, de ser acompanhado pelo deputado Antônio
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Carlos  Arantes  e  pelos  dois  secretários  que  representam  o  governador  nesta

solenidade: Elmiro Nascimento e Zé Silva.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. José Ricardo Ramos Roseno

Boa  noite.  Meus  cumprimentos  ao  presidente  desta  reunião,  deputado  Arlen

Santiago.  Quero  falar,  deputado,  da  nossa  satisfação  e  alegria  em  ter  V.  Exa.

presidindo  esta  reunião,  V.  Exa.  que  é  um  deputado  que  conhece  bem  nosso

trabalho: tivemos a oportunidade de conviver durante alguns anos desempenhando

juntos algumas ações no Norte de Minas. Meu muito-obrigado.

Meus cumprimentos aos Exmos. Srs. Elmiro Nascimento, secretário de Agricultura,

que vem, ao longo destes  anos,  nos orientando e nos liderando,  não somente a

Emater, mas também as demais empresas e entidades do sistema agropecuário, meu

muito-obrigado e meus cumprimentos, secretário; secretário de Trabalho, Emprego e

Renda,  deputado  federal  Zé  Silva,  também  colega  da  Emater,  extensionista

emprestado, neste momento, ao Congresso Nacional, e hoje também ao governo do

Estado, com certeza ele é a maior liderança política que representa os extensionistas

e agricultores familiares no Brasil; presidente da Comissão de Política Agropecuária,

deputado Antônio Carlos Arantes, a quem antecipo agradecimentos pelas palavras

pronunciadas  sobre a nossa querida  Emater;  presidente  da Emater  do  Ceará,  Sr.

José Maria  Pimenta,  acompanhado  do  diretor  de  Desenvolvimento  da  Emater  de

Rondônia,  Sr.  José de Arimateia da Silva,  e seu secretário  adjunto,  Sr.  Francisco

Coutinho, que, entre outros presidentes e dirigentes de entidades da Ater estadual,

estiveram conosco hoje durante o dia, celebrando o dia 6 de dezembro, os 65 anos

do  serviço  de  assistência  técnica  e  extensão  rural,  meus  cumprimentos;  diretor

administrativo e financeiro da Emater,  Sr.  Cícero Filogônio; diretor de Promoção e

Articulação, Sr. Fernando José Aguiar;  diretor técnico da Emater, Sr. Mílton Flávio,

que no dia a dia me acompanham e me ajudam a dirigir essa tão querida empresa;

cumprimento o diretor técnico da Epamig, Sr. Plínio; Sr. Paulo Severino de Rezende,

ex-presidente da Emater, queria manifestar minha alegria e minha satisfação de tê-lo

conosco aqui, no dia de hoje, o senhor que era presidente no momento em que fui

contratado pela Emater, que me nomeou dirigente da unidade básica em Rio Preto e,
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em sequência, me convidou para ser gerente regional em São Francisco, ou seja, saí

da divisa do Estado do Rio e fui para a divisa da Bahia, e com certeza contribuiu para

a formação desse extensionista que lhes fala.

Sr.  Osmar  Lins,  músico,  compositor,  instrumentalista  de  Minas Novas,  que vem

abrilhantando nosso evento, nosso dia de celebração e comemoração hoje, durante

todo  o  dia,  na  Cidade  Administrativa,  na  solenidade,  no  Auditório  JK,  e  que  nos

acompanha neste evento, neste dia tão importante para os extensionistas do Brasil;

cumprimento os gerentes regionais,  técnicos, extensionistas da Emater, produtores

rurais,  agricultores  familiares,  jovens,  razão  da  existência  dessa  empresa;  nossa

querida imprensa que nos ajuda não só a divulgar o trabalho, mas também a mostrar

a toda a sociedade a importância dessa empresa para toda a sociedade brasileira.

Senhoras e senhores, Sr. Presidente, a Emater-MG sente-se honrada em receber

desta casa, que é dos cidadãos mineiros, esta homenagem no dia de hoje, por se

tratar do reconhecimento que a própria sociedade presta à nossa empresa, por meio

daqueles que escolheu para representá-la.

A Emater-MG, Sr.  Presidente,  carrega em sua trajetória  os resultados obtidos a

partir da utilização dos recursos de um sólido alicerce que a constituiu. O que temos

como sustentáculo  de  nossa  atividade  é  estabelecido  no  comprometimento  e  na

obsessão  por  resultados  de  nossos  profissionais,  técnicos  e  extensionistas.  É

resultado da  sinergia  e  harmonia  de  um tripé:  lições  cotidianas  de  solidariedade,

serenidade e sabedoria dos produtores rurais, agricultores e agricultoras familiares.

Todas as ações são viabilizadas no espírito de parceria com as prefeituras municipais

e os demais parceiros históricos da extensão rural.

Receber  o  reconhecimento  da  sociedade,  expresso  na  moção  da  Assembleia

Legislativa  de  Minas  Gerais,  é,  além de motivo  de  orgulho  e  gratidão para cada

extensionista de Minas, certeza de que avançamos bem nestes 65 anos, produzindo

resultados para a sociedade mineira,  sobretudo para os cidadãos trabalhadores e

produtores rurais.

Destaco que também é grande a satisfação por esta homenagem se ter originado

de um requerimento apresentado por V. Exa., deputado Antônio Carlos Arantes. Sua

história  de  formação  e  trabalho,  do  despertar  de  seu  espírito  de  liderança  e
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sensibilidade  política  tem  a  marca  de  uma  atividade  que  era  referência  para  a

extensão rural no Brasil, o trabalho com a juventude rural denominado Grupos 4S,

cuja carteirinha V. Exa. tem orgulho de carregar até hoje e apresentar sempre que

provocado.

Nestas  seis  décadas,  são  vários  os  testemunhos  de  que  a  Emater-MG é,  por

excelência,  uma  escola  de  formação  de  líderes  e  bons  quadros  para  o  aparato

público do governo de Minas Gerais e de outros entes federados. Muitos profissionais

da Emater-MG ocupam cargos de assessoria e diretoria em vários ministérios, órgãos

e entidades do governo de Minas.

Nessa trajetória,  juntamente  com  os  deputados  estaduais,  pudemos  perceber  e

ouvir da sociedade os rumos a seguir, as alternativas e possíveis soluções para tratar

suas demandas sentidas e reprimidas. A Emater se constrói a partir dessa vivência

com os parceiros, na qual ora ensinamos e em grande parte do tempo aprendemos,

para, novamente, poder socializar os conhecimentos experimentados.

Esse aprendizado também foi vivenciado nas audiências públicas realizadas pela

Assembleia Legislativa nas diversas regiões das Minas Gerais, ocasião em que os

representantes  da  sociedade  organizada  manifestavam  suas  reivindicações,

angústias e proposições para o desenvolvimento socioeconômico.

Parabenizo  a  Assembleia  também  pelos  trabalhos  da  Comissão  de  Política

Agropecuária. Cito o trabalho irrepreensível na defesa dos direitos de uma categoria

que os parlamentares conhecem bem. Reverenciamos aqui brilhantes trabalhos em

torno  de  temas  os  mais  relevantes  para  os  produtores  rurais,  como  a  lei  de

comercialização  dos  queijos  artesanais,  o  novo  Código  Florestal  Mineiro,  o

chamamento que a Comissão de Agricultura fez recentemente sobre a política da

cafeicultura.

A todos os que aqui nos prestigiam neste dia de hoje, permitam-me agradecer a

cada um, evocando o nome de dois atores da história de Minas: os profissionais da

Emater-MG e os agricultores.

De  um  lado,  nossos  profissionais,  técnicos  e  extensionistas,  exemplo  de

comprometimento,  dedicação  e  abnegação,  pessoas  dotadas  de uma capacidade

crítica e construtiva extraordinária, razões de todo o nosso sucesso. “O mundo seria
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melhor  se  os  políticos  fossem  mais  técnicos,  e  os  técnicos,  mais  políticos”.  Esta

citação  nos  remete  aos  extensionistas  rurais  brasileiros.  São  eles  as  pessoas

capazes de transformar Minas, o Brasil e o mundo em um lugar melhor para se viver,

pois  não  é  raro  sua  sensibilidade  política,  seu  conhecimento  científico  e  sua

abnegada dedicação aos beneficiários de seu trabalho.

De outro lado, os agricultores, razão de ser do serviço de extensão rural, que ao

longo destes 65 anos souberam valorizar nosso trabalho e, sem sombra de dúvida

caminharam na direção da emancipação e sustentabilidade. Não é à toa que, vez por

outra, a agropecuária é lembrada como âncora dos planos econômicos no Brasil.

Nesse  contexto,  é  importante  reconhecer  o  protagonismo  político  que  sinaliza

muitas expectativas no cenário da extensão rural nacional.

A sociedade brasileira reconhece como estratégico o segmento da extensão para o

desenvolvimento do Brasil. A criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e

Extensão Rural constitui oportunidade para empreendermos uma nova estratégia de

assistência  técnica  aos  produtores  rurais.  Estratégia  mais  contundente,  mais

universal,  com maior  abrangência  territorial  e,  consequentemente,  com resultados

mais expressivos para a agropecuária brasileira. Assim, lutamos pela universalização

da extensão rural.

Parabéns,  extensionistas  rurais  de  Minas  e  do  Brasil.  Há  65  anos,  nossos

antecessores jogaram em solo mineiro, fértil  por natureza, a semente que fez com

que frutificássemos e produzíssemos os frutos que agora colhemos juntos.

Aos deputados, nossa mensagem de gratidão. Sintam-se à vontade na Emater-MG.

A casa é dos senhores. Temos os ouvidos sensíveis para as demandas das regiões

que representam, para  as  demandas  dos mineiros.  Temos  olhos  atentos  para  os

cenários  que  se  projetam.  Temos  mãos  prontas  para  trabalhar  e  forjar  o

desenvolvimento pretendido por nossos concidadãos mineiros.

Vida longa à nossa Emater-MG. Vida longa aos produtores rurais  e agricultores

familiares. Vida longa aos nossos parceiros. Com resultados, gestão, solidariedade e

seriedade,  somos  nós,  Emater  de  Minas,  a  comemorar  65  anos,  abraçando  e

agradecendo a cada um dos mineiros. Muito obrigado.
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Palavras do Secretário Zé Silva

Boa  noite.  Quero  iniciar  cumprimentando  o  presidente  desta  reunião  de

homenagem  à  Emater-MG pelo  seus  65  anos,  o  grande  deputado  dos  mineiros,

especialmente do Norte de Minas, Arlen Santiago, grande amigo e companheiro de

lutas e desafios, de uma das regiões mais desafiantes na redução das desigualdades

de  Minas  e  do  Brasil.  Parabéns,  deputado.  Quero  agradecer-lhe  esse  ato  como

presidente desta reunião tão importante.

Deputado Antônio Carlos Arantes, falar da importância de V. Exa. para a extensão

rural é redundância porque sua vida, seu dia a dia, a maneira com que chegou a esta

Casa  e  defende  os  interesses  dos  nossos  agricultores  e  agricultoras  e  dos

extensionistas já nos conta como é importante a sua atuação. Com certeza, a Emater

se sente engrandecida, e eu, com extensionista, muito mais engrandecido com esta

merecida homenagem que V. Exa. faz à Minas, porque Minas é o berço da extensão

rural.

Presidente José Ricardo, tenho dito, por onde estive, da oportunidade de conviver

com sua gestão, sua maneira simples, objetiva e corajosa de liderar essa grande

organização  que  faz  65  anos.  Na  pessoa  de  V.  Exa.  cumprimento  todos  os

extensionistas, os colegas espalhados pelos grotões desta Minas. Ser extensionista é

ter muito mais que uma profissão, é ter um compromisso social. É fazer com que as

políticas públicas cheguem aos grotões, àqueles segmentos. Aliás, o Estado brasileiro

não conseguiria chegar aos grotões se não fosse pelas mãos de um moço ou de uma

moça que são os extensionistas, que, às vezes de jipe, de moto, a pé ou a cavalo,

fazem as políticas chegarem àqueles que mais precisam.

Secretário  Elmiro  Nascimento,  na  pessoa  de  V.  Exa.  quero  agradecer  a  dois

grandes  estadistas  mineiros.  O  primeiro  deles  está  no  Senado,  o  senador  Aécio

Neves. Se a Emater é a melhor do Brasil, nós devemos isso a muitas pessoas, mas

devemos muito, muito, mas muito mais ao senador Aécio.

O senador Aécio, como visionário que é, possibilitou-nos recuperar a autoestima

dos  extensionistas  mineiros,  que  saíram  de  um  momento  triste  de  desgaste  e

sucateamento.  Ele fez a nossa Emater  ressurgir  com muita força para ser  hoje a

melhor do Brasil, sempre respeitando as colegas dos outros estados que aqui estão.
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E nosso governador Anastasia, sem dúvida nenhuma, é o melhor gestor do País no

momento. Na sua frase, presidente, V. Exa. define muito bem: “se os políticos fossem

mais técnicos e se os técnicos fossem mais políticos” ... Nosso governador tem esse

perfil.

O secretário Elmiro sempre tem falado de maneira serena, com sua humildade, mas

com a liderança moderna e inovadora de conduzir o nosso sistema operacional da

agricultura, com o IMA, com a Emater, com a Epamig e com a Ruralminas. Por isso

Minas é hoje o Estado que tem a menor taxa de desemprego do País, com nosso

agronegócio,  com  nossa  agricultura.  Quando  falamos  de  um  agronegócio,

independentemente da propriedade, é o produto que chega para o mercado interno

que conquista as fronteiras para os outros países. E, cada vez mais na sua batuta,

nossa Minas Gerais vai se destacando.

Quero cumprimentar,  de maneira especial,  o  nosso eterno presidente,  Dr.  Paulo

Severino. Não vou falar a mesma história do José Ricardo, porque a nossa história se

repete.  Não  sei  se  o  José  falou,  mas  tive  oportunidade  de  ser  presidente  desta

organização, um dos maiores orgulhos da minha vida e uma realização profissional.

Só  não  consegui  ser  muito  bravo  como o  Paulo  Severino,  mas  procurei  ser  um

presidente enérgico, colocando no bico da chuteira os desafios para fazer a Emater

ser respeitada, colocando no coração o amor à extensão rural.

Paulo - permita-me tratá-lo de Paulo -, pode ter certeza de que você foi um grande

maestro para essa moçada que o sucedeu. E se você puder escrever a receita desse

elixir de estar sempre novo, eu quero pôr no bolso e levar para casa.

Quero cumprimentar os prefeitos municipais na pessoa de Joaquim do Milho e na

do Tipila, grandes companheiros nossos; os nossos colegas de outros estados que

aqui se encontram, a imprensa. Quero fazer um cumprimento especial a esse moço

letrado,  mas  letrado  na escola  da  vida,  que nos  alegrou  ora  falando  poesia,  ora

falando dos desafios do nosso Jequitinhonha, de Minas Novas, da cidade do Brasil

que teve o primeiro edifício do Brasil e que está encravada com suas dificuldades e

desafios.  Anteontem  nós  estivemos  lá  com  Rosa,  com  Itamar  e  tantos  outros

companheiros.  Você  representa  a  resistência  do  homem  e  da  mulher  do  nosso

Jequitinhonha e do nosso Norte. Muito obrigado.
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Hoje Minas é a capital da extensão rural brasileira. O Brasil se voltou para Minas

Gerais. Por que, não sei, se as montanhas de Minas ficam mais perto do céu ou se é

porque das montanhas de Minas nós avistamos as planícies mais longínquas. Por

isso, meu amigo José Maria, o Zé do Sertão, do Ceará, que esteve aqui por 20 anos,

pode ter certeza de que nós, mineiros, nos sentimos muito honrados.

Quero dizer à Emater que sabemos que avançamos muito colocando a extensão

rural no topo do debate no Congresso Nacional. Mas, como disse o deputado Antônio

Carlos Arantes, eu também sou fruto da extensão rural e não sabia como era ser

deputado, mas também não sabia fazer a extensão rural no Congresso Nacional. E

parece que está dando certo. Nós conseguimos, entre 10 mil, estar naquela Casa,

que é um reflexo da sociedade. Se as pessoas criticam os prefeitos, os deputados,

podem ter a certeza de que o Congresso Nacional é um retrato fiel  da sociedade

brasileira. Por isso a extensão rural conquistou os primeiros itens do debate nacional.

Inédita é a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural.

Secretário Elmiro, na semana passada nós fomos, os seis deputados que ocupam

secretarias  de  Estado,  e  eu  fiz  um  pronunciamento  contundente.  Primeiro,

reconhecendo a criação da Anater, que vai mudar a extensão rural. Extensão rural,

para  mim,  tem  três  momentos  na  história.  O  momento  em  que  foi  criada,  a

irresponsabilidade do governo Collor quando extinguiu a Embrater, e agora a criação

da Anater, que dá autonomia aos municípios, dá liberdade aos nossos extensionistas.

Pode ter  certeza, Toninho, de que, com a Emater reduzindo a dependência dos

municípios,  deputado  Arlen  Santiago,  haverá  muito  mais  extensionista  vereador,

prefeito e vice-prefeito.  Principalmente os que tiverem coragem, porque reduzirá a

dependência  dos  coronéis  eleitorais  dos  municípios,  que acham que mandam no

extensionista e num sistema que trabalha com educação.

O  meu  pronunciamento  foi  para  pedir  à  presidenta  Dilma  que,  no  dia  6  de

dezembro, que é hoje, sancionasse o projeto de lei que cria a Agência Nacional de

Assistência Técnica e Extensão Rural. Ela não me atendeu, mas consegui cravar um

marco naquela casa, que é a casa do povo e fala em nome de quase 200 milhões de

brasileiros.  Ela foi  educada,  pediu  ao ministro que  me ligasse e dissesse que no

máximo até o dia 18 marcará um grande evento em Brasília. Estarei, juntamente com
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os senhores, lá, onde será criada oficialmente a Anater.

Na verdade, serão muitos desafios. Quero encerrar e não abordarei todos. Espero

termos a oportunidade de renovar  os  quadros das nossas entidades,  das nossas

Empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural  pelo Brasil  afora. Além disso,

espero que os nossos extensionistas tenham salários dignos. Hoje, infelizmente, há

extensionistas  que  ganham  de  R$1.000,00  até  R$6.000,00  ou  R$8.000,00.  Essa

diferença  não  se  dá  só  pelas  desigualdades  regionais,  mas  também  pela

desvalorização dos nossos profissionais. Espero que também haja infraestrutura para

que os profissionais possam trabalhar e atender com qualidade os agricultores.

Deputado  Arlen  Santiago,  V.  Exa.  é  um  grande  parceiro  da  extensão  rural.

Deputado Antônio Carlos Arantes, V. Exa. já tem a carteirinha do 4S. Se tivesse aqui

um  funcionário ad  hoc,  aquele  que  não  recebe  para  trabalhar,  eu  pediria  ao

presidente José Ricardo para fazer a carteira nº 1 do deputado Arlen Santiago, que é

um  grande  extensionista  na  Assembleia.  Precisamos  dobrar  o  número  de

extensionistas no Brasil. Hoje são 16.600; no mínimo, precisaríamos de 35 mil. Por

isso  são  muito  os  desafios.  Tenho  certeza  de  que,  com  a  energia  de  todos  os

extensionistas  e  de  todas  as  lideranças  políticas,  especialmente  com  o

reconhecimento que a sociedade está dando à extensão rural, teremos mais 65 anos

- e muitos 65 anos - de extensão rural como a grande ferramenta de transformação

social.

Parabéns, Emater, extensionistas e deputado Antônio Carlos Arantes, que faz esta

merecida homenagem à Emater  do Estado de Minas Gerais.  Muito obrigado.  Um

abraço a todos.

Palavras do Secretário Elmiro Nascimento

Prezado amigo e deputado Arlen Santiago, de quem tive a honra de ser colega

durante tantos mandatos nesta Casa. É um prazer muito grande voltar a esta tribuna,

a este Parlamento, onde fiquei por mais de 20 anos, principalmente agora durante

esta homenagem - que, aliás, orgulha a todos nós, mineiros - a esta grande empresa

que é a Emater. Sem dúvida alguma, é uma das maiores empresas do nosso Estado.

Meu prezado amigo, colega, deputado Antônio Carlos Arantes, que sempre brincava

dizendo  que  era  o  rei  do  café,  a  pessoa  que  mais  defendia  a  cafeicultura  e  o
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agronegócio neste Parlamento, muito me orgulha estar aqui hoje ao seu lado e ao

lado do deputado Arlen Santiago. Ficamos orgulhosos principalmente por você ser

autor  desta homenagem à Emater,  que é realmente muito importante,  e pelo seu

trabalho, pela sua dedicação, por levantar a bandeira da agricultura e da pecuária

neste Parlamento e neste estado e, além disso, mostrar a todos nós mineiros e a todo

o Brasil como é importante produzir, o quanto estamos gerando de riqueza para este

estado e principalmente para este país, parabéns por seu trabalho. Meu prezado José

Ricardo  Roseno,  presidente  da  nossa  Emater,  nosso  amigo,  em  sua  pessoa

cumprimento o Dr.  Fernando, o Cícero, o Mílton Flávio e a todos os diretores das

regionais da Emater que aqui estão; cumprimento desde o pequeno funcionário até o

mais graduado, que é o nosso presidente. Parabéns pelo trabalho de vocês. A Emater

se sente cada vez maior,  mais prestativa,  graças ao trabalho e principalmente ao

amor que o funcionário da Emater sente por essa empresa que é orgulho para todos

os mineiros. Gostaria também de cumprimentar nosso Paulo Severino, ex-presidente

da  Emater,  cujo  trabalho  no  agronegócio  foi  referência  no  Estado,  e  o  Antônio

Purcino, da Embrapa, nosso grande parceiro. A Embrapa é uma empresa que orgulha

a todos nós, brasileiros. Está aqui o Dr. Plínio, presidente da Epamig, que também é

grande parceira da Embrapa e que no dia a dia está nos ajudando, com união e

integração, a levantar e impulsionar cada vez mais nossa economia através do apoio

ao agronegócio. Cumprimento o nosso Zé Maria, Zé do Sertão, cearense, que hoje

está aqui, já esteve na Emater, agora voltou à sua terra e está com vontade de voltar

para Minas. José Maria, na sua pessoa cumprimento todos os membros da Asbraer,

os quais tivemos o prazer de receber aqui. Sem dúvida, Minas é um estado que prima

por receber e abraçar todos de fora. Você está em casa, está retornando à sua casa.

Cumprimento também os prefeitos que aqui estão e a todos os senhores e todas as

senhoras.

Deputado Arlen, quero falar primeiro da alegria de voltar a esta Casa e, segundo, de

prestar  homenagem  a  esta  grande  empresa,  que,  como já  disse,  não  é  orgulho

somente para mim, como secretário de Agricultura, mas principalmente para todos os

mineiros, pela afinidade que todos tivemos com a Emater. Comecei minha atividade

agrícola contando com o apoio da Emater.  Tive a mão estendida pelo técnico da
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Emater. Aliás, encontrei-me com ele hoje, o Marco Aurélio, que está sem cabelo; isso

foi há 30 anos. Ele foi uma pessoa que me estimulou, incentivou e realmente me

colocou no meio.  Sem dúvida,  temos de aplaudir  no  dia  a  dia  o nosso produtor.

Sempre falo, Minas Gerais hoje está despontando como um dos maiores celeiros não

só do Brasil,  mas do mundo.  Temos um leque muito grande de produção,  que é

altamente diversificada. Hoje somos o primeiro produtor de café. Mais de 50% da

produção do café do Brasil está em Minas. Se fôssemos um país, seríamos o primeiro

produtor mundial. Quase 1/3 do leite no Brasil é produzido em Minas. Repito, temos

um  leque  imenso  de  produção.  Somos  o  segundo  na  área  da  bovinocultura,  da

silvicultura,  enfim,  em  todos  os  setores  somos  um dos  primeiros  e  estamos  nos

destacando cada vez mais.

Hoje detemos quase 15% do PIB do agronegócio do País. Nossa riqueza é grande

em  relação  ao  agronegócio.  Sempre  digo  isso.  Estou  rodando  todo  o  Estado,  e

precisamos falar da importância do agronegócio, o que ele significa para a economia

deste estado,  o  quanto somos importantes.  Infelizmente  não somos reconhecidos

como o pessoal da indústria, do comércio e de outros setores. Mas é o agronegócio

que está salvando a economia deste país. Por isso é um grande prazer estarmos aqui

neste  parlamento,  que  tem  uma  história  muito  rica  e  que  está  falando  de  uma

empresa que também tem uma história riquíssima, de 65 anos, que vem desbravando

e orientando o nosso produtor a produzir com sustentabilidade e altíssima qualidade.

Isso realmente é muito importante, e principalmente o amor que as pessoas têm à

Emater.  O Antônio Carlos mostra a carteirinha do grupo 4S - eu nem nascido era

ainda. Vamos aos quatro rincões do Estado e, de vez em quando, encontramos uma

pessoa mais velha que diz, com amor, dedicação e carinho, que foi do grupo 4S. Isso

é bonito, porque mostra a história dessa empresa tão rica, que realmente está hoje

proporcionando um ensinamento não somente para Minas Gerais, mas também para

o Brasil  como um todo. Pela terceira vez consecutiva ela foi  reconhecida como a

primeira empresa do Brasil pela Rede Globo de Televisão e está colocando Minas em

destaque nacional.

O  deputado Zé Silva  falou  muito  bem,  assim  como o  deputado Antônio  Carlos

Arantes: éramos o quinto em relação ao Pronaf no País; hoje já somos o segundo.
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Tenho um desafio muito  grande com o pessoal  do Banco  do  Brasil,  que é  um

grande parceiro nosso. Seremos, até o final da administração do Prof. Anastasia, o

primeiro, porque temos a Emater por trás, temos o extensionista, que está orientando,

estimulando,  que  está  fazendo  o  produtor  produzir  cada  vez  mais,  melhorar  sua

qualidade de vida, gerando riqueza para ele, para a família dele, para o município

dele. Digo aos prefeitos: 90% da sua economia depende do agronegócio, depende da

produção.

Há três, quatro semanas,  assisti  ao  Globo Repórter,  que dizia que os melhores

IDHs do Brasil são das cidades que têm sua economia voltada para a produção. Isso

é importante, gera emprego. Em Minas quase 3 milhões de pessoas dependem da

cafeicultura,  são empregadas  nesse setor.  Hoje estamos  despontando,  crescendo

cada vez mais.

Esta  Casa,  há  pouco  tempo,  aprovou  o  nosso código  florestal,  que  vai  facilitar

muito. Adequamos o código florestal mineiro ao código nacional.  Esse trabalho do

Parlamento mineiro,  esse trabalho dos nossos deputados está ajudando cada vez

mais.  É  preciso  fazer  essa  parceria,  essa  integração  com  o  Executivo  para

produzirmos cada vez mais.

Por  isso  gostaria  de  agradecer  aos  deputados  Antônio  Carlos  Arantes  e  Arlen

Santiago. Agradeço ainda a todos os deputados que ajudam o governo a progredir, a

prosperar, a fazer de Minas Gerais o melhor estado para se viver.

Falo com um orgulho muito grande que isso começou com o ex-governador Aécio

Neves, que muito está nos ajudando. Acho que nunca houve um governo que apoiou

tanto a agricultura e a pecuária como os governos Aécio Neves e Anastasia,  que

fizeram e estão fazendo deste estado uma referência para o Brasil.

Por  isso,  parabéns  a  todos  os  colegas  da  Emater,  desde  o  menos  até  o  mais

graduado, porque, sem dúvida alguma, vocês são o orgulho de todos nós, mineiros.

Falam muito sobre a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros como uma referência -

o  próprio  deputado  Antônio  Carlos  Arantes  fez  isso  -,  como  as  entidades  mais

queridas  do  Estado.  Mas  acho que  a  Emater  é  mais  querida  que os  bombeiros,

porque  ela  está  não  somente  ajudando  e  estimulando  a  produzir,  mas  também

orientando. Até nas brigas amorosas do nosso produtor está lá o técnico da Emater
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ajudando, orientando e estimulando.

Por  isso  é  um  grande  prazer,  senhoras  e  senhores,  estar  aqui  hoje,  nesta

homenagem, tão justa e tão merecida à Emater pelos 65 anos de sua existência. Sem

dúvida alguma, a Emater está se destacando como uma das melhores empresas de

todos os setores do Brasil. E isso se dá graças ao trabalho e à dedicação de todos

vocês, que fazem da Emater uma referência nacional.

Parabéns a todos vocês! Parabéns, mais uma vez, à Assembleia de Minas por estar

prestando uma homenagem a essa empresa que, sem dúvida alguma, é referência

no Estado e no País.

Muito me orgulha estar aqui hoje festejando os 65 anos da Emater e principalmente

aplaudindo todo extensionista que, sem dúvida alguma, está alavancando a economia

deste Estado e deste país.

O agronegócio, mais uma vez - todos vocês sabem - está salvando a economia. Por

isso precisamos reconhecer a importância da Emater, a importância do agronegócio,

para que possamos ser uma grande nação e um celeiro  do mundo,  por meio da

nossa produção. Deus abençoe a todos!  Deus abençoe os técnicos da Emater e,

principalmente, os nossos produtores! Que Deus possa abençoar a produção deles,

para  que produzam  cada  vez mais  e enriqueçam este  estado e  este país!  Muito

obrigado.

Palavras do Presidente

Excelentíssimos senhores e senhoras,  povo mineiro,  nosso presidente deputado

Dinis  Pinheiro  ficou  muito  triste  por  não  poder  estar  presente  nesta  homenagem

extremamente  justa  e  importante.  Ele  enviou  o  seu  abraço  e  reconhecimento  ao

presidente  da  Emater  e  aos  seus  diretores,  funcionários  e  amigos  e  pediu  para

transmitirmos todo o seu apreço e carinho. A Emater, nesta Casa, tem sempre lugar

de destaque.

Caro amigo Elmiro Nascimento, companheiro e deputado por muitos mandatos, que

hoje desempenha uma missão árdua, mas extremamente gratificante - e na qual está

se saindo muito bem -,  a de secretário  de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,

neste ato representando o governador Antonio Anastasia; caro amigo e companheiro

José Ricardo Ramos Roseno, Excelentíssimo presidente da Emater de Minas Gerais
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- nascido fora de Minas Gerais, adaptou-se muito bem ao nosso estilo de vida e tem

sido um grande gerente regional  no São Francisco, o  que fez com que pudesse,

depois,  ser  diretor  da  Emater  em  uns  tempos  não  muito  bonitos  e  que  acabou

emprestando seu talento ao secretário Elmiro, que soube tirar-lhe muita competência;

bem adaptado a Minas Gerais, principalmente ao Norte de Minas, hoje tem do Rio de

Janeiro apenas o “s”  da sua fala;  Exmo. Sr.  Zé Silva,  meu amigo,  ex-presidente,

extensionista, deputado, secretário de Trabalho e Emprego, presidente estadual do

partido Solidariedade - é a pessoa à qual o nosso querido governador Aécio Neves

confiou  os  destinos  da  Emater,  e  realmente  estava  certo;  naquele  momento  era

preciso dar um novo rumo à questão do agronegócio e da agricultura familiar, e o Zé

Silva  soube  sensibilizar  a  equipe  e  conseguiu  que  aqueles  carros  velhos  se

transformassem em carros novos, que os salários fossem um pouco recompostos -

não é o ideal, mas já houve uma pequena melhora; ele conseguiu que a Emater, além

de  fazer  o  seu  trabalho  de  extensão  rural,  buscasse  recursos  tanto  no  governo

estadual  como  no  governo  federal,  para  fazer  alguns  importantes  projetos,  por

exemplo, levar água para mais de 60 mil famílias carentes. Lembro-me do dia em que

fui lá e o meu querido amigo Paulo Severino me atendeu, mas estava com muita

dificuldade, pois sofria com cálculo renal e sentia muito dor.

Eu comentava isso com o Zé Silva e dizia: Zé, acho que você está tão fixado nessa

questão de levar água para o povo, que é para não deixar o povo ter cálculo renal, ter

água de melhor qualidade. Aliás, você foi chamado pelo jornal  Estado de Minas de

Moisés do Sertão. Agradeço-lhe muito em nome do povo mais carente do Norte de

Minas pelo excelente trabalho de extensão rural que tem feito lá. A Emater, além dos

projetos, trabalha também na temática das obras, não só da água como também da

distribuição  de  sementes.  No  período  em  que  a  Emater  não  estava  distribuindo

sementes, o Zé Silva apresentou uma emenda individual,  e hoje há condições de

atender mais de 178 cidades da região mais pobre de Minas Gerais. Então, receba

aqui, Zé Silva, nosso agradecimento pelo tanto que a Emater melhorou. Saiba, Zé

Silva, que você, com essa luta que tem empreendido lá, continua fazendo com que

quem está aqui no batente da Emater possa também melhorar mais.

Quero  cumprimentar  o  presidente  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  meu
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fraterno  colega  aqui  na  Assembleia,  pessoa  que  luta  muito  pelo  agronegócio,  o

deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta

homenagem. É um prazer presidir esta reunião. V. Exa. fez um requerimento muito

importante para atender a nossa Emater, e que possamos aplaudi-la.

Zé Ricardo, mais uma vez cumprimento-o e digo que você gostou tanto da Emater

que se casou na Emater, cumprimento a Lílian Roseno, também extensionista, que,

junto com você, forma esse casal exemplar. Quero cumprimentar o prefeito de Santo

Antônio do Retiro, meu amigo Preto, da região do Alto Rio Pardo, também grande

amigo da Emater, que faz um grande trabalho na região. Aliás, Preto, vou-lhe dizendo

que, dentro desse trabalho que o Zé Silva e nós temos feito lá, a gente viu agora a

maquinaria do Dnocs chegar a Rio Pardo. Hoje o nosso vereador extensionista da

Emater, Cebolinha, filho da minha querida amiga D. Raimunda, nos telefona dizendo

que  a  maquinaria  está  lá  para  fazer  inúmeros  poços.  Muito  obrigado  por  essa

conquista na região. Agradecemos porque esse foi um trabalho bem encampado pela

Rede Globo, com o Fábio Braidatto e toda a turma da emissora, que criou o programa

Vidas Áridas para tentar ajudar o Norte de Minas.

Cumprimento o superintendente da Associação Mineira de Supermercados - Amis -,

Adílson  Rodrigues,  grande  companheiro  que  representa  os  supermercados,  setor

extremamente importante, que emprega muito e tem tido uma atuação social muito

grande. Em Montes Claros há o Hospital Dílson Godinho, onde trabalho há mais de

30 anos e que tem melhorado cada vez mais. Todos os supermercados de Montes

Claros têm partilhado da ideia criada com a rede de farmácias Minas Brasil, de “dar o

troco” no câncer, e assim esse hospital tem melhorado muito. Por essa razão, temos

também de agradecer ao Zé Silva por ter colocado suas emendas em favor desse

hospital.

Quero também cumprimentar outros companheiros da Emater. Não há como dizer o

nome de todos os extensionistas aqui, mas quero falar de alguns com quem tenho

convivido e que realmente têm feito a diferença. Vocês, se puderem, comuniquem

aos outros. Uma delas é a pessoa que mais entende de queijo em Minas Gerais,

minha amiga Marinalva, amiga da minha família, que muito nos alegra pela grande

capacidade.  Alguns  outros  companheiros  vêm  de locais  onde fizeram  um  grande
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trabalho,  como  o  gerente  regional  de  Janaúba,  o  Walmisoney,  hoje  na  diretoria

fazendo  um  grande  trabalho,  conseguindo  alguns  milagres,  como  a  questão  do

PCPR, em que o Banco do Brasil havia assinado um convênio com Minas Gerais

para emprestar dinheiro para o Caminho de Minas e para o PCPR, e,  por  algum

motivo, espero eu que não seja político, se negaram a fazer esse aporte financeiro e

aí tiveram de ter outras saídas. Porém, o programa de combate à pobreza rural que ia

ser  prejudicado  porque  o  Banco  do  Brasil  não  estava  aportando  dinheiro,  você,

Walmisoney, junto ao Bruno Alencar, conseguiram resolver o problema.

Gostaria de cumprimentar também um grande amigo que tem a obrigação de ajudar

o José Ricardo, mas que também acaba tendo uma devoção muito grande pelo Norte

de Minas, pelo Jequitinhonha: o Quaresma, que faz um grande trabalho. O Valmar

também nos orgulhou muito quando foi diretor regional da Secretaria de Estado de

Trabalho e Emprego. Ele veio do Jequitinhonha e, hoje, assessora o presidente. E há

ainda outros companheiros, como o Astolfo, gerente regional de São Francisco; como

o Carlão, que não está aqui, mas é um grande gerente regional de Januária, além de

outros  que  estão  em  outros  órgãos  do  governo  federal  e  aqui  também;  como o

Amarildo, que faz um grande trabalho na Seapa e cuida, principalmente, de questões

ambientais. Na pessoa dos extensionistas, quero cumprimentar a Dalvinha, de São

Romão, menina que faz um trabalho excepcional junto aos pescadores e outros.

Ouvimos agora o pessoal da Índia falar que não aceita que se corte o subsídio da

agricultura, porque essa é uma questão de segurança para o país, que, inclusive, tem

bomba atômica; é uma questão alimentar. Então, isso não é aceito. Mas, no Brasil, o

governo federal não entende a força e a necessidade da agricultura, porque subsidia

em quase R$5.000.000.000,00 a indústria  automotiva, que entope as nossas ruas

com  carros  e  gera  pouquíssimos  empregos,  visto  que  é  muito  automatizada.  Já

pensaram se uma parte pequena desses R$5.000.000.000,00 de renúncia fiscal, que

faz com que as nossas prefeituras sofram tanto, fosse aplicada em extensão rural?

Acredito que haveria realmente uma melhoria muito grande.

Esta reunião cumpre o objetivo de homenagear pessoas que têm muito a contribuir

com o nosso estado. Nos 60 anos da Emater, estivemos neste Plenário discutindo

muitos  problemas,  como, por  exemplo,  a falta  de vontade do governo federal  em
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implementar  a reforma agrária.  Cito  o  exemplo  do meu amigo e companheiro  de

partido de Bocaiuva, o Nésio, que hoje ocupa a Secretaria de Meio Ambiente daquele

município. Ele ficou sem água, acampado no assentamento Santa Engrácia, que fica

na divisa de Engenheiro Navarro com Bocaiuva. O Nésio hoje e os assentados só

têm água porque a Emater elaborou um projeto, conseguiu dinheiro e o aplicou lá.

Também estivemos no assentamento Mãe D'água, em Barra do Guaicuí, onde, há 12

anos, as pessoas vivem embaixo de lonas pretas e o Incra nem cuida de levar pelo

menos água para elas. Então, na prática, às vezes o discurso é um e a questão é

outra.

Zé Silva, como nosso representante no Congresso Nacional, queria lhe pedir uma

missão. Recebi uma carta extremamente preocupante do Idene dizendo que, a partir

do final de novembro, o povo carente não teria mais direito a participar do programa

Leite  pela  Vida,  dos  governos  federal  e  estadual,  porque  o  Ministério  do

Desenvolvimento Social criou inúmeras outras necessidades para os fornecedores.

Quase não acreditei que esse ministério pudesse fazer isso. Então, gostaria que o

senhor  investigasse  e  visse  onde  realmente  está  a  culpa:  no  Ministério  do

Desenvolvimento Social ou no nosso Idene. Sei que as criancinhas do Jequitinhonha,

do Mucuri e do Norte de Minas e as gestantes, que já se acostumaram com o leite,

não podem ser penalizadas -  e tomara que isso não seja nenhuma retaliação do

governo federal com Minas Gerais.

Voltando ao assunto em pauta e terminando a minha fala, queremos dizer e repetir

o que falamos há cinco anos, na comemoração dos 60 anos da Emater.

Pero Vaz de Caminha, em 1500, escreveu uma carta muito bonita, mas que não

ficou completa: ele falou que, neste país, em se plantando, tudo dá. Aqui em Minas

Gerais temos a certeza e a convicção de que, em se plantando, tudo dá, mas, se for

com extensionista da Emater, dá muito mais.

Senhores, muito obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Neste momento, teremos o prazer de ouvir mais uma apresentação do

cantor, compositor e músico Osmar Lins, já devidamente destacado pelos oradores,

que vem das Minas Novas,  do Vale do Jequitinhonha.  Ele nos brindará com seu
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talento  apresentando  as  músicas:  Tocando  em Frente,  de  Almir  Sater,  Vide  vida

marvada, de Rolando Boldrin, e Jequitivale, de Mark Gladston, esta última introduzida

por um poema intitulado Lamento do migrante, de autoria do próprio Osmar Lins.

- Procede-se à apresentação musical.

O Sr. Osmar Lins - Essa próxima canção que vou cantar ofereço aos meus amigos

de Minas Novas e ao deputado Zé Silva, que se identificou demais com o povo lá do

Vale. E ao meu amigo Valmar, de Jacinto, que me fez o convite para estar aqui hoje

com vocês. Muito obrigado pelo convite. Parabenizo a Emater pelos seus 65 anos e a

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por fazer esta merecida homenagem.

- Procede-se à apresentação musical.

Encerramento

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

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

deputadas e os deputados para as especiais de segunda-feira, dia 9, às 9 horas e 30

minutos e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 44ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/12/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Ivair Nogueira, Adelmo Carneiro Leão e

Neider Moreira

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

Fase:  Suspensão  e  Reabertura  da  Reunião  -  2ª  Fase:  Discussão  e  Votação  de

Proposições:  Votação,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  54/2013;

requerimento do deputado Gilberto Abramo; discursos dos deputados Sávio Souza

Cruz, Vanderlei Miranda, Adelmo Carneiro Leão, Paulo Guedes e Rogério Correia e

da deputada Maria Tereza Lara; votação do requerimento; rejeição do requerimento;

verificação  de  votação;  ratificação  da  rejeição  do  requerimento;  requerimento  do

deputado Sávio Souza Cruz; deferimento; discursos dos deputados André Quintão,

Ulysses Gomes, Pompílio Canavez, Paulo Lamac, Rogério Correia, Vanderlei Miranda

e Sávio  Souza Cruz;  questão de ordem; votação nominal  do Substitutivo nº  1 ao

vencido  em  1º  turno,  salvo  emendas  e  destaque;  aprovação;  prejudicialidade  do
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Substitutivo nº 2 ao vencido em 1º turno; questão de ordem; discurso do deputado

Rogério Correia; votação nominal do art. 2º do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º

turno;  aprovação;  votação nominal  da Emenda nº 1;  rejeição;  votação nominal  da

Emenda nº 2; rejeição; votação nominal da Emenda nº 3; rejeição; votação nominal

da Emenda nº 4; rejeição; prorrogação da reunião; declaração de voto - Discussão e

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

Complementar nº 54/2013; aprovação; Declarações de Voto - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro -  Ivair  Nogueira -  Hely Tarqüínio -  Adelmo Carneiro Leão -  Dilzon

Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana

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

Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo

Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Durval

Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -

Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Juninho

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

Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -

Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira

- Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa

- Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 9h12min, a lista de comparecimento

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

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

o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
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1ª Parte

Ata

- O deputado Neider  Moreira,  2º-secretário,  procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

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

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

requerimentos.

Suspensão da Reunião

O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  35  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação da matéria constante na pauta.

Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

2ª Fase

O presidente -  Não havendo matéria a ser apreciada na 1ª Fase, a Presidência

passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante

na pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O presidente - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 54/2013,

do governador do Estado, que altera a Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002, que

institui o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos servidores públicos

do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização

Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresenta, ao vencido em 1º turno. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao

projeto as Emendas nºs 1 a 4 e o Substitutivo nº 2, que serão submetidos a votação,

independentemente de parecer, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno.

Vem à Mesa requerimento do deputado Gilberto Abramo em que solicita que o Projeto

de Lei Complementar nº 54/2013 seja distribuído, em 2º turno, à Comissão de Justiça.

Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Sávio Souza Cruz.
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O deputado Sávio Souza Cruz* - Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sr. Presidente,

servidores que continuam atentos e nos acompanham das galerias, mineiros que nos

acompanham pela TV Assembleia, hoje o malfadado Projeto de Lei Complementar nº

54/2013 entra em pauta, em regime de votação. Já não há, portanto, a possibilidade

de  se  usar  o  instrumento  utilizado  pela  oposição  sistematicamente  de  discutir  à

exaustão e, fazendo o tempo correr, impedir que se processe o verdadeiro crime, o

verdadeiro roubo que o governo quer fazer contra o servidor público estadual. O que

nos  resta  agora?  Resta-nos  encaminhar  o  requerimento  apresentado  pelo  ilustre

deputado Gilberto Abramo, o que farei em seguida. Esgotado esse encaminhamento,

simplesmente devemos encaminhar a votação do Projeto de Lei Complementar nº 54.

O  que  propõe  o  requerimento  do  deputado  Gilberto  Abramo?  Não  é  algo  muito

complicado de entender.  Esta Casa recebeu uma manifestação pública, oficial,  do

Ministério da Previdência Social que foi instado a manifestar-se sobre o tema, tanto

pelo Ministério Público, como por um grupo de deputados que esteve com o Ministro

semana  passada.  Estivemos  lá,  eu,  o  deputado  Ulysses  Gomes,  o  presidente

estadual  do  PT,  Odair  Cunha,  e  o  do  PMDB,  Saraiva  Felipe.  S.  Exa.  o  ministro

reafirmou que, no entendimento daquele Ministério, o que o governo de Minas quer

fazer  é ilegal e submeterá o Estado de Minas às sanções previstas na lei.  Essas

sanções incluem a cassação da Certidão de Regularidade Previdenciária do Estado -

CRP.  E  essa  cassação,  por  sua  vez,  implica,  nos  termos  da  legislação,  a

impossibilidade de Minas Gerais receber transferências voluntárias da União, bem

como ter  acesso  a  financiamentos  dos  órgãos  financiadores  do  governo  federal,

notadamente o Banco do Brasil e o BNDES. Só isso já seria altamente justificador

para que a Casa rejeitasse prontamente o Projeto de Lei Complementar nº 54. Mas o

trem-bala foi posto nos trilhos e segue. Segue movido pelo pior dos combustíveis: a

subserviência da Assembleia Legislativa.

Os deputados, e tive a oportunidade de aqui lhes dizer ontem, juraram, no primeiro

dia  desta  legislatura,  sobre  a  Constituição  do  Estado,  cumprir  as  leis,  cumprir  a

Constituição e defender o interesse do povo mineiro. Ninguém jurou aqui obedecer

cegamente  a  tudo  que  o  governador  mandar.  Não  foi  esse  o  juramento  que  o

deputado de Minas, representante do povo mineiro, fez na abertura desta legislatura.
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Agora estamos diante de uma manifestação oficial do Ministério dizendo que o projeto

é inconstitucional, ilegal, passível de sujeitar o Estado de Minas a sanções que serão

altamente  danosas  para  o  nosso  desenvolvimento;  mas  nada  disso  parece  ter

sensibilizado a maioria da Casa.

Surge, então, requerimento do deputado Gilberto Abramo sobre essa manifestação

do  Ministério  da  Previdência,  que  tem  a  seu  lado  duas  ações  civis  públicas  já

ajuizadas  pelo  Ministério  Público  de  Minas,  ambas  assinadas  por  todos  os

promotores de defesa do patrimônio. Uma está requerendo a nulidade da reunião que

votou a supressão do artigo que impunha que qualquer mudança na previdência dos

servidores fosse precedida de plebiscito  entre os  servidores constituidores desses

fundos;  e  outra  mais  recente,  com base  na  manifestação oficial  do  Ministério  da

Previdência, que propõe pura e simplesmente sustar a tramitação desses projetos.

Diante de tantas e tão graves manifestações de órgãos de peso nas vidas públicas

estadual e nacional, proponho simplesmente ao deputado Gilberto Abramo que esse

projeto de lei complementar, junto com as manifestações do Ministério da Previdência

e do Ministério  Público Estadual,  seja remetido  a uma reanálise da Comissão de

Constituição  e  Justiça  da  Casa.  Indago:  excelências,  qual  o  inconveniente  de  a

Comissão  de  Constituição  e  Justiça  se  pronunciar  sobre  o  PLC  nº  54  e  os

entendimentos do Ministério Público Estadual e do Ministério da Previdência? Qual?

Se alguém  puder,  que  aponte  um problema -  não  há necessidade  de dois  -,  ou

apenas  um  item  que  impeça  o  pronunciamento  da  Comissão  de  Constituição  e

Justiça  sobre  o  entendimento  do  Ministério  Público  Estadual  e  do  Ministério  da

Previdência.  É  óbvio  que  precisamos  saber  como os  membros  da  Comissão  de

Constituição  e  Justiça  vão  se  pronunciar.  Alguém  poderá  dizer  ou  pensar  que  o

Estado tem pressa em bater a carteira dos servidores, que é urgente fazê-lo. Mas o

governador foi à rádio, e a secretária Renata Vilhena veio a público dizer que Minas

Gerais não tem problema de caixa, que as finanças estão sanadas, que Minas tem

choque de gestão, déficit zero, PIB da China... Se isso é verdade, qual a pressa? Se

alguém puder que apresente algum argumento favorável à extinção do Funpemg, E

não vi ninguém fazê-lo ainda. Argumentar a favor da urgência de se fazer isso já é o

suprassumo da desfaçatez. E é por isso que nenhum deputado veio fazê-lo até hoje.
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Nenhum  deputado,  ninguém.  Apenas  o  silêncio  tumular,  o  silêncio  conivente,  a

expectativa de, na hora certa, colocar o dedo no identificador biométrico e fazer tudo

o que o imperador mandou.

A campanha do governador de fato, Aécio Neves, não pode ser prejudicada, ao

tornar público a Minas e ao País que o Estado está quebrado, que Minas Gerais é o

mais endividado estado da Federação, que não tem dinheiro para comprar cafezinho,

que  não  tem  dinheiro  para  comprar  papel  higiênico,  que  seus  fornecedores  não

recebem há dois ou três meses, que não tem décimo-terceiro.  Minas quebrou.  E,

como disse o deputado Rogério Correia,  o governador  de Minas,  Aécio  Neves,  o

César dos Césares, o todo-poderoso, o dono das Gerais, não quer que os mineiros e

brasileiros  saibam  disso  antes  das  eleições.  Mas  saberão,  pois  é  inevitável;  a

situação  é  irreversível.  O  roubo,  o  saque  ao  patrimônio  do  servidor  vai  apenas

protelar a situação, mas, para eles, só conta a lógica da eleição. Desde que consigam

protelar as más notícias para depois de outubro de 2014, após as eleições, isso já

lhes basta. E vale tudo, tudo, qualquer coisa: a mentira, a subserviência, o roubo, a

supressão do patrimônio alheio, tudo, para manter a farsa.

Excelências,  vamos  permitir  simplesmente  -  o  que  propõe  o  deputado  Gilberto

Abramo - que a Comissão de Constituição e Justiça diga oficialmente se o Ministério

Público ou o Ministério da Previdência estão errados. Vamos permitir que a Comissão

de Constituição e Justiça possa fazê-lo. Encaminho favoravelmente ao requerimento

do deputado Gilberto Abramo. Muito obrigado.

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

Miranda.

O deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

assessores, servidores das mais diversas categorias que se encontram nas galerias e

estão  acompanhando  os  nossos  trabalhos,  senhores  e  as  senhoras  que

acompanham os nossos trabalhos pela TV Assembleia, venho a esta tribuna fazer um

encaminhamento  favorável  ao  requerimento  do  deputado  Gilberto  Abramo,  pelas

várias  razões  já  listadas  aqui  desde  a  semana  passada.  Desejo,  especialmente,

destacar alguns pontos do parecer do Ministério Público, baseado no relatório que a

previdência social enviou a esta Casa, ao governo e ao Ministério Público. Gostaria
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de contar com a atenção de V. Exas., porque o art. 3º do Certificado de Regularidade

Previdenciária - CRP - é muito claro. (- Lê:)

“Com fundamento no art. 84, IV, da Constituição Federal, a União editou o Decreto

nº 3.788/2001,  que instituiu o Certificado de Regularidade Previdenciária -  CRP -,

documento destinado a atestar o cumprimento dos critérios e exigências previstos na

Lei nº 9.717/98, tornando viável a verificação do cumprimento efetivo das disposições

da lei  e  a  consequente  aplicação das penalidades legais.  A emissão do CRP foi

implementada pela Portaria nº 2.346/2001, com fundamento no art. 3º do Decreto nº

3.788,  de  2001,  matéria  posteriormente  disciplinada  pela  Portaria  nº  172/2005  e

atualmente pela Portaria nº 2.004/2008, do Ministério da Previdência Social. Deve ser

ressaltado que, conforme o art.  1º do Decreto nº 3.788, o CRP é emitido para os

entes Estado, Distrito Federal e municípios que atendam aos critérios elencados na

Lei n° 9.717/98 e representa a segurança” - prestem atenção nesta parte, porque é

uma questão muito séria - “do gestor dos recursos federais no momento da liberação

das verbas ou assinatura de convênio,  sendo prevista punição, a ser aplicada ao

servidor federal que não verificar o CRP no ato da liberação dos valores”.

Qual é a consequência da aprovação do projeto? Todos já sabemos. O CRP será

cassado. Sua validade iniciou-se em agosto de 2013 e vai até fevereiro de 2014. Digo

que o CRP é a chave que abre o cofre, mas também é a chave que o tranca. Se o

governo está obedecendo à lei, à Constituição, o CRP abre a chave do cofre para as

transferências voluntárias e até para a contratação de empréstimos internacionais. Se

não  obedecer,  o  CRP,  uma  vez  cassado,  tranca  essa  porta.  Minas  Gerais  fica,

portanto, privada dos recursos de que tanto necessita. “O Estado de Minas Gerais

possui  o  CRP  nº  951001115924,  emitido  em  20/8/2013,  que  estará  vigente  até

16/2/2014”, como acabei de dizer. Esse foi o parecer do Ministério da Previdência.

Agora vem o parecer do Ministério Público, baseado no parecer da Previdência.

“Um projeto de lei  como o que está sendo discutido na Assembleia Legislativa do

Estado  de Minas  Gerais,  que  extingue  o  fundo  previdenciário,  transfere  todos  os

recursos para o Fundo Financeiro, aglutina toda a massa no Fundo Financeiro e não

prevê a capitalização deste, que passa a operar em repartição simples, encontra-se

em  desacordo  com  a  técnica  contábil  e  com  o  mandamento  constitucional  do
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equilíbrio  financeiro  e  atuarial  e  com  as  normas  que  derivam  deste”.  Está  clara,

portanto, a inconstitucionalidade do projeto, na forma em que está tramitando nesta

Casa.

Muito bem, nº 60: “As alterações das normas estabelecidas pelos entes federativos

para seu regime próprio de previdência devem observar as técnicas atuariais para

garantir  os  recursos  necessários  para  os  compromissos  do  plano  e  cumprir  o

comando constitucional do art. 40. O projeto de lei complementar, na forma como está

proposto,  fará  com  que  todos  os  benefícios  do  plano  sejam  estruturados  em

repartição simples, o que, além de ser vedado pelas normas que regem a matéria,

trará  sérias  consequências  para  os  limites  prudenciais  estabelecidos  pela  Lei  de

Responsabilidade Fiscal”.

Muito bem, finalizando o parecer do Ministério Público, pincei apenas alguns pontos

em que ele sugere que o projeto deve ter cessada sua tramitação. No nº 64, lemos: “A

Portaria do Ministério  da Previdência Social  nº 406/2008 estabelece também que,

observado o disposto no art. 25, o regime próprio de previdência dos servidores que

implementar a segregação de massa” - e a segregação de massa já foi implementada

em 2002, portanto é uma realidade - “somente poderá alterar seus parâmetros ou

desfazê-la  mediante  prévia  aprovação  da  Secretaria  de  Previdência  Social”.  Os

técnicos do governo foram lá quatro vezes para tentar convencer a Secretaria de

Previdência  Social  de  que  o  projeto  atendia  às  exigências,  mas  nenhuma  das

propostas  que  apresentaram  foi  aprovada  pela  Secretaria  de  Previdência  Social.

Portanto, não tem o aval da Secretaria de Previdência Social para tramitar e para ser

aprovado nesta Casa. Isso está claro. Quando esse projeto for votado nesta Casa,

aqueles que votarem por sua aprovação estarão contrariando o que diz o relatório da

Secretaria de Previdência Social.

Muito bem, fiz questão de pegar o Projeto de Lei Complementar nº 54, que é esse

calhamaço  que  tenho  em  mãos,  porque  fiquei  curioso.  Com  todo  o  respeito  aos

membros da Comissão de Constituição e Justiça - e quero crer que cada comissão

desta Casa tem seu dever constitucional  de cumprir  aquilo que o deputado Sávio

Souza Cruz tão bem expôs, que é defender os interesses de Minas e do seu povo.

Esse  é  um  juramento  que  termina  com  a  mão  estendida  e  estas  palavras:  “Eu
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prometo!”. Ou seja, há a promessa de defender os interesses de Minas e do povo

mineiro, e isso foi jurado sobre a nossa Constituição. Há uma promessa, mas, se

votarem pela aprovação desse projeto, essa promessa será quebrada. Não há nada

pior, nas relações humanas, que confiança quebrada. A confiança é a base, é o que

sustenta a palavra de uma pessoa. E, se ela não existir, pode-se jogar na lata do lixo

qualquer coisa que se escrever.

Como eu disse, não quero fazer nenhuma crítica à Comissão de Constituição e

Justiça,  mas desejo  fazer  um comentário  sobre  uma coisa  que  me parece muito

estranha. O parecer do Ministério da Previdência, o parecer do Ministério Público, que

já entrou  com uma ação  na  Justiça,  enfim,  tudo  o  que li,  tudo que foi  escrito  é

contrário  à aprovação do projeto e fala em inconstitucionalidade e ilegalidade. No

entanto, na conclusão do relatório da Comissão de Constituição e Justiça, podemos

ler: “Concluímos pela juricidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei

Complementar nº 54/2013”. A pergunta que faço é: onde foi que se viu juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  nesse  projeto,  uma  vez  que  tudo  aponta  para  o

contrário?

Acredito  que  há  uma  possibilidade  de  que  a  CCJ  corrija  um  equívoco.  O

encaminhamento para a aprovação do requerimento do deputado Gilberto Abramo é

no sentido de que o projeto possa voltar à CCJ. Imagino que, na época em que a CCJ

emitiu a sua conclusão, não tinha conhecimento desse parecer, que só chegou após

passado esse momento. Esperamos que ela possa reparar o erro. Na Comissão de

Administração Pública, perdemos a oportunidade de corrigir um erro absurdo deste

Plenário,  que  extinguiu  a  possibilidade  do  plebiscito  porque  o  projeto  foi  para  a

Comissão de Administração Pública e lá poderíamos ter revertido o processo, mas

não o revertemos. Creio que voltar a esta comissão é a oportunidade de corrigir um

equívoco  na  conclusão  desse  relatório  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade, porque temos um calhamaço de papéis e a recomendação do Ministério

Público  apontando  todas  as  ilegalidades  e  inconstitucionalidades  desse  projeto.

Portanto, encaminho pela aprovação do requerimento do deputado Gilberto Abramo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O presidente -  Com a palavra,  para encaminhar a votação,  o deputado Adelmo
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Carneiro Leão.

O  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão*  -  Srs.  Deputados,  Sr.  Presidente,  caros

telespectadores da TV Assembleia,  pessoal  que está nas galerias,  lideranças das

trabalhadoras e dos trabalhadores de Minas. Em relação à proposição do deputado

Gilberto Abramo, embora seja muito importante e relevante neste momento, mesmo

que fosse aprovada, mesmo que esse processo voltasse à Comissão de Constituição

e Justiça da Assembleia de Minas, a minha avaliação aqui e agora é que de nada

adiantaria  a  devolução.  Como  aqui,  na  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  da

Assembleia, a vontade do governo é o que impera, ela é a Constituição, e não o que

está escrito naquele livrinho, nas páginas que foram promulgadas em 1989, há mais

de  25  anos.  Esse  é  o  problema.  Na  realidade,  quando  falamos  do  governo,

normalmente citamos o governador, que está comandando o Estado, essa vontade

majoritária  na  Assembleia  Legislativa,  seja  por  subserviência,  seja  por

convencimento. Aqui há pessoas que não são subservientes ao governo, mas são

iguaizinhas ao governo. Não é porque estão acovardados ou porque tenham algum

interesse, mas porque são iguaizinhas ao governo, têm as mesmas convicções. Aqui

o combustível é múltiplo, pode ser álcool e pode ser gasolina, aqui na casa é flex. O

que conduz esse combustível  muitas  vezes é a covardia,  a subserviência,  mas é

também o convencimento. Há deputados que têm pleno convencimento de que essa

situação deve ser assim. E, em sendo assim, é absolutamente inconstitucional, e não

vai resolver muito. Mas por que estamos aqui fazendo o encaminhamento favorável à

proposição do deputado Gilberto Abramo, favorável à derrota do PLC nº 54, contra

esse  maldito  PLC?  É  porque  é  preciso  que  essa  história  seja  registrada  e

documentada nesta Casa.

Uma casa que ontem, principalmente por iniciativa de seu presidente, deu-nos, lá

fora,  um belíssimo espetáculo  de  canto,  de  música,  de  sons  e  de  imagens,  que

encantou e emocionou muita gente, as crianças, os jovens, as pessoas daqui e de

fora. Acontece que esta Casa se parece muito com aquele ditado: por fora, bela viola;

por dentro, sabemos o que está acontecendo. É preciso inverter essa realidade; é

preciso aqui dentro, principalmente neste Plenário, sermos motivo de orgulho do povo

de  Minas,  da  classe  trabalhadora,  dos  servidores  públicos,  dos  servidores  desta
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Casa. Quero chamar a atenção para o fato de que também os servidores da Casa

não estão contentes com a maneira como estão sendo tratados. E é aqui dentro que

resolvemos o problema. As pessoas precisam se sensibilizar para isso. Esse é um

problema sério, grave, que exige as mudanças pelas quais o povo está a clamar lá

fora. Não basta passarmos uma bela imagem lá fora; é preciso modificar aqui dentro.

Por  isso,  estamos  insistindo,  debatendo,  discutindo,  chamando  a  atenção  das

pessoas para a necessidade de avançar.

E esse projeto é uma indecência, uma afronta. É uma afronta ao futuro. Se vocês

analisarem,  verão  que,  em  2000,  quando  o  governador  Itamar  Franco  tomou  a

iniciativa e criou as condições necessárias para aqui, nesta Assembleia Legislativa,

votarmos o Funpemg, isso se deu no sentido de não comprometer mais o presente do

Estado,  a cada dia com descompromissos sucessivos e cotidianos dos governos.

Essa situação vigente no Estado implica o consumo de mais de R$600.000.000,00

por mês para pagar as pensões e aposentadorias dos servidores, com o argumento,

muitas vezes, de que não houve contribuição. Primeiro, esse argumento é falso. No

momento  em  que  qualquer  estado  faz  a  contratação  de  quem  quer  que  seja,

compromete-se com a pensão e com a previdência. Se não foram criadas no passado

as condições necessárias, essa culpa não é dos servidores, dos trabalhadores do

Estado, mas sim da incompetência e falta de compromisso dos governos sucessivos,

há muito tempo. Isso foi grave.

Agora, com os resultados obtidos a partir da criação do Funpemg, tínhamos uma

perspectiva  de  futuro  mais  generosa,  melhor,  mais  tranquila  para  Minas  Gerais.

Imaginem  vocês,  agora:  fazendo-se  rapa,  sequestro,  assalto  ao  Funpemg,  o  que

acontecerá daqui a 5, 10 ou 15 anos? Todos os recursos públicos terão que sair do

caixa de um governo combalido, endividado, de um estado que está se afogando

continuadamente. Não podemos permitir isso. Essa ação era necessária para garantir

um futuro generoso, próspero e seguro à classe trabalhadora e também ao Estado.

Infelizmente, estamos vendo hoje o governo metendo a mão no que foi criado há tão

pouco  tempo.  Não  é  aceitável  do  ponto  de  vista  moral,  nem  do  ponto  de  vista

constitucional, nem do ponto de vista das finanças do Estado, que está combalido,

afundado em dívidas que cresceram todos os dias do governo Aécio e do Anastasia,
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cuja representação está aqui presente. Na realidade, essas são as imagens de um

governo que tem toda a dimensão do que está aqui sendo sustentado. A Assembleia

Legislativa de Minas Gerais está sustentando isso, majoritária e gravemente.

Então, essa proposição hoje encaminhada pelo deputado Gilberto Abramo vem no

sentido de alertarmos o Estado, a sociedade, o povo mineiro sobre o que se está

fazendo aqui, que é uma afronta, um comprometimento definitivo, um sequestro, um

assalto ao futuro do povo de Minas Gerais.

Isso  não pode acontecer.  Esse acontecimento  trará  repercussões  muito  graves,

sérias. Precisamos dispor de um estado capaz de projetar um futuro melhor para os

nossos filhos, para os nossos trabalhadores. Isso trará graves consequências para os

trabalhadores de Minas. Alguém pode dizer: “Ah, não vai acontecer nada, porque o

caixa pode sustentar isso no futuro! Não pode. Se olharmos para a crise europeia,

especialmente para a situação da Grécia, veremos que nas crises, nas quebradeiras,

nas falências, quem paga a conta é o povo trabalhador,  quem paga são os mais

frágeis.  Imaginem  este  estado  sem  recursos  no  futuro!  Este  estado  endividado,

totalmente submisso, subserviente ao poder financeiro! Quem vai pagar essa conta,

quem vai ficar com o prejuízo? Mais uma vez, será a classe trabalhadora.

Não podemos deixar que isso aconteça. Não podemos apenas fazer essa denúncia.

Não tenho dúvida, deputada Maria Tereza Lara, de que, ao terminar esse processo,

sendo votada essa proposição, vamos dar continuidade aos processos judiciais para

impedir  que  esses  recursos  sejam  transferidos  neste  momento,  em  prejuízo  do

Estado de Minas Gerais.

Também entendo que a Comissão de Constituição e Justiça deveria emitir parecer

contrário,  mas  não  o  fez  em  função,  infelizmente,  da  resposta  e  da  presença

majoritária  do  governo  aqui  dentro.  Por  isso,  entendemos  que  essa  luta  precisa

continuar, independentemente da ação que se fizer dentro da Assembleia Legislativa

contra Minas e contra a previdência do Estado de Minas Gerais.

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

Guedes.

O  deputado  Paulo  Guedes*  -  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,  gostaria  de

cumprimentar, de forma muito especial, nossos heróis da resistência, sindicalistas e
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servidores, que nos acompanham aqui, dando à minoria desta Casa combustível para

resistir a essa tentativa, que acabou virando rotina, caro deputado Adelmo Carneiro

Leão, do governo de amordaçar este parlamento. A iniciativa do deputado Gilberto

Abramo é mais uma tentativa de sensibilizar esta Casa para que esse projeto retorne

à Comissão de Constituição e Justiça a fim de que alguma justiça seja feita em Minas

Gerais.

Nos últimos 11 anos, temos acompanhado, de forma sistemática, o desmonte do

Estado.  O  Estado  está  sendo  desmontado,  desmantelado  pelo  “choque  de

enganação”.

Ainda na discussão desse PLC na Comissão de Constituição e Justiça, foi realizada

uma audiência pública, mas não tão pública, porque o presidente da comissão, o

deputado Zé Maia, quase saiu aos tapas com os servidores. Eu me lembro muito

bem, não sei se vocês se lembram, das três perguntas que fiz à secretária Renata

Vilhena, sobre os professores e sobre os idealizadores do “choque de enganação”.

Fiz  a  ela  três  perguntas,  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão.  Primeira  pegunta:

“Secretária, qual era a dívida de Minas Gerais em 2003, quando vocês assumiram o

governo? “Segunda pergunta:  Secretária,  qual  é  a  dívida  atual  de  Minas  Gerais?

Terceira pergunta: O Estado está de fato quebrado ou não, na visão de vocês? Ela

enrolou, enrolou, enrolou e não respondeu nenhuma das perguntas. Não temos mais

dúvidas diante do que de fato está acontecendo em Minas Gerais. Um governo que

gasta horrores em publicidade, que amordaça esta Casa e que vergonhosamente

amordaça a imprensa, aliciando os grandes “jornalões” com recursos dos cofres, do

dinheiro público do povo de Minas Gerais.

Diante de tantas evidências e de tudo o que acontece neste Parlamento, não vemos

uma única vírgula publicada nesses jornais, deputada Maria Tereza Lara, sobre as

coisas que acontecem aqui. Onde está a democracia? Onde está a imprensa livre?

Onde está a liberdade de expressão? Isso só existe nas manchetes e nos editoriais

dos grandes jornais, quando é para tratar dos interesses econômicos dessa pequena

elite, que surripiou o País durante 500 anos e que se esqueceu do povo brasileiro.

Para defender essa elite não falta tinta nos editoriais dos “jornalões”, nem vontade

dos jornalistas da Globo, das grandes emissoras e das revistas. Eles não o acusam
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de qualquer coisa.

O Brasil tem o tipo de escândalo que viraria manchete. Tem tanto escândalo que,

conforme diz o deputado Rogério Correia, precisamos falar  bem baixinho, e estou

falando  baixo  hoje.  Concederam-me apenas  10 minutos,  e  o  meu tempo  já  está

acabando,  deputado  Pompílio  Canavez.  Vou  falar  baixo  porque  eles  não  podem

escutar.  Existem muitas  pessoas que não podem escutar  o que estamos dizendo

aqui.  Eles não podem escutar que o menino do Rio quebrou Minas Gerais com o

“choque de enganação”, com o “choque de tapeação”, com a propaganda enganosa e

com o desmonte do Estado, porque senão o menino do Rio não vai prosperar com a

sua tão sonhada tentativa de chegar ao Palácio do Planalto. Ele é o último que resta

para a grande mídia e para os grandes grupos econômicos, que são aqueles que

sempre mandaram e desmandaram neste país.

Esses mesmos grupos econômicos fizeram o entreguismo das empresas públicas

na  era  FHC.  Estive  olhando  e  fiz  uma  comparação.  Eles  defendem  muito  a

privatização.  Mas  eles  defendem  privatizações  e  concessões  para  seus  amigos,

como  fizeram  com  a  Vale  do  Rio  Doce,  uma  empresa  que  vale  no  mercado

US$300.000.000.000,00. FHC a deu a seus amigos por US$3.500.000.000,00. Ele

ainda deu os US$3.500.000.000,00 que o BNDES financiou. Ou seja, os amigos de

FHC e dos tucanos ganharam a Vale do Rio Doce, foi de graça. Fiz uma comparação

com o governo da presidenta Dilma. O governo federal,  ao fazer a concessão de

apenas 51% do aeroporto Galeão no Rio - o governo não concedeu tudo -, deixou

49% sob domínio da Infraero e arrecadou R$20.000.000.000,00. Isso foi em apenas

um aeroporto, aliás metade de um aeroporto, enquanto os tucanos entregaram de

graça a Vale do Rio Doce, a segunda maior empresa do Brasil. Ela só perde para a

Petrobras. Aliás,  eles  também queriam entregar a Petrobras por  essa merreca na

época. Queria entregar Furnas, mas felizmente Itamar Franco resistiu.

Então é isso que está acontecendo. Só resta a grande mídia e a redoma criada

para proteger o menino do Rio, o queridinho da Globo,  da revista  Veja,  daquelas

pessoas que fizeram fortuna, como a Rede Globo, que defendeu 30 anos de ditadura

militar.  A mordaça é com eles, e Aécio aprendeu isso em Minas,  como filhote da

ditadura. Em Minas Gerais, ele implantou a ditadura de direita, a ditadura do silêncio,
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a ditadura da mordaça, inclusive nesta Casa. Mas como falei ontem, continuaremos

com a resistência. O Bloco Minas sem Censura, com o apoio de todos os sindicatos e

de todos os movimentos organizados e sociais,  continuará sua resistência, porque

água mole em pedra dura tanto bate até que fura.

O  presidente  (deputado  Neider  Moreira)  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a

votação, o Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, deputadas e deputados, servidores

públicos que nos acompanham hoje em mais um dia de obstrução do projeto de lei

que extingue o fundo de aposentadoria dos servidores, o requerimento apresentado

pelo deputado Gilberto Abramo solicita que o projeto de lei complementar, que está

em 2º turno, vá para a Comissão de Justiça. O requerimento merece todo o nosso

apoio porque é evidente que, além de ganharmos tempo, ele contribuirá, portanto,

para esse processo de discussão democrática que chamamos de obstrução. Este é

um procedimento de discussão democrática no Parlamento.

Muitas vezes, a obstrução é tida como um elemento e uma prática contestada no

Parlamento,  mas  não  é  assim.  A obstrução,  feita  de  maneira  consistente  e  com

conteúdo,  é  uma arma da oposição e  dos  movimentos  sociais,  a  fim  de protelar

medidas que o governo quer impor, com as quais a sociedade não concorda. Então o

que estamos fazendo, por meio da obstrução, é um processo de debate democrático.

Mas, além de ajudar no conteúdo da obstrução, o projeto de lei também coloca o

dedo na ferida, em alguns aspectos do trâmite do projeto nesta Casa. Vejamos: após

o governo apresentar o projeto - e já o fez com os dois PLCs -, depois de um golpe,

que foi a apresentação de uma emenda que acabou com o plebiscito num projeto de

lei discutido em 2002, feito de forma sorrateira... Foi apresentada, em 2º turno, uma

emenda por um deputado, e não pelo Colégio de Líderes, após um debate feito entre

governo e oposição, com uma pauta pré-estabelecida, onde esse assunto não estava

incluído.  Por  isso  chamo  de  golpe,  que  está  sendo  contestado  inclusive  pelo

Ministério Público, na Justiça. Depois desse golpe aqui na Assembleia Legislativa, o

governo deu um golpe nos servidores. Enviou dois projetos de lei complementar sem

que o conselho de administração e o conselho fiscal do fundo soubessem. Portanto,

um golpe de ausência de democracia nos servidores públicos e no próprio conselho.
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Os  projetos  foram  enviados  para  cá,  e  posteriormente  o  próprio  conselho  do

Funpemg,  reunido,  rejeitou-os,  por  unanimidade  dos  servidores  e  membros  de

Poderes - também alguns deles votaram contrariamente ao absurdo da extinção do

fundo.

Pois  bem,  posto tudo isso,  o  governo envia  o  projeto  para  cá e  apresenta  um

substitutivo,  de novo, de 2º  turno, que é o que estamos discutindo agora.  Queria

trazer esse assunto ao presidente da Casa, aos deputados e pedir aos servidores que

observem que é mais um golpe. Já não estamos discutindo aquele projeto original

que chegou à Assembleia Legislativa. Já é um substitutivo de 2º turno, apresentado

na última comissão, na Comissão de Fiscalização Financeira. Ou seja, a Comissão

de Justiça não se debruçou sobre esse substitutivo, que tem uma ilegalidade clara:

extinguindo-se o Funpemg, vai-se criar outro fundo, que é o tal de Funprev, no futuro,

daqui a um ano, que terá as mesmas condições e os mesmos objetivos do Funpemg,

que está sendo extinto. Ou seja, é a confissão de que o governo está confiscando,

para falar uma palavra mais light, ou uma palavra mais certa, surrupiando o dinheiro

do servidor público que está no Funpemg. É óbvio. Surrupiou esse dinheiro, gastou

esse dinheiro em período eleitoral  e  vai  criar  outro fundo de previdência,  um ano

depois, para que permaneçam os objetivos que o Funpemg já tem. Então, para o que

serve? Apenas para retirar o dinheiro do fundo. É óbvio. Então, esse é o substitutivo

que será votado aqui. Nada mais justo que esse substitutivo voltar à Comissão de

Justiça.

Gostaria de apresentar outro argumento forte para voltar à Comissão de Justiça. É

que o Ministério  Público fez uma análise recente de um parecer do Ministério  da

Previdência,  que  disse,  com  todas  as  letras,  que  é  ilegal  e,  mais  do  que  isso,

inconstitucional retirar o dinheiro do Funpemg. O dinheiro não pode ser retirado de lá.

O Ministério da Previdência disse isso claramente à Assembleia Legislativa. O Dr.

Eduardo  Nepomuceno  e  sua  equipe,  debruçados  em  30  páginas  do  parecer  do

Ministério da Previdência, mandaram para a Assembleia Legislativa uma solicitação

de interrupção desse procedimento. A Assembleia vai e finge que nem existe essa

recomendação  do  Ministério  Público.  Recomendação  do  Ministério  Público  não é

apenas uma recomendação que um pai  faz a uma filha.  A recomendação é uma
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análise jurídica do procedimento, ou seja, o Ministério Público está alertando esta

Casa que estamos votando algo de alto risco de inconstitucionalidade e de prejuízo

para o erário público, que pode resultar em improbidade administrativa.

A recomendação tem um caráter de alerta. Por isso, ele recomendou ao governo

que retirasse o projeto e, à Assembleia Legislativa, que não o votasse e entrou na

Justiça reforçando uma ação civil que já havia e que está na 5ª Vara da Fazenda,

com pedido de liminar. O Dr. Nepomuceno, agora, reforça o pedido de liminar e diz:

“Com o parecer do Ministério da Previdência, além dos argumentos já expostos para

dar à Assembleia Legislativa a ordem de não votar” - e o Juiz pode dar essa ordem -

“há um novo argumento. Não apenas os servidores públicos serão prejudicados com

a extinção do fundo, mas todo o povo de Minas Gerais, pois é contribuinte; e a parte

que o Estado pôs de 19% também está sendo gasta em outra coisa que não é a

destinação prevista em lei e na Constituição, que seria para pagar a aposentadoria

dos servidores posteriores a 2002”. Isso é muito grave, pois um próximo governo terá

de arcar com o pagamento dessa aposentadoria. Portanto, o erário público pagará o

seu percentual, assim como o servidor, por duas vezes, na aposentadoria. Aí está o

crime estabelecido. Aí está a ilegalidade estabelecida.

Além disso, todos nós sabemos no que dará essa questão. O Ministério Público, se

o projeto for aprovado, ainda tentará fazer com que esses R$3.241.000.000,00 não

sejam gastos com absolutamente nada e sejam reservados. Ele pedirá uma liminar

para isso. Se conseguir, será ótimo, mas, se não conseguir, ganhará o processo final,

e um próximo governo terá de restabelecer ao Funpemg esses R$3.241.000.000,00,

à custa, novamente, do contribuinte, que terá, portanto, prejuízo de qualquer forma. E

o próximo governo enfrentará dificuldades, pois, além de ter de pagar os juros das

dívidas contraídas pelo governo tucano desde 2003, que ultrapassa, somente nesse

governo  do  senador  Aécio  Neves  e  do  governador  Anastasia,  os

R$39.000.000.000,00,  terá  de  arcar  com  mais  R$3.200.000.000,00,  que  estão

gastando com a campanha eleitoral do senador Aécio Neves.

Pessoal, isso é um crime que está sendo aqui arquitetado. E, se esse crime for

consumado, haverá vários cúmplices aqui, pois a questão está nitidamente exposta e

já é  de  domínio  público.  Por  isso,  presidente,  solicitamos  que o  requerimento  do
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deputado Gilberto Abramo seja aprovado nesta Casa. Aprovado o requerimento, a

proposta terá de voltar à Comissão de Constituição e Justiça, para uma análise do

novo substitutivo, pois o projeto foi completamente alterado com esse substitutivo e

não foi analisado do ponto de vista jurídico. E já foi feita uma análise pelo Ministério

Público, que recomenda que isso aconteça.

Presidente deputado Dinis Pinheiro, ainda tenho a esperança de que, quem sabe,

com a obstrução que estamos fazendo, o Juiz da 5ª Vara ainda se posicione por essa

liminar. Ainda há tempo. Vamos ver se o Juiz da 5ª Vara e os desembargadores do

Tribunal de Justiça nos escutam, pois há uma ilegalidade posta e um risco jurídico

para o erário público e ainda há um parecer  do Ministério da Previdência, mas o

Tribunal de Justiça nada fará para impedir que esse mostrengo seja aprovado e que o

dinheiro do servidor público seja surrupiado.

Essa é a questão que apresentamos pela aprovação do requerimento do deputado

Gilberto Abramo, para que a proposta vá para a Comissão de Constituição e Justiça.

Muito obrigado.

O  presidente  (deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a

votação, a deputada Maria Tereza Lara.

A deputada Maria Tereza Lara* - Deputado Dinis Pinheiro, presidente desta reunião

e desta Casa, deputadas e deputados, estamos discutindo esse requerimento com o

objetivo de obstruir a votação do projeto. Houve uma discussão da base aliada do

governo com o Bloco Minas sem Censura. Sou a última a discutir o requerimento.

Estamos cumprindo um acordo político, respeitando o que desejamos, ou seja, fazer

obstrução.  O que significa obstruir? Ganhar tempo para que possamos reverter  o

quadro. Esse é o objetivo da obstrução.

Estamos discutindo um requerimento de autoria do deputado Gilberto Abramo. O

que propõe esse requerimento? Vocês sabem, porque estão  acompanhando esta

reunião, mas as pessoas que ligaram agora a TV Assembleia não têm conhecimento

do que está  acontecendo aqui.  O que  propõe esse requerimento? Solicita  que o

projeto que extingue o Funpemg saia da pauta do Plenário e volte para a Comissão

de Constituição e Justiça, a fim de que o parecer seja revisto. O parecer foi  pela

constitucionalidade do projeto. Em função de todas as informações aqui prestadas e
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da avaliação do próprio Ministério Público, constatamos que o processo de tramitação

desse projeto que extingue o Funpemg não está respeitando o Regimento Interno da

Casa.  Essa  é  a  questão  jurídica.  Portanto  é  necessário  que  a  Comissão  de

Constituição e Justiça reavalie, reconsidere, modifique esse relatório. Devemos deixar

claro  o  que  está  acontecendo.  Então,  é  preciso  que  seja  feita  uma reavaliação,

porque todas as informações que temos apontam para a inconstitucionalidade desse

projeto. Essa é a questão. Se o projeto for aprovado, ainda assim temos o caminho

do Ministério Público.

Lembro-me, quando era vereadora em Betim, de que havia um projeto com o qual

não concordávamos de forma alguma, porque feria  os  direitos, a justiça. Fizemos

obstrução até que o juiz de plantão foi arguido e suspendeu a reunião. Ganhamos a

causa. A obstrução tem o papel de criar condições, ganhar tempo, fazer uma reflexão,

a fim de que a base do governo reavalie o projeto, converse com o governo e mude a

situação.

Gostaria de dizer também, deputado Dinis Pinheiro, que os servidores de vários

setores desta Casa estão preocupados, estão indignados com a situação. Existe um

clamor que se une aos outros sindicatos da Justiça e do Executivo. Os servidores

desta Casa não querem a aprovação desse projeto. A insatisfação é generalizada, e

com  razão,  porque  os  recursos  do  fundo  são  dos  servidores.  O  conselho  de

administração e o conselho fiscal deram parecer contrário à extinção do Funpemg.

É a questão da democracia. A legislação que rege a democracia estabelece que se

deve  ouvir  os  representantes  dos  servidores  por  meio  dos  parlamentos,  dos

conselhos de administração e fiscal. E, em sua representação, eles estão oficialmente

dizendo que não querem essa situação. Ainda há tempo para que os líderes desta

Casa, para que os colegas parlamentares consigam reverter esse quadro. Ainda há

tempo de refletir e de buscar outras soluções.

Como tenho dito, essa não é uma questão de governo, de situação ou de oposição;

é  uma  questão  de  Estado  como  ente  federado.  Os  governos  passam,  seja  de

qualquer esfera - estadual, municipal ou federal; nós passamos, mas as instituições -

o Executivo, a Assembleia - ficam. O debate é em cima das instituições, da história

dos  direitos  dos  servidores,  do  passado,  do  presente  e  do  futuro;  diz  respeito  à
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aposentadoria  dos  servidores.  Alega-se  que será  feito  de  outra  maneira.  Ora,  os

servidores, oficialmente, por meio dos sindicatos já várias vezes mencionados e aqui

representados, informam que não aceitam essa situação. Eles estão de plantão nesta

Casa.

Parabenizo  os  servidores  pela  atitude de mobilização e  de questionamento.  Só

assim podemos garantir os nossos direitos. Não há outro caminho, principalmente na

democracia, no momento que vivemos. As forças contrárias são muitas. É preciso

mobilização.  Nós  acreditamos.  Talvez  seja  um  dos  únicos  caminhos  para  abrir

negociação, para pontuar, para requerer direitos, para defender direitos adquiridos e

que estão sendo perdidos. Essa é a força. Não desanimem, continuem organizados e

participem. Depois, se aprovado, ainda teremos um longo caminho a percorrer. Que

vocês possam demonstrar como têm feito de uma maneira realmente democrática,

ímpar, pontuando a verdade dos fatos. A presença é constante.  Há pessoas sem

dormir, sem almoçar e sem jantar,  dia e noite aqui,  representando os milhares de

funcionários que estão trabalhando e não podem vir e os que não têm o hábito de

estar presente e que precisam ser sensibilizados para isso. Vocês não representam

só vocês, mas uma multidão. Tenham força para continuar organizados. Realmente,

esse é o sentido alto da verdadeira democracia. Aliás, a democracia representativa

precisa ser fortalecida neste país. Estamos fragilizados e precisamos avançar para a

democracia direta e participativa, o que se faz com movimentos sociais, mobilizações,

conselhos e conferências. Na prática,  fazemos isso acontecer.  Mais uma vez,  um

abraço. Que continuemos nessa luta.

O presidente - Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

O deputado Rogério Correia - Verificação, presidente.

O presidente -  É regimental. A presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que não

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

seguida, registrem seu voto. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que

ocupem  seus  lugares  e  informa  que  terá  computada  a  presença,  para  efeito  de

quórum, o deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.
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- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O deputado Bonifácio Mourão - O meu voto é “não”, Sr. Presidente.

A deputada Rosângela Reis - O meu voto é “não”, presidente.

O deputado Paulo Lamac - O meu voto é “sim”.

O deputado Rômulo Veneroso - O meu voto é “não”.

O deputado Romel Anízio - Sr. Presidente, o deputado Romel vota “não”.

O presidente - Estão computados. Votaram "sim" 15 deputados. Votaram "não" 36

deputados, totalizando 51 votos. Está, portanto, ratificada a rejeição do requerimento

do deputado Gilberto Abramo. Vem à Mesa requerimento do deputado Sávio Souza

Cruz em que solicita a votação destacada do art. 2 do Substitutivo nº 1 ao vencido em

1º turno. A presidência defere o requerimento em conformidade com o inciso XVII do

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

deputado André Quintão.

O deputado André  Quintão*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

servidores,  servidoras,  entidades  que  estão  demonstrando,  em  um  gesto  de

resistência  e  cidadania,  a  importância  da  organização  dos  trabalhadores  e

telespectadores  da  TV  Assembleia.  É  com  muita  responsabilidade  que  abro  o

processo de encaminhamento do Bloco Minas sem Censura para dizer, em alto e

bom som, que seremos contrários ao PLC nº 54 por uma série de motivos. Tentarei

demonstrar  aos  telespectadores o  equívoco que  a  Assembleia  estará  cometendo,

caso  aprove  esse  projeto.  E  essa  é  uma  decisão  estratégica  que  a  Assembleia

tomará nesta manhã.

Em primeiro lugar, ela pode comprometer o futuro da previdência de milhares de

servidores, além de comprometer também a situação do erário público daqui a bem

pouco tempo. Esse projeto carece de legitimidade, pois parte do fundo é constituída

pela contribuição dos servidores. Quando o legislador incluiu a exigência do plebiscito

para se fazer qualquer alteração no fundo, partiu do princípio de que o servidor é

parte integrante desse fundo e, portanto, deve ser ouvido se houver a possibilidade

de se fazer qualquer alteração. Como foi mencionado aqui, o plebiscito foi retirado

sem  que  houvesse  transparência  no  processo.  Assim,  esta  discussão  vai  correr

também na esfera do Judiciário.  Se carece de legitimidade,  esse projeto também
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carece da lógica da boa gestão pública, porque quer resolver um problema de curto

prazo, mexendo em estruturas de médio prazo.

Destaco que previdência é um dos direitos mais nobres, é uma das conquistas mais

civilizatórias dos trabalhadores e das trabalhadoras. Quando mexe no equilíbrio de

um fundo que pode garantir conforto e tranquilidade aos servidores, o governo está

cometendo  uma  grande  crueldade,  pois  esses  servidores  contribuíram  com  a

expectativa de terem o equilíbrio atuarial em um fundo recém-criado.

Isso está sendo desconsiderado, uma espécie de apropriação indébita de recursos

do servidor para resolver problemas de caixa, o que não podemos referendar nesta

Casa.

Muita  gente  argumentou  que o  dinheiro  estava parado.  Mas  todos  sabem que,

quando é criado um fundo de previdência,  o recurso é ali  depositado, investido e

aplicado  para  que,  quando  houver  um  número  maior  de  aposentadorias  que  de

contribuintes, haja possibilidade de pagamento. Portanto, falar  que o dinheiro está

parado etc. não procede, porque é uma contribuição do servidor para ter tranquilidade

de receber durante a sua aposentadoria. O telespectador tem de entender isso.

O engraçado é que o Estado arranjou outras alternativas para resolver problemas

de outros segmentos. Por exemplo, o governo pediu empréstimo para pagar a Cemig,

a fim de que ela pagasse os seus acionistas. A Copasa tirou a parte deficitária do

povo pobre do Jequitinhonha, criando uma subsidiária que não atende a ninguém,

que é a Copanor, cujo serviço é de péssima qualidade, para acabar com o subsídio

cruzado, a fim de que os acionistas da companhia ficassem mais felizes.

Quanto às renúncias fiscais, o Estado abriu mão de bilhões nos últimos anos, para

beneficiar determinados grupos econômicos. Era dinheiro que poderia ser aplicado

para  resolver  o  problema  de  caixa,  em  vez  de  retirar  recursos  do  fundo  dos

servidores.  Não  vemos  com  os  servidores  a  mesma preocupação  existente  com

determinados grupos econômicos, tais como os acionistas da Cemig, que receberam,

no ano passado, um retorno até maior que o lucro da companhia. Não é justo fazer

isso com o fundo dos servidores.

Aqui levanto outro grave problema: o próprio Ministério da Previdência já alertou,

orientou e recomendou ao Estado que não fizesse isso porque perderia o certificado
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de regularidade previdenciária. E caso isso ocorra... Deputados e deputadas, o que

estamos votando pode gerar uma bola de neve, um problema futuro em breve; pode

fazer  com que o  Estado  não mais  possa  acessar  recursos  federais  nem contrair

empréstimos  que  já  estão  autorizados;  o  governo  do  Estado  pode  ter  recursos

bloqueados. E isso vai interferir no andamento das políticas públicas do Estado de

Minas Gerais, além de não ser correto, não condizer com a boa gestão pública.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, temos de ter a consciência, neste momento, de

que estamos mexendo numa das instituições mais importantes relacionadas à luta e à

conquista dos trabalhadores. Estamos sem a autorização dos servidores, que, com

seu trabalho,  com o  desconto  em seu contracheque,  capitalizaram esse fundo.  A

autorização que observamos é para pegar unilateralmente esses recursos a fim de

resolver problemas de curto prazo, comprometendo-se o equilíbrio dessa geração de

servidores que dedicam a sua inteligência, o seu trabalho ao Estado de Minas Gerais.

O Estado deveria buscar outras formas de solucionar esses problemas de curto

prazo  que  não  quebrando  o  princípio  do  equilíbrio  atuarial,  não  consultando  e

desrespeitando os servidores, desrespeitando a lei. O Bloco Minas sem Censura está

tentando  esgotar  todas  as  possibilidades  legislativas  e  regimentais,  mas

prosseguiremos na luta, porque essa resolução não atende à legislação federal e ao

processo legislativo, quando foi derrubada a exigência do plebiscito. E o principal: não

responde a  uma questão básica  que todos  devemos  honrar,  que é  a  justiça  e  o

respeito ao ser humano e a dignidade com o trabalhador público.

Ainda há tempo,  Srs.  e  Sras.  Deputadas,  de  o Judiciário  manifestar-se.  Haverá

vários encaminhamentos, mas espero que a data de hoje não fique marcada como o

dia em que a Assembleia deu um passo para desmontar a previdência pública dos

servidores do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

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

Gomes.

O deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público  que  nos  acompanha  pela  TV  Assembleia  e  pelas  redes  sociais.  Quero

cumprimentar  cada  servidor  e  servidora,  cada  companheiro  e  companheira  que

estiveram  aqui  insistentemente  durante  essas  semanas,  mobilizando  várias
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categorias do funcionalismo estadual, tentando trazer para esta Casa um certo nível

de debate e de conscientização em relação a esse grande problema que estamos

vivendo hoje, com a tentativa do governo de extinguir esse fundo de previdência que

é patrimônio dos servidores e das servidoras do Estado de Minas Gerais. Por isso,

quero  cumprimentar  cada  um  e  cada  uma  que  está  aqui  hoje,  porque,  com  a

presença  e  a  manifestação  de  vocês,  multiplicamos  o  movimento.  E  já  tivemos

oportunidade  de  nos  manifestar  durante  todos  esses  dias  em  que  discutimos  o

assunto,  para mostrar  à população de Minas Gerais  o  que está acontecendo em

nosso Estado. E a coisa vai além deste ato de hoje.

Daqui a pouco encerram-se todas as tentativas do nosso bloco de oposição, dos

inúmeros militantes, servidores e servidoras, de dialogar, convencer ou sensibilizar o

governo e sua base para que primeiramente iniciem um debate claro e transparente

sobre o tema e, consequentemente, recuem na tentativa de extinção do fundo de

previdência. Nós tentamos agir de todas as formas nas comissões, na apresentação

de emendas,  nas reuniões,  nas negociações,  nos debates,  junto ao Ministério  da

Previdência. Aliás, participei da audiência em Brasília com o ministro Gabas, junto

com o companheiro Sávio Souza Cruz. Aquela audiência foi muito importante para

nós, pois o ministro explicou que, antes da apresentação desse projeto, os técnicos

do governo do Estado estiveram pelo menos quatro vezes em Brasília e, em todas

elas, foram orientados pelos técnicos do Ministério da Previdência no sentido de não

extinguir o fundo e de esclarecer o governo das consequências e das penalidades

que o Estado de Minas terá a partir da sua extinção. Uma delas é a perda de um

certificado importante, garantia  fundamental para,  por  exemplo,  o governo receber

recursos  de  transferências  voluntárias.  É  o  Certificado  de  Regularização

Previdenciária - CRP -, que garante a possibilidade de o governo receber recursos da

União.

Uma outra é com relação a possíveis empréstimos que o governo do Estado venha

a requerer de outros entes. Citamos o exemplo do Estado de Alagoas, a que, por

situação semelhante, por não conseguir o certificado de regularização previdenciária,

foi  negado empréstimo do Banco Mundial.  São esses riscos que vamos impor ao

governo do Estado a partir do momento em que votarmos a extinção desse fundo da
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forma como está acontecendo.

Nesta Casa, por inúmeras vezes, eu e vários deputados da nossa base - tive a

oportunidade de fazer parte desse debate - compartilhamos com os deputados e com

todos que nos acompanham as consequências desses atos, as penalidades desses

atos e os motivos, além da votação, do que levou o governo primeiramente a mudar,

na  legislação,  um  fator  primordial  dentro  da  constituição  do  fundo,  que  era  o

plebiscito,  o debate aberto, a assembleia entre os servidores, para resolver o que

fazer com o fundo. A partir do momento em que o governo acabou com isso, criou a

condição de ele, governo, determinar o que fazer com o dinheiro do servidor, que

trabalha mês a mês, contribui com o fundo, gera um patrimônio, porém, numa simples

votação, vê que o governo resolve acabar com esse patrimônio construído há mais de

13 anos  por  todas as categorias  de servidores  e  servidoras do  nosso Estado de

Minas Gerais. É disso que estamos falando, desse patrimônio que os servidores do

nosso Estado conseguiram construir.

O nosso ex-governador Itamar Franco, que, senador,  faleceu em 2011, foi quem

criou  esse  fundo  em  2001.  É  importante  fazer  esse  registro,  pois  hoje  estamos

mudando uma página significativa da história. Mais de 65 mil servidores constituem

esse fundo hoje. O governo, antes de informar à sua base, tentou justificar-se com o

argumento de que pegaria esse recurso do fundo para resolver um problema de outro

fundo  de  mais  de  350  mil  servidores.  Amigos  e  amigas,  companheiros  e

companheiras, essa é uma questão matemática. Se um fundo tem hoje mais de 350

mil  servidores  e  o  governo,  todo  mês,  tem  que  completá-lo  com  cerca  de

R$800.000.000,00, é matemático.

O  governo  está  quebrado;  está  sem  dinheiro;  não  tem  mais  margem  para

endividamento; não tem dinheiro para pagar o décimo-terceiro; está à beira de uma

eleição; precisa continuar maquiando tudo o que faz e comprando a mídia em Minas

Gerais, então procurou de todas as formas conseguir um dinheiro. E o governador foi

categórico ao se manifestar ao nosso ministro Gabas: “Ministro, agradeço todas as

tentativas e orientações que o governo federal deu sobre aquilo que não se deveria

fazer, mas não tenho alternativa”. É como se fosse a escolha de Sofia. A situação do

Estado é tão ruim que não há mais o que fazer:  ou se entregam as contas e se
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mostra para a sociedade a situação em que o Estado se encontra, ou se pega o

dinheiro do patrimônio dos servidores para empurrar com a barriga mais cinco ou seis

meses. Como disse o deputado André Quintão, a bomba vai estourar daqui a alguns

meses. É simples, é matemático. Se o governo tem que completar o fundo antigo com

R$800.000.000,00 por mês, o que ele vai fazer é pegar os R$3.000.000.000,00 de um

fundo superavitário, que cresce a cada dia, que garante a aposentadoria de milhares

de servidores, e jogá-los no outro fundo. Com isso, vai parar de tirar do seu bolso,

todo mês, R$800.000.000,00.

Agora vamos calcular: são 3 bilhões e 300 milhões. Se o déficit é de 700, 800,

quantos meses dura isso? Com 65 mil servidores contribuindo um pouco mais, no

máximo vamos ter  uma garantia  de mais  seis  meses,  deputado André.  Com seis

meses, o governo vai parar de contribuir no outro fundo, mas, lá para maio e junho, a

bomba vai estourar de novo. O problema vem e vem maior ainda. Ele vem e gera

uma consequência significativa nas contas do Estado. É disso que estamos falando.

É verdade, o governo está com problema no caixa, o governo está sem dinheiro. Mas

não é tirando o dinheiro dos servidores, acabando com o patrimônio conquistado e

construído há mais de 13 anos que resolveremos o problema. O governo resolveu

empurrar o problema, jogar o problema para a frente. Quando os companheiros e

companheiras vêm aqui e dizem que é um roubo, que é um crime tirar esse dinheiro,

não tem como falar outra coisa porque é verdade, estão tirando um patrimônio dos

servidores e querendo enganar, dizer que estão resolvendo o problema dos outros

porque  é  humanamente  impossível,  é  matematicamente  impossível,  é  impossível

acreditar  que essa conta  fecha,  porque não fecha.  O máximo que conseguirão  é

empurrar até maio, até junho, quando o problema voltará a estourar. O governo, com

certeza, vai tentar outros empréstimos, vai tentar empurrar para chegar na campanha

e enganar de novo a população com um programa de um governo que se esgotou em

Minas Gerais.

Por fim, companheiros, companheiras, Sr. Presidente, quero encerrar conclamando,

mais uma vez, cada deputado e deputada que têm, obviamente, compromissos com o

governo, mas que têm, com certeza, um compromisso com a sociedade mineira, um

compromisso com o Estado de Minas Gerais  e  um compromisso com as nossas
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servidoras e servidores em relação a um patrimônio que merece o nosso respeito e o

nosso apoio para continuar existindo.

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

Canavez.

O deputado Pompílio Canavez - Bom dia, companheiros e companheiras. Bom dia,

Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, estamos aqui na luta há vários

dias e pela madrugada adentro na semana passada, na tentativa de convencer esta

Casa, os deputados e as deputadas sobre a gravidade do que está para acontecer

daqui a pouco tempo na Assembleia. Ontem falei aqui durante uma hora contra a

aprovação  desse  projeto  que  acaba  com  a  previdência  do  funcionalismo,  dos

servidores  do  Estado.  Quero  falar  novamente  tentando  atingir  a  consciência  dos

parlamentares.  Hoje,  pela manhã,  as  galerias estão repletas  de trabalhadores em

luta. A leitura do juramento que todos nós fizemos aqui, quando tomamos posse, foi

muito  forte,  muito  simbólica  e  resgata  o  que viemos  fazer  aqui.  Sempre  procuro

pensar por que entramos na política, por que decidimos deixar muita coisa de lado, às

vezes a carreira, às vezes a família. Por que entramos na política? Para defender

ideias e, especialmente, para defender as coisas da nossa gente, as coisas do nosso

povo.  E,  com  certeza,  deputado  Carlos  Henrique,  esse  é  um  dos  momentos

importantes  e  cruciais  da  nossa  trajetória.  Nesse  momento  somos  chamados  a

lembrar por que decidimos concorrer a uma vaga de deputado estadual e o que é o

nosso papel, afinal de contas.

Este  é  o  momento  de  relembrarmos  isso  com  tranquilidade,  de  fazermos  uma

reflexão.  Vamos  votar  pensando  nos  trabalhadores,  no  futuro  dos  servidores  do

Estado  e  também desta  Casa,  que estão  conosco nessa luta  e  compreendem  a

importância deste momento. Quero cumprimentá-los e dizer que nós do Bloco Minas

Sem  Censura,  o  tempo  todo,  estivemos  conscientes  do  nosso  papel.  E  muitos

parlamentares da base do governo têm um desconforto enorme em relação ao que o

governo tem pedido para eles fazerem.

Agora, praticamente no apagar das luzes de 2013, com o governo do governador

Anastasia entrando em seu ocaso, já terminando, essa é uma decisão gravíssima.

Ficará marcado na história como o governo que acabou com o Fundo de Previdência
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do Estado de Minas Gerais. Como já disse ontem, isso acontece logo agora, quando

muitos municípios,  capitais e até estados estão criando um fundo de previdência,

muitas  vezes  espelhado  no  nosso,  que  é  referência,  reconhecido  pelo  próprio

governo do Estado e até pela secretária de Planejamento Renata Vilhena, como um

fundo bem-administrado, que realmente dá orgulho. De repente, tudo isso deixa de

ter  sentido,  de  ter  significado,  e  aqui  vamos  jogar  uma  pá  de  cal  no  fundo  de

previdência dos servidores do Estado.

É impressionante. Nós do Bloco Minas Sem Censura votaremos contra; estamos

contra  o  tempo  todo,  tentando  convencer  não  só  o  Estado,  mas  também  os

parlamentares.  Também  ficamos  constrangidos,  pois,  mesmo  com  o  nosso  voto

contrário, será aprovado o fim desse fundo. É um absurdo. Vergonha é uma palavra

bastante apropriada, pois teremos que nos explicar para o Estado, para os servidores

que  estão  em  casa  ou  no  trabalho  e,  neste  momento,  estão  pensando  no  que

acontecerá daqui a pouco.

Realmente, é impressionante como a política apresenta contradições. Este é um

governo que sempre cantou aos quatro cantos, em verso e prosa, sua especialidade

em gestão, dizendo que é diferenciada. Ele a utiliza como propaganda para o Brasil

inteiro: “Em Minas Gerais, é diferente; aqui a gestão é especialíssima”. Entretanto, em

vez de buscar soluções administrativas para responder a esse aperto de caixa que é

evidente - hoje ninguém mais esconde isso, tanto é verdade que ninguém da base

governista vem defender, dizer que não é -, toma essa atitude. Esse governo sempre

disse  que  a  qualidade  da  gestão  é  a  sua  principal  marca,  mas  não  consegue

encontrar alternativas a não ser lançar mão do dinheiro dos trabalhadores, a não ser

rapar o tacho, como sempre gostam de repetir aqui os deputados Sávio Souza Cruz e

Rogério Correia. Essa é uma atitude muito simplista: “Onde tem dinheiro? Ah, aqui

tem, então vamos pegá-lo”. Fazem isso sem pensar que, daqui a pouco, como disse

o deputado Ulysses Gomes, em junho, esse remédio já  não servirá mais para as

finanças do Estado - bom, poderá servir para as eleições; talvez o impacto nas contas

do Estado ainda não seja tão evidente a ponto de influenciar o voto dos eleitores.

Então, esse é mais um problema, mais um verdadeiro atentado à democracia, pois

estaremos novamente enganando a população, dizendo que está tudo bem, que o
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Estado é o mais bem-administrado de todas as épocas, desde o descobrimento do

Brasil, mas, na verdade, depois de junho, julho, agosto, não terá mais condições de

continuar, pelas suas finanças abaladas como estão.

É  hora  de  buscarmos  saídas,  mas  saídas  que  não  sejam,  mais  uma  vez,

sacrificantes para os trabalhadores, que não sacrifiquem o futuro dos servidores e de

suas famílias.

Na semana passada conseguimos demover o governo do Estado da iniciativa de

acabar com o Fhidro, fundo ambiental que disponibiliza recursos para o Igam, para o

IEF, para o sistema ambiental de maneira geral e para os comitês de bacias. Com a

mobilização que conseguimos fazer, inclusive com a sociedade civil e com os comitês

de bacia, na semana passada o governo retirou de votação o projeto que extinguia o

Fhidro. Temos que estar atentos, porque já temos notícias de que foi uma desistência

estratégica, momentânea; que o governo voltará à carga para acabar com o Fhidro.

Agora hoje, daqui a pouco tempo, vamos cometer um ato que terá consequências

gravíssimas para o servidor e sua família, para o futuro do servidor e da sua família e

também para a economia do Estado de Minas Gerais. Por isso, nesse 1 minuto que

me resta,  quero  pedir  mais  uma vez  aos  parlamentares  que votem  lembrando o

juramento que fizemos aqui quando tomamos posse e que foi lido em voz alta e com

muita  emoção.  Nós  estamos  aqui  para  defender  a  economia  do  Estado,  para

defender  as  nossas  tradições,  mas  para  defender,  sobretudo,  o  direito  dos

trabalhadores.

Quero  agradecer  a  todos  e  a  todas  que estão  aqui  e  dizer  a  vocês  que,  com

certeza, nós do Bloco Minas Sem Censura e vocês, trabalhadores e trabalhadoras,

seremos  derrotados,  mas  a  luta  não  acaba aqui.  A luta  continua.  Ainda temos a

Justiça, onde estamos buscando recursos. Não desistiremos. Podemos perder uma

batalha, mas vamos continuar na luta.

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

Lamac.

O deputado Paulo Lamac* - Muito bom dia. Quero saudar todas as pessoas que

nos acompanham das galerias da Assembleia, todos e todas. Sejam bem-vindos! Em

que pese não estarmos aqui comemorando, apesar de, no final do ano, falarmos de
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Natal e de um bom Ano Novo, estamos discutindo uma questão delicada, complexa,

triste. Mas ainda assim é sempre bom ver as galerias da nossa Assembleia ocupadas

pelas  manifestações  legítimas  da  população  de  Minas  Gerais.  Quero  saudar  os

nossos colegas parlamentares da Mesa.

Sr. Presidente, nesses momentos que antecedem a votação que já está desenhada,

apesar de todo o esforço que temos feito nos últimos dias, gostaria de deixar bem

clara  a  ponderação  do  retrocesso  a  que  estamos  submetendo  a  gestão  da

Previdência no Estado de Minas Gerais.

É lamentável, verdadeiramente lamentável que a iniciativa de criação do Funpemg,

saneadora e criadora de uma nova metodologia moderna e adiantada, que foi feita

ainda  no  governo  Itamar  Franco,  venha  a  ser  desfeita  neste  momento.  Isso  é

merecedor de nota. É preciso observarmos isso.

Quando o governo diz que vai extinguir o Funpemg e criar um outro fundo daqui a

algum tempo, ele está dizendo que fará um negócio agora, sinalizando que sabe que

não deveria fazê-lo, mas com a intenção de corrigir mais para frente. Com isso, o

governo  está  dizendo  que  criará  um  outro  fundo.  Tudo  bem.  Ele  está  criando  o

chamado  gap geracional. Está dizendo aos servidores que ingressaram no serviço

público em 2002 e aos que vão ingressar em 2014 que eles terão de cair no buraco

negro da irresponsabilidade da gestão fiscal e previdenciária, histórica no governo do

Estado. Daqui para frente, eles farão o que já havia sido determinado, anteriormente

pelo Itamar Franco, para os servidores que ingressaram no serviço público a partir de

2002.  Ou  seja,  estamos  aqui  oficializando  um  atraso,  um  retrocesso  de

aproximadamente 12 anos na gestão da política previdenciária do Estado.

A segurança que os servidores têm de recebimento de suas aposentadorias está na

constituição  de  um  fundo  financeiro  que  vai  garantir,  no  limite,  com  os  recursos

acumulados  e  com  os  investimentos  realizados,  o  pagamento  de  suas

aposentadorias. Mas isso só é importante para cada um de nós, mineiros e mineiras.

Na ausência desse fundo, o que vai acontecer é o que acontece hoje com o Funfip,

ou seja, o dinheiro vai sair do caixa único do governo do Estado, e os servidores

ficarão na dependência com o governo. O governo terá de se virar  para ter  esse

dinheiro. Ele terá de deixar de aplicar dinheiro na saúde e na educação, por exemplo,
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para cumprir com a sua obrigação de honrar as aposentadorias dos servidores. Isso

gera insegurança para eles e a retirada de recursos de outras áreas, em benefício

dos mineiros e das mineiras.

Depois vem a choradeira. Depois dirão que não têm dinheiro, que o Estado está

quebrado e que não têm condição de fazer nada. Isso tudo é consequência de ações

irresponsáveis e danosas ao erário. O que está sendo feito agora é colocar as mãos

em um dinheiro que em grande parte é oriundo da contribuição do servidor para sanar

os buracos do governo do Estado. É isso o que está sendo feito.  O governo está

precisando de dinheiro e não tem mais onde buscar, por isso vai colocar as mãos no

fundo previdenciário para cumprir obrigações. Provavelmente, ele vai pagar o próprio

déficit  previdenciário,  que  está  na  ordem  de  R$800.000.000,00  por  mês.  Esse

dinheirinho  acumulado,  esses  R$3.500.000.000,00  acumulados  por  anos  vai  se

dissipar em poucos meses, em cumprimento das obrigações do governo do Estado. A

projeção para as próximas décadas será continuar desviando recursos do caixa do

governo do Estado para essa finalidade.

Então,  meus amigos, digo isso para cada mineiro e para cada mineira que nos

acompanham  pela  TV  Assembleia  e  pela  internet.  O  que  estamos  fazendo  é

consolidar  aquele  modelo  atrasado  de  gestão  da  previdência  pública,  uma

“mistureba” no caixa do governo do Estado. E depois  vêm reclamar que não têm

dinheiro para melhorar a condição das escolas, nem para pagar salário de professor.

E ainda vão dizer que a culpa é do governo federal, que cobra juros, mas, se cobra

juros, é por dívida contraída. Vamos continuar tendo de pagar, mas pagar o preço da

irresponsabilidade e da má gestão dos nossos governantes.

É  bom que  o  dia  de  hoje  fique  bem  marcado.  Se  estamos  lançando mão dos

recursos  do  fundo  previdenciário  do  servidor,  daqui  a  algumas  décadas,  quando

tivermos de pagar pela aposentadoria deles, não vamos ficar reclamando. Esse custo

adicional só existirá em função da má gestão e da forma atrasada que nós mesmos

estamos impondo ao governo do Estado ou ao futuro governo do Estado, seja ele

qual for. Essa dívida e esse preço serão cobrados dos mineiros e das mineiras com o

tempo e de maneira inexorável. Os servidores se aposentarão e deverão receber as

aposentadorias que serão devidas a eles.
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Caberá  ao  governo  do  Estado  honrar  e  garantir  isso,  retirando  o  que  precisa

naturalmente  de  outros  recursos.  A demonstração  cabal,  a  prova  cabal  de  que o

Estado tem consciência do erro que comete está na hora em que ele prevê a criação

de outro fundo. Meus amigos, ele está prevendo a criação de outro fundo daqui a um

tempinho. Se criará outro fundo, por que acabará com esse, se já sabe que a lógica é

fundo  financeiro?  Essa é  a  demonstração  clara,  cabal  e  óbvia  para  quem quiser

enxergar.  O  objetivo  é  estritamente  financeiro,  porque  precisam  do  dinheiro.  O

governo está desesperado. Talvez fosse até mais correto para com os mineiros, para

com  os  servidores,  para  com  todos  nós,  se  o  governo  viesse  a  esta  tribuna  e

dissesse:  “Peço  desculpas  aos  mineiros  e  às  mineiras  pelo  que  estamos  sendo

obrigados a fazer”. Talvez isso fosse mais digno porque, pelo menos, daria ciência às

pessoas de que está fazendo algo que não é bom porque não existe alternativa. Acho

que todos lidariam melhor com isso. Mas essa maneira dissimulada de querer pegar a

sardinha com a mão do gato, de esconder e de fazer as coisas de jeito dissimulado já

não é possível tolerar. Já não é possível lidarmos com essa política da enganação no

Estado de Minas Gerais. Faço aquilo que quero, que acho que devo, mas não explico

adequadamente;  cerco  tudo  por  uma  nuvem  de  fumaça  e  não  deixo  ninguém

entender direito o que está acontecendo. Fico usando meias-verdades, fico usando

argumentos retóricos para fugir do assunto. Antes virasse e dissesse: “O Estado está

quebrado. Não temos outra forma, além de botar a mão no dinheiro do servidor, e

vamos fazer com que os mineiros e as mineiras paguem, nas próximas décadas, o

preço, o custo dessa nossa situação”. Dessa forma, pelo menos estaríamos votando

cada  um  contra  ou  a  favor,  felizes  ou  infelizes,  com  a  consciência  do  que  está

acontecendo. Mas não. Devemos lidar aqui com os argumentos que fazem curva,

com as discussões retóricas que negam, negam, negam e negam.

Lamento a postura, lamento o fato. Acho que haverá um atraso histórico de 12 anos

na  administração  previdenciária  de  Minas  Gerais.  Ponto.  Agora,  além  do  atraso

histórico, quero que fique registrado que é lamentável a forma como se quer tratar

como imbecis os cidadãos mineiros, os servidores públicos e os deputados, fazendo

com argumentos retóricos uma forma de enganar as pessoas, em vez de deixar muita

clara a situação lamentável, lastimável e falimentar em que o Estado de Minas Gerais
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se encontra hoje. Acredito que o governador, até pelo seu histórico como professor de

direito  e  pessoa  ligada  à  gestão,  só  lançaria  mão  desse  recurso  em  caso  de

desespero. Estamos passando aqui por uma demonstração de desespero. Antes o

governo assumisse isso. Além de condenar isso profundamente e encaminhar pelo

voto “não” ao projeto de lei, lamentamos a forma obscura como o governo do Estado

vem conduzindo esse processo. Encaminho, sr.  Presidente, pelo voto “não”.  Muito

obrigado.

O  presidente  (deputado  Ivair  Nogueira)  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a

votação, o deputado Rogério Correia.

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

estamos agora discutindo a etapa final do projeto, o 2º turno, e algumas conclusões

precisam ser tiradas desse debate,  para que o voto de cada deputado e de cada

deputada seja cobrado na sua plenitude. Cada um aqui terá responsabilidade pelo

voto que está dando de maneira consciente. Aqui não há e não haverá voto por estar

enganado, por não saber em que se está votando. Não, o voto de cada deputado e

de cada deputada será consciente, pois as informações foram colocadas no tabuleiro.

A opção é a individual de cada deputado e de cada deputada, de forma consciente.

As informações foram dadas. Agora, o povo de Minas Gerais precisa saber que

algumas conclusões foram tiradas de todo esse procedimento.

Se eu tivesse de resumir,  qual é a principal conclusão de toda essa história do

dinheiro do Funpemg ser confiscado e surrupiado pelo governo? Qual é a conclusão

que se tira disso? A conclusão principal, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, servidores

públicos, povo de Minas Gerais, é que o choque de gestão está desmoralizado. A

gestão de Minas Gerais é incompetente. O choque de gestão quebrou Minas, faliu

Minas. A principal bandeira do governo tucano, desde 2003, era o choque de gestão,

e chegamos hoje a um final de festa infeliz, em que a quebradeira é tão grande, é tão

explícita  que foi  preciso  que o  governo  metesse a mão no fundo  dos  servidores

públicos, rapasse o tacho e passasse a gastar os últimos centavos de recursos que

existem no Estado e que não lhe pertencem, mas ao servidor público e ao povo de

Minas Gerais. A principal conclusão é esta: o choque de gestão, a principal bandeira

do  governo tucano em Minas  Gerais  quebrou  o  Estado e,  hoje,  é  uma bandeira
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desmoralizada.

Agora, servidores, professores, professoras, servidores da Justiça, da Assembleia

Legislativa, o choque de gestão é também uma opção. O Sindifisco vem dizendo isso

há muito tempo. O Lindolfo nos apresentou um resumo muito oportuno sobre o que

significa a renúncia fiscal de Minas Gerais. Pedi à assessoria que fizesse um resumo

com o Sindifisco. Esse resumo foi feito com dados oficiais da Secretaria de Estado de

Fazenda.  A  renúncia  fiscal  do  choque  de  gestão  mineiro,  por  ano,  chega  a

R$4.500.000.000,00. São R$4.500.000.000,00 de renúncia fiscal de ICMS por ano

em Minas Gerais que o governo do Estado entrega para empresários. Pode ser que

tenha alguma que se justifique, mas o fato é que a gestão é completamente malfeita.

Se  se  faz  uma  renúncia,  por  ano,  de  R$4.500.000.000,00,  e,  após  11  anos  de

governo,  tem de roubar  R$3.200.000.000,00 do fundo  de previdência  do  servidor

público é porque o governo fez tudo errado durante esse tempo. Chegar ao final do

governo e fazer o balanço de que o governo deve à educação pública do Estado

R$3.000.000.000,00  que  não  foram  investidos  de  acordo  com  o  mínimo

constitucional;  R$3.000.000.000,00  à  saúde  pública,  que  também  são  devidos,  é

concluir que o governo do Estado... Aliás, a Bia está me corrigindo, com razão: são

R$8.000.000.000,00 o valor que se deve à educação. Se o governo consegue chegar

ao fim com esse balanço e tendo de recorrer ao dinheiro de um fundo de previdência,

é porque o governo chegou ao fundo do poço. O governo tucano chegou ao fundo do

poço.

Governador Anastasia, não adianta tentar responder com evasivas à pergunta que

lhe é feita todos os dias. Minas Gerais está de fato quebrada.  Não adianta tentar

repassar outra visão, porque, se Minas não estivesse quebrada, não teria de recorrer

a esse recurso a que o governo está recorrendo aqui.

Chegaremos  ao final  desse processo e  ainda esperamos  dos  deputados  e  das

deputadas uma surpresa. Lutaremos até o fim. Enquanto não for votado, não dou o

resultado por perdido. Aliás, como atleticano, sempre acredito, mesmo que a situação

seja adversa. Devemos sempre acreditar.

Agora gostaria de dizer aos deputados e às deputadas que a responsabilidade não

é mais apenas do governador Anastasia. A responsabilidade agora é de todos nós,
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pois sabemos o que será decidido aqui. Repito que não se trata de algo que surgiu

para  nós  como  uma  novidade.  Já  aprovamos  a  proposta  em  1º  turno;  já

apresentamos  uma  série  de  emendas;  já  debatemos;  já  ouvimos  argumentos  e

solicitamos ao governo mais tempo. Se alguém tem dúvidas, poderia tê-las sanado.

Agora chegamos ao limite. Não aguentamos mais; não temos mais força regimental,

e  não  humana,  para  obstruir  mais  do  que  já  fizemos.  Portanto,  agora  a

responsabilidade terá de ser individualizada. Cada deputado dará o seu voto.

Senhores servidores e sindicalistas, vi deputados reclamando do cartaz. Como o

processo de votação ainda não terminou, por que já há retrato nos cartazes? Vários

deputados me perguntaram isso. Afiancei-lhes que esse cartaz não é definitivo, pois é

do 1º turno, mas o que vale agora é a votação em 2º turno. Isso foi o que pude

compreender. É bom que isso fique esclarecido, para que, depois, os deputados não

digam que, em 2º turno, votaram assim porque já havia o seu retrato no cartaz. Essa

não pode ser uma evasiva. Agora cada deputado votará sabendo o que votou e as

consequências disso.

Deputado Dinis Pinheiro, obtivemos uma conquista, e V. Exa. a conduziu com muito

esplendor. Trata-se de uma bela conquista da Assembleia Legislativa, a primeira no

país, à frente até da Câmara Federal. Refiro-me ao voto aberto. Todos os deputados

e toda a população ficará sabendo do pensamento de cada deputado e deputada.

Essa conquista foi obtida para que toda população, e não apenas os servidores, saiba

o que acontece e o resultado na Assembleia Legislativa; por isso ainda acredito na

vitória,  já  que  sei  que  cada  deputado  medirá  tudo  do  ponto  de  vista  das

consequências,  que  não  serão  para  si,  pois  sei  que  os  deputados  não  pensam

apenas neles, mas fundamentalmente na população.

Creio que conseguimos demonstrar por “A” mais “B” que esse projeto é ruim não

apenas para os servidores e para as servidoras públicas dos Poderes Legislativo,

Judiciário e Executivo, do Tribunal de Contas e do Ministério Público, mas também

para Minas Gerais e para todos os contribuintes, pois o fundo de previdência, quando

existe, alivia o caixa do Estado e sobra recursos para serem aplicados nos municípios

em  que os  deputados  atuam.  Esse projeto  é  ruim  para  todo o  Estado de Minas

Gerais. Por isso a Constituição Federal obriga a criação de um fundo de previdência.
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Não é justo que o governo retire esse recurso do servidor e do povo de Minas Gerais

e o utilize para questões eleitorais, pondo-o a serviço da candidatura de um candidato

antecipado, com muita antecipação, a presidente da República. Não é justo que isso

aconteça; por isso, deputados e deputadas, ainda confio em uma reviravolta para que

possamos rejeitar esse projeto, manter o fundo e procurar outra solução para Minas

Gerais. Como o choque de gestão quebrou o Estado, os servidores e o povo não

devem pagar o pato por essa péssima administração. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O  presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a

votação, o deputado Vanderlei Miranda.

O deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

senhores servidores, senhores e senhoras que acompanham os nossos trabalhos

pela  TV Assembleia,  estou  até meio  rouco de tanto  vir  a  esta  tribuna para  dizer

basicamente a mesma coisa.

Ontem,  à  tarde,  no  final  do  expediente,  estava  aqui  um  pequeno  grupo  de

deputados, mais ou menos meia dúzia. Nas galerias estavam cerca de 10 pessoas.

Saudei aquele grupo nas galerias e a meia dúzia de deputados do nosso bloco da

mesma maneira como vou saudar agora os que estão nas galerias. Quero saudar,

principalmente, os deputados que se posicionaram contra a aprovação desse projeto.

Quero saudá-los chamando-os de heróis da resistência. Vocês têm sido persistentes,

resistentes, assim como um grupo de deputados que se colocaram na trincheira da

defesa da não aprovação desse projeto.

Fiquei tremendamente decepcionado porque me ausentei deste Plenário em vista

de  um  compromisso.  Voltei  correndo  e  perguntei  ao  meu  amigo  e  companheiro

deputado Gilberto Abramo: como ficou a votação do seu requerimento? Ele me deu a

péssima  notícia  de  que  o  requerimento  havia  sido  rejeitado.  Tivemos  várias

oportunidades de corrigir um erro que está para ser cometido nesta Casa. Tivemos a

oportunidade de corrigir, na Comissão de Administração Pública, o erro cometido por

este Plenário, restaurando aos servidores o direito ao plebiscito. Fomos vencidos lá.

Hoje o deputado Gilberto Abramo apresentou um requerimento para que o projeto

retornasse à Comissão de Constituição e Justiça, a fim de que, à luz dos fatos e dos

argumentos, que são impossíveis de se contradizerem, o erro pudesse ser reparado.
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Mais uma vez fomos voto vencido nesta Casa.

Creio, Bia, que neste caminhar, apesar de todo o trabalho que temos feito aqui há

duas semanas, trabalho de convencimento, com argumentos legais, constitucionais,

antevejo que seremos derrotados, que o projeto será aprovado. Se for aprovado, as

consequências  foram  colocadas  aqui  diversas  vezes.  Mais  uma  vez  fica  uma

interrogação.

Onde foi que a Comissão de Constituição e Justiça viu juridicidade, legalidade e

constitucionalidade, ao emitir  parecer em relação à aprovação do projeto? Não sei

qual foi a fonte de pesquisa que a Comissão de Constituição e Justiça usou para

encontrar  argumentos  que  respaldem  o  que  ela  diz  em  sua  avaliação,  ao  se

posicionar  favorável  à  aprovação,  por  ver  legalidade,  constitucionalidade  e

juridicidade num projeto  que,  todos sabemos, aponta exatamente para o caminho

contrário.

Ontem  o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz deu  entrevista  e  disse  que  temos  outro

projeto aqui, que é o “carrapatão”. Lembrado pelo jornalista Eduardo Costa, da Rádio

Itatiaia, ele afirmou que o carrapato está carregando o boi. No caso desse projeto, eu

diria que o rabo está abanando o cachorro. É tudo inverso, contrário. Não dá para

entender. Não sei como faremos depois dessa desobediência à Constituição, à Carta

Magna. A Assembleia, Deputado Adalclever Lopes, deveria respeitar a Constituição,

primar pela legalidade, pela juricidade, pela coerência, mas não o faz. Melhor: parte

não está fazendo. Mas ainda espero que faça, pois ainda não votamos o projeto.

Ainda há tempo para uma reflexão; ainda há tempo para reposicionamento; ainda há

tempo  para  manifestação  de  humildade,  de  reconhecer  que  o  projeto  está  na

contramão daquilo que diz o parecer do Ministério da Previdência, daquilo que diz o

parecer do Ministério Público, daquilo que está garantido em nossas Constituições

Federal  e  Estadual.  Estamos  diante  de  uma  situação  constrangedora.

Constrangedora porque, ao fazer isso, estamos rasgando as Constituições Federal e

Estadual. Ao votarmos a favor da aprovação do projeto, estaremos descumprindo o

compromisso do  primeiro  dia  de  mandato,  quando juramos  que  defenderíamos  a

nossa Constituição. Ela não está sendo defendida.

Portanto,  mais  uma vez,  faço um apelo  ao conjunto de deputadas e deputados
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desta Casa para que reflitam, repensem e não criem uma situação que poderá tornar

a realidade de Minas ainda pior.

Ter problema financeiro não coloca uma pessoa em condição de incapacidade do

ponto de vista pessoal, mas coloca todo o Estado debaixo das consequências dessa

decisão. Os quase 20 milhões de mineiros, com certeza, serão prejudicados. E o que

é pior: o governo pode ter de responder por isso, segundo a Lei de Responsabilidade

Fiscal, o que é muito sério também.

Fica  aqui  o  meu apelo,  o  meu  encaminhamento  a  favor  da  não  aprovação  do

Projeto de Lei Complementar nº 54/2013. Obrigado, Sr. Presidente.

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

Cruz.

O deputado Sávio Souza Cruz* - Senhores membros da Mesa, que conduzem os

trabalhos  neste  início  de  tarde;  Srs.  Deputados;  servidores  que continuam  a  nos

acompanhar  das  galerias;  mineiros  que  nos  acompanham  pela  TV  Assembleia.

Gostaria de pedir aos servidores que porventura tenham o juramento que o repitam

comigo. Prometo defender e cumprir as Constituições e as leis da República e do

Estado, bem como desempenhar leal e honradamente o mandato que me foi confiado

pelo povo mineiro.

Não  somos  biônicos,  não  somos  designados  pelo  governador  do  Estado,  não

somos escolhidos entre os mais obedientes, somos representantes do povo mineiro.

Vim andando até esta tribuna, percebendo a exaustão dos nossos mecanismos de

obstrução e me sentindo como um condenado a caminho do cadafalso, sentindo-me

no corredor da morte. O que fazer? O que nos resta? Pensava nesse juramento, na

possibilidade que  ainda  existe,  nos  poucos  minutos  que faltam, de  um oficial  de

Justiça chegar a esta Casa com uma liminar do juiz da 5ª Vara acolhendo o pedido de

liminar do Ministério Público e suspendendo a votação desse projeto. Pensava em

todas as alternativas capazes de fazer com que esse projeto não se concluísse, mas

parece que isso vai mesmo ocorrer. Pensando nesse juramento, comecei a pensar e

a invocar cada um dos deputados mineiros a fazer um rápido flashback em sua vida,

em sua trajetória. Já disse a canção que cada um de nós constrói a sua história.

Cada um de nós que aqui estamos constrói a sua história.
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Conheço algumas, mas basta cada um conhecer a sua própria, olhar para trás e

começar a identificar em que momento surgiu, na mente de cada um dos deputados,

o desejo de representar o povo mineiro. Em que momento essa chama se acendeu?

Lá atrás, ainda no final da juventude, no movimento estudantil, nas comunidades, nas

associações de bairro, nos sindicatos, em algum momento essa vocação surgiu em

cada um dos que aqui estão presentes. A partir daí, um a um começou a construir a

sua história. O dia de hoje ficará marcado na história de cada um. E só depende de

cada um saber qual marca será acrescida a cada história. Lá atrás, cada um pode ter

exercido  mandato  de  vereador,  representado  sua  comunidade,  representado  a

administração municipal no mandado de prefeito. Alguns, como eu, já estão aqui há

alguns mandatos representando o povo de Minas, e vamos, dia a dia, construindo a

nossa história.

Ficava imaginando o que leva os deputados de Minas a votarem cegamente no que

o governo mandou, deputado Adelmo Carneiro Leão. Os deputados não são maus,

eles estão preocupados em garantir benefícios para suas bases, estão preocupados

em garantir recursos, em garantir melhorias. Mas, excelências, faço aqui um apelo:

ao  rei  tudo,  menos  a  honra.  Ao  rei  tudo,  menos  a  consciência.  O  rei  de  Minas,

imperador das Gerais, Aécio Neves, não tem o direito de pedir isso a V. Exas. O rei de

Minas, imperador das Alterosas, Aécio Neves, mesmo que pelas mãos do imperador

de  fato,  Anastasia,  não  tem  o  direito  de  pedir  a  V.  Exas.  que  concordem,  que

participem do assalto ao servidor público estadual. Não tem, excelências.

Cada um dos deputados de Minas hoje sabe à exaustão que o projeto é ilegal,

inconstitucional, imoral e não caracteriza outra coisa se não o roubo ao patrimônio do

servidor  público,  trazendo  graves  prejuízos  aos  mineiros  como um  todo,  porque,

descapitalizando o Funpemg, no futuro, as aposentadorias que seriam pagas pelo

capital  que lá se acumulou vão recair  sobre o contribuinte mineiro, e a sociedade

como um todo pagará esse preço.  Para  resolver  as  coisas de  Minas? Não,  para

manter a farsa, para protelar o anúncio da quebradeira de Minas, para não prejudicar

o sonho delirante do autoproclamado imperador de Minas, que se sente no direito

divino de chegar à presidência da república.

Portanto, excelências, pouco mais de 2 minutos nos aguardam até que cada um
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escreva mais uma página em sua história. Essa página ficará marcada com a votação

de um projeto ilegal, inconstitucional, imoral, que vai medir tão somente o grau de

subserviência que cada um está disposto a entregar ao rei. Até onde irão em sua

subserviência? Isso está em teste hoje. Até onde irão em sua sabujice? Até onde irão

em sua disposição de rastejar diante dos poderosos?

Excelências, em nome da história de cada um, em nome daquela vocação de que

nos lembramos bem quando a vimos nascer em nós mesmos, faço um apelo final:

vamos rejeitar o Projeto de Lei Complementar nº 54. Vamos nos fazer à altura da

história que cada um de nós construiu, vamos nos fazer, mais uma vez, merecedores

da confiança do povo mineiro,  desse povo que nos conduziu  até aqui.  E,  se me

permitem,  quero  encerrar  meu  encaminhamento  de  votação  pedindo  a  todos  os

deputados e aos presentes nas galerias que repitamos para que possamos lembrar a

cada um dos deputados o que juraram aqui fazer durante o seu mandato: “Prometo

defender e cumprir as Constituições e as leis da República e do Estado, bem como

desempenhar,  leal  e  honradamente,  o  mandato  que  me  foi  confiado  pelo  povo

mineiro”. E eu repito: pelo povo mineiro, excelências.

Questão de Ordem

O deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, parece que somente o projeto do

Funpemg está em pauta. Mas o governador disse que tinha de fazer uma “escolha de

Sofia”.  Na  verdade,  ele  fez  uma “escolha  que  sofria”,  a  que  mais  faria  sofrer  o

servidor. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

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

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

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

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

registrem seu voto.  Em votação, o Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno, salvo

emendas e destaques.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

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

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -
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Bosco -  Carlos Mosconi  -  Carlos  Pimenta - Célio  Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -

Dilzon  Melo  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Duarte  Bechir  -  Fabiano  Tolentino  -  Fábio

Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio

Franco - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Juninho Araújo - Leonardo

Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu -

Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Romel Anízio

- Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Zé Maia.

- Registram “não” os deputados e a deputada:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Carlos

Henrique - Celinho do Sinttrocel - Durval Ângelo - Gilberto Abramo - Ivair Nogueira -

Maria Tereza Lara - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Sávio Souza

Cruz - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, solicito corrigir minha votação porque

houve problema no meu painel. Paulo Guedes vota “não”.

O deputado Elismar Prado - Sr. Presidente, Elismar Prado vota “não”.

O deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, Lafayette de Andrada: “sim”.

O deputado Mário Henrique Caixa - Sr. Presidente, meu voto é "sim".

O deputado Hélio Gomes - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O deputado Cabo Júlio - Sr. Presidente, meu voto é “não”.

O deputado Rômulo Viegas - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O  presidente  -  Está  retificado  o  voto  do  deputado  Paulo  Guedes  e  estão

computados os votos dos demais deputados. Votaram “sim” 46 deputados. Votaram

“não” 20 deputados. Está aprovado o Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno, salvo

emendas e destaque. Com a aprovação do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno,

fica prejudicado o Substitutivo nº 2 ao vencido em 1º turno.

Questão de Ordem

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, pela ordem. Parece que o processo

está um pouco confuso. V. Exa. poderia recolocar a matéria em votação.

O presidente - Votação do art. 2º do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. Com

a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Rogério Correia.



1996
____________________________________________________________________________

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente e colegas Deputados, como resultado

da  votação,  observamos  que  46  deputados  votaram  favoravelmente  ao  projeto,

quando eram necessários 39 - menos que isso o governo não aprovaria a matéria.

Um total  de 7 deputados ainda tem a chance de modificar o voto que proferiram.

Estamos apresentando a retirada do art. 2º, que dispõe: “Fica extinto o Funpemg -

Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais, instituído pela Lei Complementar

nº 64, de 25/03/2002”. Nosso destaque objetiva retirar esse artigo. Em sendo retirado,

a lei é aprovada, mas o fundo e o dinheiro dos servidores serão mantidos.

Portanto  ainda  é  possível  mudar  a  situação.  Vários  deputados  do  governo

chegaram a votar conosco, ou não votaram. O total de sete deputados foi a diferença

que tivemos favorável ao voto, sendo possível, ainda, uma reversão. Esse parágrafo

liquida com a pretensão do Estado de acabar com o Funpemg. Se votarmos “não” -

“não”  ao  artigo  é  “não”  ao  Funpemg  -,  conseguiremos  ainda  barrar  esse  ato

inconstitucional, esse ato prejudicial aos servidores, imoral do ponto de vista da coisa

pública, esse ato de desespero de quem, com choque de gestão, quebrou e faliu

Minas Gerais. Se o Estado de Minas Gerais está nessa situação, não é culpa dos

servidores  públicos,  é  culpa  de  uma  má  gestão.  Pelo  contrário,  os  servidores

públicos, desde 2003, já se encontram com salário baixo, com arrocho salarial, com

condições ruins de trabalho. Uma professora ganha menos que o piso nacional, não

tem o direito de comer na escola, sofre o pão que o diabo amassou, porque são

escolas  que  não  condizem  com  a  realidade  para  que  o  aluno  tivesse  uma  boa

condição de aprendizagem. Os nossos servidores da saúde trabalham em condições

ruins, nos centros de saúde e nos hospitais, com salários baixíssimos. É um dó ver

uma enfermeira ganhando tão pouco, com tanto trabalho árduo para fazer. Temos o

servidor  da  Assembleia  Legislativa,  que  fica  lado  a  lado  com  os  deputados,

aguentando  o  nosso  mau-humor,  aguentando  coisas  difíceis,  mas  estão  sempre

conosco, ajudando-nos.

Peço aos deputados que não peguem o dinheiro do fundo e que não deixem o

Anastasia  fazê-lo.  Protejam  os  nossos  servidores  da  Justiça,  que  estão  sempre

atendendo os mais pobres e fazendo o serviço difícil de punir quem não gostaríamos.

Eles estão ganhando muito mal, fizeram até greve por esses dias, assim como os
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funcionários do Ministério Público, do Tribunal de Contas, os fiscais, os policiais civis,

que cuidam da segurança em condições adversas, aumentando a segurança pública.

Deputados, pensem neles, ao votarem. Ao fazermos o juramento, juramos para o

povo de Minas Gerais, não para o governador. Agora temos todas as condições de

mudar  esse  processo,  fazer  com  que  o  serviço  público  tenha  um  tratamento  de

respeito, porque esse voto, que permite ao governo rapar o tacho e levar o dinheiro

do servidor público embora, não para a previdência que ele determinou, é uma falta

de respeito com o servidor público de Minas Gerais. E eu diria que é falta de respeito

com o erário,  com o dinheiro que foi armazenado para pagar a previdência. Esse

dinheiro não foi armazenado no fundo para nenhuma outra função, a não ser a função

previdenciária. Isso é ilegal, é imoral. Peço aos deputados que tenham consciência,

ao darem o seu voto. Mais uma vez, essa é a oportunidade de dizer ao governador:

tudo bem governador, fizemos o que V. Exa. determinou até o limite de não acabar

com o fundo, porque nós não temos esse direito e vamos respeitar o servidor público.

É esse o voto que pedimos aos deputados. Muito obrigado.

O presidente - Em votação, o art. 2º do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi -

Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon

Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio

Franco - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza

Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Mário Henrique

Caixa -  Marques Abreu -  Neider  Moreira  -  Neilando Pimenta -  Pinduca Ferreira -

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

Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

- Registram “não” os deputados e a deputada:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Cabo

Júlio - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - Gilberto Abramo - Maria Tereza Lara -

Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Sávio Souza
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Cruz - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, solicito que registre o meu voto

“sim”.

O deputado Elismar Prado - Sr. Presidente, solicito que registre o meu voto “não”.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 46 deputados. Votaram “não” 18

deputados. Está aprovado o art. 2º do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. Em

votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os deputados e a deputada:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Cabo

Júlio - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - Elismar Prado - Gilberto Abramo -

Maria  Tereza Lara  -  Paulo  Guedes -  Paulo  Lamac -  Pompílio  Canavez -  Rogério

Correia  -  Sávio  Souza  Cruz  -  Tadeu  Martins  Leite  -  Ulysses  Gomes  -  Vanderlei

Miranda.

- Registram “não” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi -

Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon

Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio

Franco - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette

de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro

- Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -

Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O presidente -  Votaram “sim”  18  deputados.  Votaram “não”  47  deputados.  Está

rejeitada a Emenda nº 1. Em votação, a Emenda nº 2.

- Registram “sim” os deputados e a deputada:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Cabo

Júlio - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - Elismar Prado - Gilberto Abramo -

Maria  Tereza Lara  -  Paulo  Guedes -  Paulo  Lamac -  Pompílio  Canavez -  Rogério

Correia  -  Sávio  Souza  Cruz  -  Tadeu  Martins  Leite  -  Ulysses  Gomes  -  Vanderlei
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Miranda.

- Registram “não” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi -

Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon

Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - João

Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira -  Liza  Prado -  Luiz Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia

Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta

- Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, meu voto é “não”.

O presidente -  Está computado. Votaram “sim” 18 deputados. Votaram “não”  47

deputados. Está rejeitada a Emenda nº 2. Em votação, a Emenda nº 3.

- Registram “sim” os deputados e a deputada:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Cabo

Júlio - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - Elismar Prado - Gilberto Abramo -

Maria  Tereza Lara  -  Paulo  Guedes -  Paulo  Lamac -  Pompílio  Canavez -  Rogério

Correia  -  Sávio  Souza  Cruz  -  Tadeu  Martins  Leite  -  Ulysses  Gomes  -  Vanderlei

Miranda.

- Registram “não” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi -

Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon

Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio

Franco  -  João  Leite  -  Juarez  Távora  -  Juninho  Araújo  -  Lafayette  de  Andrada  -

Leonardo Moreira -  Liza  Prado -  Luiz Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia

Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta

- Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela
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Reis - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O presidente -  Votaram “sim”  18  deputados.  Votaram “não”  46  deputados.  Está

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

- Registram “sim” os deputados e a deputada:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Cabo

Júlio - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - Gilberto Abramo - Maria Tereza Lara -

Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Sávio Souza

Cruz - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

- Registram “não” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi -

Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon

Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio

Franco - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette

de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro

- Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -

Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O deputado Elismar Prado - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O presidente -  Está computado. Votaram “sim” 18 deputados. Votaram “não”  47

deputados. Está rejeitada a Emenda nº 4. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o

Projeto de Lei Complementar nº 54/2013 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em

1º turno. À Comissão de Redação.

Prorrogação da Reunião

O presidente - A presidência, nos termos do art. 21 do Regimento Interno, prorroga

esta reunião até as 19h59min.

Declaração de Voto

O deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ficamos em

silêncio durante todo o processo de obstrução adotado pela oposição nesta Casa,

mas agora chegou a vez de a liderança do governo, em nome do governador Antonio
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Augusto Anastasia e do vice-governador Alberto Pinto Coelho, agradecer a toda a

base de governo, que se manteve aqui fiel, unida do princípio ao fim, votando esse

projeto. Demonstraremos agora que ele não é nada do que a oposição vem falando

ao longo de todo esse debate. Sras. e Srs. Deputados, o governo tem dois fundos: o

Funpemg, tanto debatido aqui, e o Funfip. O Funpemg tem apenas 65 mil servidores,

pois foi criado em 2002, no governo Itamar Franco. O Funfip, o outro fundo, abrange

todos  os  outros  servidores,  ou  seja,  360  mil.  O  Funpemg  tem  apenas  330

aposentados, enquanto o Funfip tem 230 mil aposentados e pensionistas. O governo

está, então, passando os recursos de R$3.250.000.000,00 para o Funfip, a fim de que

tenha mais garantias, beneficiando incomparavelmente um número muito maior de

servidores.  Os servidores do  Funpemg não ficam prejudicados em absolutamente

nada,  porque  estarão  com  os  outros  servidores  do  Funfip.  Deputados  da  base,

demais deputados e deputadas, o que fizemos aqui hoje foi uma equação racional,

equilibrada e justa. Não há nenhuma prova, nenhum indício de que o governo está

retirando dinheiro do servidor público. O projeto de lei que votamos aqui hoje garante

- e isso está escrito com todas as letras no projeto de lei  -  a transferência desse

recurso de R$3.250.000.000,00 para o Funfip. A legislação é clara. O Funfip tem um

conselho formado por  14 conselheiros  efetivos e 14 suplentes.  A metade deles  é

composta de servidores públicos, que, com certeza, vão fiscalizar diuturnamente o

andamento desse recurso que irá para o Funfip. Tudo o que se falou aqui, ao longo

de todo esse tempo, foi no terreno das hipóteses, pura e simples criação da oposição.

Falou-se sobre a intervenção do Ministério da Previdência no governo de Minas, mas,

se  isso  realmente  houve,  foi  uma intervenção indevida.  O governo do Estado de

Minas Gerais, de acordo com a Constituição Federal, tem autonomia para fazer aquilo

que acha correto fazer. E nós estamos cumprindo uma autonomia constitucional. Aqui

estou  falando  com  toda  modéstia,  mas  quem  está  falando  é  o  relator  da  quarta

Constituição do Estado de Minas Gerais. Não há nenhuma inconstitucionalidade no

projeto que votamos, absolutamente nenhuma. Digo isso porque, modéstia à parte,

estudei a matéria e conheço-a. Não há inconstitucionalidade nesse projeto. E mais:

aquilo que se argumentou, posto por alguns membros do Ministério Público, também

não tem consistência. A assessoria desta Casa, liderada por Sabino, um dos maiores
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conhecedores da área jurídica, já nos deu um parecer, mostrando que a posição de

alguns  membros  do  Ministério  Público  não  tem  nenhuma  consistência.  Aliás,  o

Ministério Público, com todo respeito que temos por ele, é parte, assim como todo

advogado. Então, o Ministério Público alega, mas quem decide é a Justiça. Não há

nenhuma decisão judicial contrária ao que votamos aqui hoje. Então nós estamos,

deputados e deputadas, respaldados pela lei, por um projeto que vem em benefício

da imensa maioria de servidores públicos de Minas Gerais. O governo federal criou o

RPC, assim como o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro e o Estado do

Espírito Santo. É esse novo regime que o governo vai criar e que haveremos de votar

aqui,  mas ele será para os  servidores concursados do futuro. Nesses termos,  Sr.

Presidente Dinis Pinheiro, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, voltamos a agradecer e

a tranquilizar os colegas, porque cumprimos o nosso dever ditado pela Constituição

Federal,  considerando o juramento  que aqui  fizemos.  Mais  uma vez ressalto  que

cumprimos o nosso dever e o fizemos com o apoio da imensa maioria. Muito obrigado

aos senhores.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final

- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei Complementar nº 54/2013 (À sanção.).

O deputado Vanderlei Miranda - Registro o meu voto contrário, presidente.

O deputado André Quintão - Voto contra.

O deputado Rogério Correia - O meu voto é “não”, Sr. Presidente.

O deputado Pompílio Canavez - Meu voto é “não”.

O presidente - Estão registrados os votos contrários do bloco Minas Sem Censura.

Declarações de Voto

O deputado Tadeu Martins Leite -  Nobre presidente, quero usar a palavra neste

momento com muito pesar porque, meu caro amigo deputado Adelmo Carneiro Leão,

após duas semanas exaustivas que passamos neste Plenário, as discussões foram

feitas só pela oposição. Só hoje escutamos alguém da base falando algo sobre esse

projeto. Foram duas semanas exaustivas, em que tentamos convencer os deputados

que aqui estavam e também o governo a tirar da cabeça a ideia da extinção desse

fundo.  E  olhem  que  não  fomos  só  nós  que  demos  esse  aviso:  o  Ministério  da
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Previdência deu um parecer sobre o caso e mostrou a desnecessária extinção desse

fundo,  demonstrou  inclusive  as  pendências  financeiras  do  governo  do  Estado.  O

Ministério  Público,  assim  como  esses  deputados,  também  alertou  o  governo  do

Estado. Mas isso foi feito, principalmente, por esses servidores que estão aqui e por

vários outros que estão nas ruas de Minas Gerais.  Todos alertaram o governo do

Estado sobre o que acabou acontecendo na manhã de hoje. A resposta virá lá na

frente.  Sabemos que  o  que  vai  acontecer  após a  finalização desse fundo é  algo

posterior.  Caro  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  aqui  fica  o  registro  das  inúmeras

tentativas de convencimento do governo do Estado que trouxemos a este Plenário,

mas o governo não nos escutou, nem escutou os servidores, que são os principais

afetados  por  essa  circunstância,  e  preferiram  resolver  um  problema  imediato  do

governo e pegar os R$3.500.000.000,00, esquecendo-se do futuro das centenas ou

dos milhares de servidores que estão nos acompanhando neste momento.  Quero

fazer  este  registro:  o que aconteceu neste Plenário  certamente ficará  gravado na

cabeça de várias pessoas, não só na cabeça dos parlamentares ou das pessoas que

aqui  participaram,  mas  principalmente  na  cabeça  dos  servidores  do  Estado,  que

estão pensando, sim, quando vêm fazer ouvir os seus gritos, no futuro. Quem sabe

um dia poderemos conversar novamente sobre esse tema, e o governo reconhecer o

erro que foi acabar com esse fundo saudável, com o futuro de milhares e milhares de

servidores públicos  do Estado de Minas Gerais.  Deixo o  meu registro e a  minha

tentativa. Infelizmente não conseguimos vencer essa luta que se arrastou por mais de

duas semanas. Se Deus quiser, haverá diversas outras lutas para tentar amenizar o

sofrimento  dos  servidores  de  Minas  Gerais,  que  não  são  poucos.  Um  abraço  e

obrigado.

O  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.

Deputados,  servidores  do  Estado  de  Minas  Gerais,  o  deputado  líder  do  governo

Bonifácio Mourão ainda está ali, na antessala deste Plenário. Quero dizer a ele e aos

deputados da base do governo que compreendo muito bem os agradecimentos aqui

feitos aos deputados que votaram, que foram fiéis ao governador. No entanto, eles

não  foram  fiéis  aos  trabalhadores  de  Minas.  Quero  dizer  que  estou  honrado  e

também agradecido pelo sentimento de unidade do bloco parlamentar  Minas Sem
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Censura, que, não sendo fiel ao governador de Minas, foi o fiel ao povo de Minas

Gerais,  fiel  ao futuro de Minas, fiel  ao que é justo, constitucional e necessário ao

Estado de Minas Gerais.  Infelizmente o que se votou aqui  hoje e a justificativa  a

posteriori  não  são  condizentes  com  a  moralidade,  a  legalidade,  a  juridicidade  e

constitucionalidade deste Estado. Está equivocado o deputado Bonifácio Mourão. Na

realidade,  existem  dois  fundos.  O  Funfip  é  um  fundo  inadimplente,  insuficiente  e

deficitário  por  responsabilidade de sucessivos governos.  O governo de plantão,  o

governo atual,  enquanto representante e condutor  dos destinos do Estado,  tem o

dever de pagar aos mais de 300 mil servidores públicos com recursos do Tesouro do

Estado, porque esse fundo não foi provido adequadamente no passado. Agora não é

aceitável, não é justo. Essa explicação não é aceitável nesse momento. Os recursos

do Funpemg não são do Estado, mas de 60 mil servidores públicos que contribuíram

durante esses 13 anos e continuarão contribuindo para garantir seu futuro. O futuro

desses servidores está sendo usurpado para se cumprir deveres de Estado. Esses

deveres  não  são  dos  servidores  públicos  do  Estado,  mas  sim  do  governo  e  do

Estado. Não é justo nem aceitável que esses recursos sejam agora indevidamente

apropriados para pagar àqueles que têm direito de receber em função de deveres de

Estado, e não de deveres dos servidores públicos. Então quero deixar registrado que

não concordo com a afirmação do líder do governo. Se há por parte dele fidelidade a

governo, nossa fidelidade é à Constituição da República, à Constituição do Estado e

fundamentalmente ao povo de Minas Geais e aos servidores de Minas.

O deputado Vanderlei Miranda - Sr. presidente, quero justificar meu voto que já é

conhecido de todos e sempre foi “não”, quando a proposta era votar alguma coisa

que prejudicasse os servidores. Ao justificar meu voto, quero aproveitar a fala do líder

de governo, deputado Bonifácio Mourão, quando ele diz que o governo de Minas é

livre para fazer o que quiser. Concordo com ele. Realmente o governo de Minas é

livre para fazer o que quiser, mas quero deixar também para reflexão dos senhores e

das senhoras um pensamento de Pablo Neruda. Ele diz que você é livre para decidir

o  que  quiser,  mas  não  se  esqueça  de  que  será  eternamente  escravo  das

consequências. Para que depois  não falem que sou profeta do acontecido,  quero

dizer que o que foi aprovado hoje terá consequências. O que se discutiu aqui não é,



2005
____________________________________________________________________________

pura e simplesmente, um parecer do Ministério da Previdência ou uma orientação do

Ministério  Público.  Não.  O peso da discussão não estava centrado naquilo  que a

previdência enviou de relatório para esta Casa, para o Ministério Público e para o

governo  nem  tampouco  a  sugestão  que  o  Ministério  Público  fez  ao  governo  de

suspender o projeto. O cerne da discussão, durante todos esses dias dessas duas

semanas,  foi  o descumprimento daquilo  que dizem a Constituição Federal e a do

Estado.  E  não  existe  governo  livre  para  contrariar  as  duas  constituições.  Essa

liberdade não está dada a nenhum de nós, deputados ou governo. Deputado Adelmo,

desobedecer às Constituições Federal  e do Estado, com toda a certeza, não tem

respaldo, amparo e, portanto, o governo do estado não poderia fazer o que quisesse

fazer, assim como foi feito. Então, senhoras e senhores, o que se discutiu aqui, muito

mais do que um parecer, foi a manutenção da obediências às nossas Constituições.

Agora, como disse, citando Pablo Neruda, todos somos livres para tomar a decisão

que  bem  entendermos,  mas  não  podemos  nos  esquecer  de  que  vamos  ser

eternamente escravos das consequências. Haverá consequências; não temos dúvida

disso. O que foi feito contrariou aquilo que já está escrito muito antes até da criação

desse fundo, regulado e fiscalizado pelo Ministério da Previdência. Quero crer que

agora o Ministério da Previdência vai tomar as suas providências. Precisamos, agora

é  de  ministério  da  providência  e  não  do  Ministério  da  Previdência.  Com  essas

palavras, Sr. Presidente, encerro aqui a minha fala, mais uma vez lamentando que os

servidores não puderam ver o seu pleito atendido pelo Plenário desta Casa. Muito

obrigado.

O presidente  (deputado Adelmo Carneiro  Leão)  -  Obrigado,  deputado Vanderlei

Miranda. Com a palavra, o deputado Sávio Souza Cruz, para declaração de voto.

O deputado Sávio Souza Cruz - Presidente Adelmo, servidores que acompanham

esses momentos posteriores a essa melancólica reunião, mineiros que nos assistem

pela TV Assembleia, a declaração de voto feita agora com o Plenário vazio só tem um

sentido:  o  de  alertar  à  população  de  Minas  para  o  que  ocorre  neste  estado.  O

deputado Adalclever sempre diz que acordar quem dorme é difícil, mas acordar quem

finge estar dormindo é muito mais difícil. O deputado Mourão veio a esta tribuna para

repetir o mantra que o governo ensaiou para passar a sua formidável máquina de
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comunicação,  com o intuito  de vender  para os mineiros uma versão sobre o que

houve aqui  hoje.  Essa é  a  versão de que nada muda,  de  que  nada foi  feito  de

prejudicial a quem quer que seja e de que isso foi apenas uma repetição em Minas do

que já foi feito no governo federal, em São Paulo e em outros estados. O governo

cuida em, ao ser consultado sobre o Projeto de Lei Complementar nº 54, fingir não

ouvir o questionamento e em responder sobre o de número 53. Mineiros, deputado

Bonifácio  Mourão  e  servidores,  o  que  foi  feito  em  São  Paulo  foi  um  fundo  de

aposentadoria complementar. Não foi disso que tratamos aqui hoje. O que foi feito no

governo federal foi o fundo de aposentadoria complementar. Não foi sobre isso que

se legislou aqui hoje. Hoje o que foi feito aqui foi simplesmente a batida da carteira da

previdência  dos  servidores  sem  uma  justificativa,  pois  o  governo  não  tem  a

hombridade e a grandeza de reconhecer as suas dificuldades e que o envolvimento

na campanha do senador, que já ocorre neste estado há longos 11 anos, nos levou a

essa constrangedora situação de sermos o Estado mais endividado, o que cresce

menos, o que cresce sem liberdade, o que tem a imprensa toda controlada e onde os

releases repetidos pelos deputados da base e pela liderança do governo, amanhã,

pipocarão nos jornais e nas rádios, para tentar enganar os mineiros e dizer que a

previdência do servidor não foi roubada. Mas foi isso o que foi feito. Deputado Adelmo

Carneiro Leão e deputado Rogério Correia, durante a votação, recebi a mensagem de

um  amigo  que  acompanhava  o  processo  pela  TV  Assembleia  dizendo  que,  nos

moldes daquele famoso filme Assalto ao trem pagador, o  que passava na tela da

televisão naquele momento era outro filme, de qualidade muito mais inferior, mas com

um  enredo  muito  mais  sórdido.  O  que  passou hoje  pela  TV Assembleia  para  os

mineiros foi o filme “assalto à previdência do servidor”. Deputado Adelmo Carneiro

Leão e deputado Rogério Correia, servidores e mineiros que nos assistem pela TV

Assembleia,  o  que  aconteceu  hoje  deslustra  esta  Casa,  mancha  a  sua  história,

descredencia este parlamento diante dos mineiros e nos desilude a todos. Na história

isso será contado como o dia em que a Assembleia Legislativa concordou com que o

governo de Minas fizesse um assalto à previdência do servidor. Muito obrigado.

O  deputado  Rogério  Correia  -  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  que  dirige  os

trabalhos neste momento, deputado Sávio Souza Cruz, servidores e povo mineiro que
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nos assiste pela TV Assembleia, fizemos o que foi possível para tentar evitar esse

assalto  ao  fundo  de  aposentadoria  dos  servidores  públicos  mineiros.  A  nossa

obstrução foi heroica. No 1º turno, resistimos até a madrugada, aqui na Assembleia

Legislativa. Ontem conseguimos impedir a votação em 2º turno. Hoje travamos um

bom debate. O problema é que estamos diante de um governo ao mesmo tempo

autoritário e desesperado. Autoritário porque não respeitou, em momento algum, o

próprio  conselho do fundo previdenciário  existente.  Na argumentação,  para  tentar

justificar o malfeito, o líder do governo veio à tribuna e disse que o Funfip tem um

conselho  e  que  os  servidores  serão  ouvidos,  pois  são  em  número  de  sete

conselheiros. Isso parece ser um tapa na cara do próprio servidor público. Ora, o

Funpemg tem também dois  conselhos,  o administrativo e o fiscal,  que não foram

ouvidos. Pelo contrário. Quando os conselhos se pronunciaram contrários à extinção

do Funpemg, o governo não os ouviu e “tratorou” a opinião por eles emitida. Agora,

justificam dizendo que o servidor tomará conta do Funfip, fundo que sequer recursos

tem. Evidentemente,  isso não vai acontecer.  A argumentação feita depois de todo

esse debate repetiu a justificativa feita pela secretária, que, forçosamente, veio aqui.

Essa justificativa no mínimo ataca a nossa inteligência e a inteligência do servidor

público.  Conforme  essa  justificativa,  os  recursos  serão  destinados  estritamente  à

previdência.  Demonstramos por  A mais  B que ela  retira  do  fundo de previdência

sadio, joga o dinheiro onde há déficit orçamentário e gasta esse dinheiro. Com isso,

deixa de aplicar o recurso previdenciário e folga o caixa do Estado neste momento

eleitoral.  Isto  significa  a  mesma coisa,  do  ponto  de  vista  financeiro,  que retirar  o

dinheiro do servidor e gastar com o caixa único do Estado. O resultado é o mesmo.

Quem  tem  dois  neurônios  consegue  entender  isso.  O  servidor  público  mineiro  é

politizado, sabe dos seus deveres e sabe cuidar do Estado, por isso não acredita

nesse tipo de argumentação. Conforme a outra argumentação, isso foi feito em outros

estados e na União. Não é verdade. Nos outros estados e na União não existia fundo

previdenciário.  Isso  passou  a  existir  nos  outros  estados  e  na  União  a  partir  da

aprovação de lei complementar, que aqui tem o número 53. Portanto, o Projeto de Lei

nº 53 não tem nada a ver com o Projeto nº 54. A existência do Funpemg era também

uma exigência da Emenda à Constituição nº 20. Esse argumento também é falso, já o



2008
____________________________________________________________________________

havíamos  debatido.  Foram  os  únicos  que  lhes  restaram  a  fazer.  Como  disse  o

deputado Sávio Souza Cruz,  agora o  governo vai  usar  o seu lado autoritário:  vai

querer dizer, por meio da mídia, que é dele, que ninguém vai perder nada, que nada

foi alterado. Vai colocar essa ladainha repetida várias vezes para esconder do povo

mineiro  e  do  povo  brasileiro  o  que  de fato  o  governo fez:  roubou  o  dinheiro  do

servidor  público,  destinado  à  previdência  do  servidor  público.  Essa  é  a  verdade.

Deputado Adelmo Carneiro Leão,  termino dizendo o  seguinte:  a luta não acabou.

Ainda temos  dois  fronts de  guerra.  A primeira  luta  será  na  Justiça,  no  Ministério

Público. Vamos procurar o Dr. Eduardo Nepomuceno para solicitar a apresentação -

ele disse que o faria - de uma ação direta de inconstitucionalidade e de uma ação

com pedido de liminar, imediatamente, a fim de evitar que o dinheiro do fundo seja

gasto. Esse dinheiro deve ser depositado em juízo, para que o governo não meta a

mão no dinheiro do servidor público. Ainda existe essa opção a ser feita,  é a luta

jurídica que vamos travar. Fica aqui uma lição para os servidores públicos: a outra

luta  é a política,  que precisa ser  feita  com a unidade dos  servidores públicos.  É

preciso denunciar ao povo de Minas Gerais  quem votou,  de que forma votou. Ao

mesmo tempo devemos dizer que o governo do Estado quebrou Minas Gerais e que

esse governo não pode, de forma alguma, ser exemplo para o Brasil. Poderia parecer

banal, mas é verdade. A luta continua, servidor público, povo mineiro. Estamos com

vocês. Obrigado, presidente.

Encerramento

O presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião,

convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas,

com a ordem do dia já publicada, e para as especiais também de hoje, a primeira logo

após a ordinária e a segunda às 20 horas, nos termos dos editais de convocação.

Levanta-se a reunião.

- Sem revisão do orador.

ATA DA 46ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/12/2013

Presidência do Deputado Ivair Nogueira

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



2009
____________________________________________________________________________

Fase:  Suspensão  e  Reabertura  da  Reunião  -  Inexistência  de  quórum  para  a

continuação dos trabalhos - Palavras do Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro -  Ivair Nogueira -  Hely Tarqüínio - Dilzon Melo - Neider Moreira -

Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André

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

Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do

Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir

- Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa -

Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Jayro Lessa -

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

Moreira -  Liza  Prado -  Luiz Henrique -  Luiz Humberto Carneiro  -  Luzia  Ferreira -

Marques  Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Guedes  -  Pinduca Ferreira  -  Rogério

Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -

Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 20h6min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

Ata

- O deputado Neider  Moreira,  2º-secretário,  procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

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

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

requerimentos.



2010
____________________________________________________________________________

Suspensão da Reunião

O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  25  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente  -  Estão  reabertos  os  nossos  trabalhos.  A presidência  verifica,  de

plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Presidente

A presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.040/2013 e, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.415/2013, uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O presidente -  A presidência  encerra a reunião, convocando as deputadas e os

deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 11, às 9 e às 20 horas, nos termos

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

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

“MENSAGEM Nº 586/2013*

Belo Horizonte, 9 de dezembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  deliberação  dessa  egrégia  Assembleia,

emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.745,  de  2013,  que  incorpora  a  Gratificação

Complementar ao vencimento básico dos servidores das carreiras que menciona e dá

outras providências.

As emendas têm como objetivo promover o aprimoramento da redação do projeto

de lei supracitado, acrescentando artigo relativo à cláusula de vigência e retificando a

numeração dos níveis constantes nas tabelas de vencimento básico da carreira de

Profissional de Enfermagem.

Proponho, ainda, ajustes na redação do art. 4º do Projeto de Lei nº 4.745, de 2013,

para  modificar  a  denominação  da  gratificação  a  ser  instituída  para  a  carreira  de
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Especialista em Políticas e Gestão de Saúde - EPGS, de modo a evitar que a referida

vantagem seja confundida com a gratificação complementar atribuída aos servidores

dos  órgãos  e  entidades  do  Poder  Executivo  que  atuam  na  assistência  à  saúde.

Ressalto,  por  fim,  a  necessidade  de  ajuste  na  redação  do  referido  artigo  para

viabilizar  a concessão da gratificação aos EPGS que estiverem em exercício nos

órgãos  e  entidades  do  Sistema  Estadual  de  Gestão  de  Saúde,  uma  vez  que  o

desempenho das atribuições do cargo não está restrito ao âmbito da Secretaria de

Estado de Saúde.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor as emendas ao

projeto de lei em questão.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 4.745, DE 2013

Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 4º do Projeto de Lei nº 4.745, de 2013:

“Art. 4º - Fica instituída a Gratificação por Atividades de Gestão da Saúde - GAGES

-  para  os  servidores  ocupantes  de  cargo  de  provimento  efetivo  da  carreira  de

Especialista  em  Políticas  e  Gestão  de  Saúde  -  EPGS,  em  efetivo  exercício  nos

órgãos e entidades do Sistema Estadual de Gestão da Saúde, a que se refere o

inciso I do art. 2º da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005.”.

EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 4.745, DE 2013

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei nº 4.745, de 2013:

“Art. (...) - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, observadas as datas

de vigência que menciona.”.

EMENDA Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 4.745, DE 2013

As  tabelas  de  vencimento  básico  da  carreira  de  Profissional  de  Enfermagem,

constantes no Anexo do Projeto de Lei nº 4.745, de 2013, ficam substituídas pelas

seguintes tabelas:

“I.2.4. Profissional de Enfermagem

Carga horária: 20 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Profissional de Enfermagem, carga

horária 20 horas semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 13.12.2013.
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Carga horária: 30 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Profissional de Enfermagem, carga

horária 30 horas semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 13.12.2013.

Carga horária: 40 horas

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Profissional de Enfermagem, carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 13.12.2013.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 587/2013*

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  sejam  submetidas  a  essa  egrégia

Assembleia Legislativa, emendas ao Projeto de Lei nº 4.439, de 2013, que extingue o

Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

As emendas visam promover adequações nas competências da Fundação Rural

Mineira - Ruralminas -, delegando a ela a arrecadação de áreas devolutas rurais e

urbanas.

Modificam também o art. 4º do Substitutivo, autorizando a SEAPA, no que tange a

regularização fundiária  rural,  e  a  SEDRU,  no  que tange a  regularização  fundiária

urbana, a doar, ceder ou transferir, mediante convênio com a Ruralminas, as terras

públicas dominiais ou devolutas do patrimônio do Estado necessárias à execução da

política fundiária.

Por conseguinte, promovem alterações nas competências relativas à Regularização

Fundiária na SEAPA e na Ruralminas com o objetivo de adequá-las às suas novas

atribuições, conforme previsto nas emendas supracitadas.

Por fim, também em função das modificações que impactam a Ruralminas, destina

a  essa  cargos  de  provimento  em  comissão  do  ITER,  antes  transferidos  para  a

SEAPA, sem impactos financeiros para o Estado.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor as emendas ao

Projeto de Lei nº 4.439, de 2013.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
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EMENDA Nº … AO SUBSTITUTIVO Nº 2 AO PROJETO DE LEI N° 4.439, DE 2013

Acrescente-se ao art. 1º do Substitutivo nº 2 do Projeto de Lei nº 4.439, de 2013, o

seguinte inciso III:

“Art. 1º - (...)

III  -  para  a  Fundação  Rural  Mineira  -  Ruralminas  -,  a  arrecadação  de  áreas

devolutas rurais e urbanas.”.

EMENDA Nº … AO SUBSTITUTIVO Nº 2 AO PROJETO DE LEI N° 4.439, DE 2013

Dê-se ao art. 4º do Substitutivo nº 2 do Projeto de Lei nº 4.439, de 2013, a seguinte

redação:

“Art. 4° - Ficam a SEAPA, no que tange a regularização fundiária rural, e a SEDRU,

no que tange a regularização fundiária urbana, autorizadas a doar, ceder ou transferir,

mediante convênio com a Ruralminas, as terras públicas dominiais ou devolutas do

patrimônio do Estado necessárias à execução da política fundiária.

§  1º  -  Os  processos  de  regularização  fundiária  e  as  titulações  decorrentes  da

medida prevista no caput serão de competência das Secretarias nele referidas.

§ 2º - Ficam transferidos para a Ruralminas todos os direitos e obrigações relativos

aos procedimentos administrativos ou judiciais decorrentes da gestão de contratos de

arrendamento de terras devolutas rurais celebrados pelo Iter.”.

Dê-se ao art. 5º do Substitutivo nº 2 do Projeto de Lei nº 4.439, de 2013, a seguinte

redação:

“Art.  5º - O art.  74 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 74 - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA

-, a que se refere o inciso I  do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por

finalidade planejar, promover, organizar, dirigir, coordenar, executar, regular, controlar

e  avaliar  as  ações  setoriais  a  cargo  do  Estado  relativas  ao  fomento  e  ao

desenvolvimento do agronegócio e da agricultura familiar, abrangendo as atividades

agrossilvipastoris;  ao  aproveitamento  dos  recursos  naturais  renováveis;  ao

desenvolvimento  sustentável  do  meio  rural;  à  gestão  de qualidade;  ao  transporte,

armazenamento,  comercialização  e  distribuição  de  produtos,  bem  como  planejar,

coordenar e executar a política agrária e fundiária rural do Estado, competindo-lhe:
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(...)

XX  -  prevenir  e  mediar  conflitos  que  envolvam  a  posse  e  o  uso  da  terra,

contribuindo para a promoção e a defesa dos direitos humanos e civis, observada a

diretriz governamental;

XXI - fornecer suporte técnico, com vistas à articulação dos esforços do Estado com

os da União, dos municípios e de entidades civis, em favor da regularização fundiária

rural e da reforma agrária;

XXII - executar a política agrária do Estado, de acordo com programa estadual de

reforma agrária;

XXIII - celebrar convênios, contratos e acordos com órgãos e entidades públicas ou

privadas,  nacionais  ou  internacionais,  com vistas  à consecução de sua finalidade

institucional;

XXIV - apoiar o Estado no processo de captação de recursos relativos ao crédito

fundiário e promover os repasses, observada a diretriz governamental; e

XXV  -  desenvolver  ou  fomentar  ações  de  apoio  voltadas  à  consolidação  dos

projetos de assentamento e reforma agrária no Estado sob a responsabilidade do

governo federal e coordenar e executar ações da mesma natureza.”.

EMENDA Nº … AO SUBSTITUTIVO Nº 2 AO PROJETO DE LEI N° 4.439, DE 2013

Acrescente-se ao Substitutivo nº 2 do Projeto de Lei nº 4.439, de 2013 o seguinte

artigo:

“Art.  … - O art.  81 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 81 - A Fundação Rural Mineira - RURALMINAS -, a que se refere a alínea “c”

do inciso I do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade planejar,

desenvolver,  dirigir,  coordenar,  fiscalizar  e  executar  projetos  de  logística  de

infraestrutura  rural  e  de  engenharia  com  vistas  ao  desenvolvimento  social  e

econômico  do  meio  rural  no  Estado,  observadas  as  diretrizes  formuladas  pela

SEAPA, competindo-lhe:

(…)

IX -  promover a regularização de terras devolutas rurais  e administrar  as  terras

arrecadadas,  inclusive as terras devolutas provenientes dos distritos florestais,  até
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que recebam destinação específica; e

X - organizar, implantar e coordenar a manutenção do cadastro rural do Estado,

bem  como  identificar  terras  abandonadas,  subaproveitadas,  reservadas  à

especulação e com uso inadequado à atividade agropecuária.”.”.

EMENDA Nº … AO SUBSTITUTIVO Nº 2 DO PROJETO DE LEI N° 4.439, DE 2013

Dê-se aos incisos II e III do art. 8º do Substitutivo nº 2 do Projeto de Lei nº 4.439, de

2013, a seguinte redação:

“Art. 8° - (…)

II - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica e

Fundacional do Poder Executivo - DAI:

a) um DAI-5;

b) quinze DAI-12;

c) cinco DAI-13;

d) quatorze DAI-17;

e) dois DAI-20;

f) dois DAI-24;

III - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) nove GTEI-1;

b) nove GTEI-2.”.

Dê-se aos incisos I e II do art. 9º do Substitutivo nº 2 do Projeto de Lei nº 4.439, de

2013, a seguinte redação:

“Art. 9° - (...)

I  -  cargos  do  Grupo  de  Direção e  Assessoramento  da  Administração Direta  do

Poder Executivo - DAD:

a) um DAD-2;

b) dez DAD-3;

c) dez DAD-4;

d) dois DAD-5;

II - GTEs:

a) duas GTED-1;

b) três GTED-2.”.
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EMENDA Nº … AO SUBSTITUTIVO Nº 2 DO PROJETO DE LEI N° 4.439, DE 2013

Acrescente-se ao Substitutivo nº 2 do Projeto de Lei nº 4.439, de 2013, o seguinte

artigo:

“Art. … - Ficam transferidos para a Fundação Rural Mineira - RURALMINAS - os

seguintes  cargos  de  provimento  em  comissão  do  Grupo  de  Direção  e

Assessoramento da Administração Indireta do Poder Executivo - DAI - e a seguinte

Gratificação  Temporária  Estratégica  -  GTEI  -  do  Instituto  de  Terras  do  Estado de

Minas Gerais - ITER -, constantes no item V.10.2 do Anexo V da Lei Delegada nº 175,

de 2007, considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos

arts. 14 e 24 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento: dois DAI-17; e

II - Gratificação Temporária Estratégica: uma GTED-1.”.

EMENDA Nº … AO SUBSTITUTIVO Nº 2 DO PROJETO DE LEI N° 4.439, DE 2013

Dê-se ao art. 11 do Substitutivo nº 2 do Projeto de Lei nº 4.439, de 2013, a seguinte

redação:

“Art. 11 - Em função do disposto nos arts. 9º, 10 e ... desta lei, o item IV.2.1 do

Anexo IV da Lei  Delegada n°  174,  de  2007,  e o item V.28.2 do Anexo V da Lei

Delegada nº 175, de 2007, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I

e II desta lei.”.

EMENDA Nº … AO SUBSTITUTIVO Nº 2 DO PROJETO DE LEI N° 4.439, DE 2013

Dê-se ao Anexo do Substitutivo nº 2 do Projeto de Lei nº 4.439, de 2013, a seguinte

redação:

“ANEXO I

(a que se refere o art. 11 da Lei n° ..., de … de … de ...)

“ANEXO IV

(a que se refere o § 2° do art. 2° da Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVOS DE VALORES UNITÁRIOS E DE CARGOS DE PROVIMENTO EM

COMISSÃO

(...)

IV.2  -  QUANTITATIVOS  DE  CARGOS  DE  PROVIMENTO  EM  COMISSÃO,

FUNÇÕES GRATIFICADAS E GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS



2017
____________________________________________________________________________

ATRIBUÍDOS AOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

IV.2.1  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  AGRICULTURA,  PECUÁRIA  E

ABASTECIMENTO 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 13.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O  Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

13.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O  Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 13.12.2013.

“ANEXO II

(a que se refere o art. 11 da Lei n° ..., de … de … de ...)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada nº

175, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE FUNÇÕES

GRATIFICADAS ESPECÍFICAS E DE GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS

ESTRATÉGICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO

(...)

V.28 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS

(...)

V.28.2  -  QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO - DAI

* - O Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 13.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 13.12.2013.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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“MENSAGEM Nº 588/2013*

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  sejam  submetidas  a  essa  egrégia

Assembleia Legislativa, emendas ao Substitutivo nº 2 do Projeto de Lei nº 4.440, de

2013,  aprovado  pela  Comissão  de  Administração  Pública,  que  altera  as  Leis

Delegadas nº 179, de 1º de janeiro de 2011, que dispõe sobre a organização básica e

a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo do Estado, e nº 180, de 20

de janeiro de 2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Administração Pública

do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências.

Com as emendas, pretende-se promover ajustes ao Projeto de Lei original enviado

a essa Assembleia  por  meio da  Mensagem nº  516,  de  2013,  caracterizados,  em

suma, pela alteração da denominação de uma das subsecretarias e pela criação de

uma superintendência no âmbito da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento; pela alteração da gestão do Fundo Penitenciário Estadual e do Fundo

Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes - FUNPREN; e

pela alteração da estrutura básica da Loteria do Estado de Minas Gerais.

Destaco que estas alterações não acarretarão impacto financeiro para o Estado.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor estas emendas ao

Substitutivo nº 2 do Projeto de Lei nº 4.440, de 2013.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA Nº … AO SUBSTITUTIVO Nº 2 AO PROJETO DE LEI N° 4.440, DE 2013

Dê-se ao art. 1º do Substitutivo nº 2 do Projeto de Lei nº 4.440, de 2013, a seguinte

redação:

Art. 1º - A alínea “a” do inciso I, o caput do inciso VIII e os incisos IX e XIX do art. 5º

da Lei Delegada nº 179, de 1º de janeiro de 2011, passam a vigorar com a seguinte

redação, e ficam acrescentadas a seguinte alínea “f” ao inciso V, a seguinte alínea “d”

ao inciso XIII e a seguinte alínea “d” ao inciso XV:

“Art. 5º - (…)

I - (...)
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a) Subsecretaria de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária;

(...)

V - (...)

f) Subsecretaria de Políticas sobre Drogas;

(...)

VIII - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão

Metropolitana:

(...)

IX - Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social:

a) Subsecretaria de Assistência Social;

b) Subsecretaria de Direitos Humanos;

c) Subsecretaria de Trabalho e Emprego;

(…)

XIII - (...)

d) Subsecretaria de Juventude;

(…)

XV - (...)

d) Centro de Serviços Compartilhados;

(…)

XIX - Secretaria de Estado de Turismo e Esportes:

a) Subsecretaria de Esportes;

b) Subsecretaria de Turismo.”.

EMENDA Nº … AO SUBSTITUTIVO Nº 2 AO PROJETO DE LEI N° 4.440, DE 2013

Acrescentem-se  ao  Substitutivo  nº  2  do  Projeto  de  Lei  nº  4.440,  de  2013,  os

seguintes artigos:

“Art.  (…) -  O art.  75 da Lei  Delegada nº  180,  de  2011,  passa a vigorar  com a

seguinte redação:

Art. 75 - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento tem a

seguinte estrutura orgânica básica:

I - Gabinete;

II - Assessoria Jurídica;
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III - Auditoria Setorial;

IV - Assessoria de Apoio Administrativo;

V - Assessoria de Comunicação Social;

VI - Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação;

VII - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;

VIII - Subsecretaria do Agronegócio:

a) Superintendência de Política e Economia Agrícola; e

b) Superintendência de Desenvolvimento Agropecuário e da Silvicultura; e

IX - Subsecretaria de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária:

a) Superintendência de Agricultura Familiar;

b) Superintendência de Gestão dos Mercados Livre do Produtor; e

c) Superintendência de Regularização Fundiária.”.

EMENDA Nº … AO SUBSTITUTIVO Nº 2 AO PROJETO DE LEI N° 4.440, DE 2013

O art.  135 da  Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a  seguinte

redação:

“Art.  135 - A Secretaria de Estado de Defesa Social é o órgão gestor do Fundo

Penitenciário Estadual e do Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão

de Entorpecentes - Funpren.”.

EMENDA Nº … AO SUBSTITUTIVO Nº 2 AO PROJETO DE LEI N° 4.440, DE 2013

O art.  193 da  Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a  seguinte

redação:

“Art. 193 - A LEMG tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I - Conselho de Administração;

II - Direção Superior:

a) Diretor-Geral;

b) 1º Vice-Diretor-Geral; e

c) 2º Vice-Diretor-Geral;

III - Unidades Administrativas:

a) Procuradoria;

b) Auditoria Seccional; e

c) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças.”.
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EMENDA Nº … AO SUBSTITUTIVO Nº 2 AO PROJETO DE LEI N° 4.440, DE 2013

Suprimam-se o art. 28 e a alínea “v” do inciso VI do art. 67 do Substitutivo nº 2 ao

Projeto de Lei nº 4.440, de 2013.

Suprima-se a expressão “V.2.1” do art. 35 do Substitutivo nº 2 ao Projeto de Lei nº

4.440, de 2013.

EMENDA Nº … AO SUBSTITUTIVO Nº 2 AO PROJETO DE LEI N° 4.440, DE 2013

Acrescente-se onde convier ao Substitutivo nº  2 do Projeto de Lei  nº  4.440, de

2013, o seguinte artigo e o respectivo Anexo:

“Art. … - Fica transformado, no âmbito da Loteria do Estado de Minas Gerais, um

cargo de Diretor em Vice-Diretor Geral, a que se refere o item V.2.1 da Lei Delegada

nº 175, de 26 de janeiro de 2007, passando este a vigorar na forma do Anexo desta

Lei.

ANEXO

(a que se refere o art. da lei nº , de de de 2013)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada nº

175, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE FUNÇÕES

GRATIFICADAS ESPECÍFICAS E DE GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS

ESTRATÉGICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO

(...)

V.2 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

V.2.1 - CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

* - O Quantitativo de Cargos em Comissão da Administração Superior foi publicado

no Diário do Legislativo, de 13.12.2013.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 589/2013*

Belo Horizonte, 3 de dezembro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  deliberação  dessa  egrégia  Assembleia,

emenda  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.745,  de  2013,  que  incorpora  a  Gratificação
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Complementar ao vencimento básico dos servidores das carreiras que menciona e dá

outras providências.

A emenda propõe alterações no regime jurídico dos professores de arte e restauro

da  Fundação  de  Arte  de  Ouro  Preto  -  FAOP.  Dentre  as  medidas  apresentadas,

destacam-se a adoção da remuneração por subsídio - a partir  de 1º de janeiro de

2014 - e os ajustes na jornada de trabalho.

Ressalto  que  a  emenda  tem  por  objetivo  valorizar  o  magistério  e  favorecer  a

formação  de  profissionais  qualificados  para  atuar  no  campo  das  artes,  da

conservação e da restauração do patrimônio histórico e cultural.  Nesse sentido, a

emenda ampliará as potencialidades de transformação social dos projetos e cursos

desenvolvidos pela FAOP e contribuirá para a efetividade das políticas públicas na

área da cultura.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor a emenda ao

projeto de lei em questão.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 4.745, DE 2013

Acrescentem-se, onde convier, os seguintes artigos ao Projeto de Lei nº 4.745, de

2013:

“Art. ... - Passa a ser remunerado por subsídio, fixado em parcela única, o servidor

ocupante de cargo de provimento efetivo da carreira de Professor de Arte e Restauro,

a que se refere o inciso IV do art. 1º da Lei nº 15.467, 13 de janeiro de 2005, lotado

na Fundação de Arte de Ouro Preto - FAOP.

Parágrafo único - O valor do subsídio da carreira de que trata o caput é o constante

no Anexo desta lei, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono,

prêmio  e  verba  de  representação  ou  outra  espécie  remuneratória,  ressalvado  o

disposto no art. ....

Art. ... - No valor do subsídio da carreira de Professor de Arte e Restauro de que

trata o art. ... estão incorporadas as seguintes parcelas remuneratórias:

I - vencimento básico ou provento básico;

II  -  adicionais  por  tempo  de  serviço  previstos  nos  arts.  112  e  113  do  Ato  das



2023
____________________________________________________________________________

Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT - da Constituição do Estado;

III - vantagem pessoal prevista no § 3º do art. 1º da Lei nº 10.470, de 15 de abril de

1991, e no art. 1º da Lei nº 13.694, de 1º de setembro de 2000;

IV -  auxílio-alimentação previsto na Lei  Delegada nº 38,  de 26 de setembro de

1997;

V - adicional de desempenho previsto no art. 31 da Constituição do Estado e na Lei

nº 14.693, de 30 de julho de 2003;

VI - vantagem pessoal de que trata o art. 49 da Lei nº 15.293, de 2004;

VII - Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, prevista na Lei nº 15.787, de 27 de

outubro de 2005;

VIII - auxílio-transporte de que trata o art. 48 da Lei nº 17.600, de 1º de julho de

2008;

IX - gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151

da Lei nº 7.109, de 13 de outubro de 1977;

X - vantagem pessoal de que trata o § 4º do art. 1º da Lei nº 14.683, de 30 de julho

de 2003, bem como qualquer outra vantagem decorrente de apostilamento integral ou

proporcional em cargo de provimento em comissão.

Parágrafo único - Além das parcelas previstas no caput, o subsídio da carreira de

Professor de Arte e Restauro incorpora as demais vantagens pecuniárias a que o

servidor fizer jus em 31 de dezembro de 2013, ressalvado o disposto no art. ....

Art. ... - A remuneração por subsídio a que se refere o art. ... não exclui a percepção

de vantagens de natureza indenizatória e das seguintes espécies remuneratórias, nos

termos da legislação específica:

I - gratificação natalina;

II - adicional de férias;

III - adicional de insalubridade;

IV - adicional de periculosidade;

V - adicional noturno;

VI - adicional pela prestação de serviço extraordinário;

VII -  parcelas de caráter eventual relativas à extensão de carga horária,  de que

tratam os arts. 8º-B e 8º-F da Lei nº 15.467, de 2005;
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VIII  -  abono de permanência de que trata o § 19 do art.  40 da Constituição da

República, bem como o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda à Constituição da

República nº 41, de 19 de dezembro de 2003;

IX - espécies remuneratórias percebidas pelo exercício de cargo de provimento em

comissão ou de função de confiança;

X - gratificação temporária estratégica;

XI - prêmio por produtividade;

XII  -  férias-prêmio convertidas em espécie, nos termos do art.  117 do ADCT da

Constituição do Estado.

Art.  ...  -  O  servidor  ocupante  de  cargo  de  provimento  efetivo  da  carreira  de

Professor de Arte e Restauro, a que se refere o inciso IV do art. 1º da Lei nº 15.467,

de  2005,  será  posicionado,  em  1º  de  janeiro  de  2014,  na  tabela  de  subsídio

correspondente  às  respectivas  carreira  e  carga  horária  de  trabalho,  observado  o

disposto no art. ... desta lei e os seguintes critérios:

I - o nível em que ocorrerá o posicionamento na tabela de subsídio será definido

conforme a escolaridade do servidor em 31 de dezembro de 2013;

II  -  para  a  definição  do  grau  em  que  ocorrerá  o  posicionamento  na  tabela  de

subsídio será observado o valor do vencimento básico previsto na tabela constante

no item VII.1.3 do Anexo VII da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005, acrescido

das vantagens incorporáveis ao subsídio, nos termos do art. ..., a que o servidor fizer

jus em 31 de dezembro de 2013;

III  -  caso  o  servidor  não  comprove  a  conclusão  do  ensino  médio,  seu

posicionamento ocorrerá no nível I,  grau A, ficando o desenvolvimento na carreira

condicionado  à  comprovação  da  referida  escolaridade,  observados  os  demais

requisitos legais.

§ 1º - Para os fins do disposto no inciso II do caput, o servidor será posicionado, no

mínimo, no grau previsto na tabela constante no Anexo ... desta lei correspondente ao

seu tempo de efetivo exercício na respectiva carreira até 31 de dezembro de 2013,

ressalvado o disposto no inciso III do caput.

§ 2º - Na contagem de tempo de efetivo exercício para fins do disposto no § 1º,

serão observados os seguintes interstícios:



2025
____________________________________________________________________________

I - para o servidor com ingresso em cargo da carreira de Arte e Restauro, a que se

refere a Lei nº 15.467, de 2005, a contagem terá início a partir da data de início de

exercício no cargo para o qual tenha sido nomeado e terminará em 31 de dezembro

de 2013;

II  -  para  o  servidor  que  teve  o  cargo  transformado  na  forma  da  correlação

estabelecida no Anexo IV da Lei nº 15.467, de 2005, a contagem terá início a partir da

data de início de exercício no cargo transformado que ensejou o posicionamento de

que trata  o Decreto nº  44.217,  de 27 de janeiro de 2006,  e terminará em 31 de

dezembro de 2013;

III  -  para  o  servidor  a  que  se  referem  os  incisos  IV  e  V  do  art.  7º  da  Lei

Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007, a contagem terá início a partir da

data da primeira designação para o exercício de função pública, no âmbito da FAOP,

formalizada nos termos da alínea “a” do § 1º do art. 10 da Lei nº 10.254, de 20 de

julho de 1990, e terminará em 31 de dezembro de 2013;

IV  -  para  o  servidor  que  passou  para  a  inatividade  em  data  anterior  a  31  de

dezembro de 2013, a contagem terá início na data de início de exercício prevista nos

incisos I, II ou III, conforme a situação do servidor, e terminará na data de vigência da

aposentadoria ou do afastamento preliminar à aposentadoria.

§ 3º  -  À contagem de tempo de efetivo exercício do servidor  de que tratam os

incisos I e II do § 2º será acrescido o período de exercício de função pública, no

âmbito da FAOP, decorrente de designação formalizada nos termos da alínea “a” do §

1º do art. 10 da Lei nº 10.254, de 1990.

§ 4º - O posicionamento na tabela de subsídio deverá resultar em acréscimo de, no

mínimo, 5% (cinco por cento)  sobre a remuneração devida ao servidor  em 31 de

dezembro de 2013, excluídas as parcelas não incorporáveis ao subsídio, previstas no

art. ... desta Lei.

§  5º  -  Quando o  valor  apurado nos  termos do inciso II  do  caput,  observado o

disposto nos §§ 1º  a 4º,  não corresponder a um valor  exato previsto nas tabelas

constantes  no  Anexo  ...  desta  Lei,  desprezados  os  centavos,  o  servidor  será

posicionado no grau imediatamente superior.

§ 6º - Caso o valor obtido nos termos do inciso II do caput, observado o disposto
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nos §§ 1º a 4º, seja superior ao valor do subsídio do último grau do nível em que

ocorrer o posicionamento, fica assegurada aos servidores ativos, aos inativos e aos

pensionistas a percepção de vantagem pessoal nominalmente identificada.

§ 7º - A vantagem pessoal de que trata o § 6º corresponderá à diferença entre a

remuneração a que o servidor fizer jus em 31 de dezembro de 2013 e o valor do

subsídio do nível e do grau em que ocorrer o posicionamento do servidor, nos termos

dos incisos I e II do caput, observado o disposto nos §§ 1º a 5º.

§ 8º - A vantagem pessoal de que trata o § 6º será reajustada nas mesmas datas e

com os mesmos índices aplicáveis às tabelas de subsídio estabelecidas no Anexo ...

desta lei.

§  9º  -  Caso o  servidor  cumpra,  na  data  de  publicação desta  lei,  carga horária

semanal de trabalho diferente da prevista na tabela constante no Anexo ... desta lei, o

valor do subsídio será proporcional à respectiva carga horária.

Art.  ...  -  O disposto nos arts.  ...  a ... aplica-se ao servidor inativo e ao afastado

preliminarmente  à  aposentadoria  que  fizerem  jus  à  paridade,  nos  termos  da

legislação vigente, bem como ao detentor de função pública de que trata o art. 4º da

Lei nº 10.254, de 1990, cujos proventos ou cuja remuneração tiverem como referência

os valores aplicáveis à carreira de Professor de Arte e Restauro, a que se refere o

inciso IV do art. 1º da Lei nº 15.467, de 2005.

Art. ... - A remuneração do designado nos termos do art. 10 da Lei nº 10.254, de

1990, para funções correspondentes às do cargo da carreira de Professor de Arte e

Restauro, a que se refere o inciso IV do art. 1º da Lei nº 15.467, de 2005, terá como

referência  os  valores  constantes  no  Anexo  ...  desta  Lei,  observada  a

proporcionalidade em relação à carga horária.

Parágrafo único -  Fica vedado o acréscimo de qualquer  vantagem pecuniária  à

remuneração dos designados  de que trata  o  caput,  ressalvadas as  previstas  nos

incisos I a X do art. ....

Art. … - Ficam asseguradas ao servidor de que trata o art. ..., submetido ao regime

de subsídio, em exercício de cargo de provimento em comissão do Poder Executivo

Estadual,  as  opções  remuneratórias  estabelecidas  na  legislação  específica,

observada, em qualquer hipótese, a vedação à percepção das parcelas incorporadas



2027
____________________________________________________________________________

na forma do art. ....

Art.  … -  Os  valores  dos  subsídios  dos  servidores  de  que  trata  o  art.  ...  serão

reajustados anualmente, a partir do exercício financeiro seguinte ao do início de sua

vigência, observado o disposto no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único - A aplicação do disposto no caput está condicionada à observância

do disposto no art. 4º da Lei nº 19.973, de 27 de dezembro de 2011.

Art. … - O disposto nos arts. ... a ... aplica-se, no que couber, ao servidor alcançado

pelo disposto no art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, ocupante de cargo da

carreira de Professor de Arte e Restauro.

Art. ... - O inciso III do art. 8º da Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º - (...)

III  -  vinte  e  quatro  horas  para  os  cargos  da  carreira  de  Professor  de  Arte  e

Restauro.”.

Art. ... - O art. 11 da Lei nº 15.467, de 2005, fica acrescido dos seguintes §§ 1º e 2º:

“Art. 11 - (...)

§  1º  -  O  cargo  de  Professor  de  Arte  e  Restauro  poderá  ser  provido,

excepcionalmente, sem a comprovação do nível intermediário de escolaridade, desde

que o candidato comprove os requisitos técnicos para o exercício de suas funções,

conforme estabelecido no edital do concurso público e em normas complementares

expedidas pela FAOP.

§ 2º - Na hipótese do § 1º, o posicionamento do servidor dar-se-á no nível I, grau A,

e o desenvolvimento na carreira ficará condicionado à comprovação da escolaridade

exigida, observados os demais requisitos previstos nesta Lei.”.

Art. ... - O caput do art. 8º-A da Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º-A - A carga horária semanal de trabalho do ocupante de cargo da carreira de

Professor de Arte será distribuída da seguinte forma:”.

Art. ... - O caput do art. 8º-B da Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º-B - A carga horária semanal de trabalho do ocupante de cargo da carreira
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de Professor de Arte poderá ser estendida em até cinqüenta por cento, em conteúdo

curricular para o qual o professor esteja habilitado, com valor adicional proporcional

ao valor do vencimento básico estabelecido na tabela do respectivo cargo, enquanto

permanecer nessa situação.”.

Art.  ...  -  O § 1º do art.  8º-C da Lei nº 15.467, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8º-C - (...)

§ 1º - A remuneração do Professor submetido à jornada semanal de trabalho a que

se refere o  caput será proporcional ao número de horas semanais fixadas para o

cargo, na forma de regulamento.”.

Art. ... - A Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005, fica acrescida dos seguintes arts.

8º-D, 8º-E, 8º-F e 8º-G:

“Art. 8º-D - A carga horária semanal de trabalho do Professor de Arte e Restauro

compreenderá:

I - dezesseis horas destinadas à docência;

II - oito horas destinadas a atividades extraclasse, conforme regras definidas em

regulamento.

Parágrafo único - A carga horária do Professor de Arte e Restauro não poderá ser

reduzida, salvo na ocorrência de remoção ou de mudança de lotação, com expressa

aquiescência do professor, hipótese em que a remuneração será proporcional à nova

carga horária.

Art. 8º- E - O cargo efetivo de Professor de Arte e Restauro poderá ser provido,

excepcionalmente, com carga horária igual ou superior a oito horas semanais, sem

ultrapassar  o  limite  de  vinte  e  quatro  horas  semanais  para  o  mesmo  conteúdo

curricular.

§ 1º - Para os servidores ocupantes do cargo a que se refere o  caput,  as horas

destinadas  à  docência  serão  calculadas  proporcionalmente  em  relação  à  carga

horária total do cargo, na forma de regulamento.

§ 2º - O subsídio do Professor de Arte e Restauro a que se refere este artigo será

estabelecido  conforme  a  “Tabela  de  subsídio  da  carreira  de  Professor  de  Arte  e

Restauro, da FAOP”, constante do Anexo …, e será proporcional ao número de horas
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semanais fixadas para o cargo, na forma de regulamento.

§ 3º - As aulas assumidas em cargo vago e no mesmo conteúdo da titulação do

cargo do professor habilitado passarão, mediante requerimento e com a anuência da

FAOP,  a  integrar  a  carga  horária  semanal  do  professor,  a  qual  não  poderá  ser

reduzida  após  essa  alteração,  salvo  na  hipótese  de  remoção  e  de  mudança  de

lotação, com expressa aquiescência do professor, hipótese em que a remuneração

será proporcional à nova carga horária.

Art.  8º-  F  -  Ao assumir  extensão de  carga  horária,  nos  termos  do  art.  8º-B,  o

Professor de Arte e Restauro fará jus ao Adicional por Extensão de Jornada - AEJ -,

cujo  valor  será  proporcional  ao  do  subsídio  estabelecido  na  tabela  da  respectiva

carreira, acrescido, se for o caso, da vantagem pessoal a que se refere enquanto

permanecer nessa situação.

§ 1º -  É vedada a atribuição de extensão de carga horária ao professor que se

encontra afastado do exercício do cargo.

§ 2º - O servidor ocupante de dois cargos de Professor de Arte e Restauro poderá

assumir a extensão de que trata o caput desde que o somatório das horas destinadas

à docência dos dois cargos não exceda trinta e duas horas.

§ 3º - O AEJ poderá compor a base da contribuição de que trata o art. 26 da Lei

Complementar nº 64, de 2002, mediante opção expressa do servidor quando da sua

concessão, observando-se ainda, para fins de integração das horas-aula a que se

refere o caput à carga horária do respectivo cargo efetivo, os critérios estabelecidos

no § 5º.

§ 4º - A extensão de carga horária será concedida ao Professor de Arte e Restauro

a cada ano letivo e cessará, a qualquer tempo, na ocorrência das hipóteses previstas

no § 7º do art. 8º-B.

§ 5º - A média da carga horária exercida por mais de dez anos a título de extensão

de jornada será integrada à carga horária do Professor de Arte e Restauro, desde que

tenha  havido  a  contribuição  previdenciária  incidente  sobre  a  referida  verba,

observado o disposto no § 3º.

§ 6º - O AEJ será pago durante as férias regulamentares com base na média dos

valores percebidos no ano anterior a esse título.



2030
____________________________________________________________________________

§ 7º -  A carga horária resultante da integração prevista no § 5º  não poderá ser

reduzida após essa alteração,  salvo na ocorrência de remoção e de mudança de

lotação, com expressa aquiescência do professor, hipótese em que a remuneração

será proporcional à nova carga horária.

Art.  8º-G - A média da carga horária exercida por dez anos ou mais a título de

extensão de jornada ou de exigência curricular integrará a carga horária do cargo

efetivo  do  Professor  de  Arte  e  Restauro,  passando  a  compor  a  remuneração  do

servidor, a partir da vigência da aposentadoria, desde que tenha havido a contribuição

de que trata o art. 26 da Lei Complementar nº 64, de 2002, observado o disposto em

regulamento.

Parágrafo único - Se, por ocasião da concessão da aposentadoria, o período de

extensão da carga horária ou exigência curricular for inferior a três mil seiscentos e

cinquenta dias e igual ou superior a dois mil cento e noventa dias, o servidor fará jus,

por ano de exercício, à integração de um décimo da média da carga horária exercida

no período.”.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 4.745, DE 2013

Acrescentem-se, onde convier, os seguintes Anexos ao Projeto de Lei nº 4.745, de

2013:

ANEXO ...

(a que se refere o art. ... da Lei nº de de 2013)

Tabela de subsídio da carreira de Professor de Arte e Restauro, da FAOP

* - A Tabela de Subsídio da Carreira de Professor de Arte e Restauro, da FAOP, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 13.12.2013.

ANEXO ...

(a que se refere o § 1º do art. ... da Lei nº de de 2013)

TABELA DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE POSICIONAMENTO NA TABELA

DE SUBSÍDIO DO PROFESSOR DE ARTE E RESTAURO

*  -  A Tabela  de  Tempo de  Serviço  para  Fins  de  Posicionamento  na  Tabela  de

Subsídio do Professor de Arte e Restauro foi publicada no  Diário do Legislativo, de

13.12.2013.

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.745/2013. Publicada, fica a mensagem em poder
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da Mesa, aguardando a inclusão da proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.345/2011

Dê-se a seguinte redação ao art. 1º:

“Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 6º da Lei nº 12.032, de 21 de dezembro de 1995,

o seguinte parágrafo único:

'Art. 6º - (...)

Parágrafo único - O Estado adotará medidas para assegurar o acesso de pessoas

com deficiência, de todas as regiões do Estado, ao local de realização de exames do

processo  de  habilitação  de  condutor  de  veículo  automotor,  por  meio  da

descentralização da Comissão de Exames Especiais do Detran-MG para as cidades-

sede das Regiões Integradas de Segurança Pública - RISP.'.”.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

EMENDA Nº 3

Acrescentem-se onde convier os seguintes artigos:

“Art. … - Os incisos I e  II  do art. 1° da Lei n° 15.303, de 10 de agosto de 2004,

passam a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 1°- (...)

I - Fiscal Agropecuário de Nível Superior;

II - Fiscal Agropecuário de Nível Técnico;”.

Art. - ... O inciso I do art. 3° da Lei n° 15.303, de 10 de agosto de 2004, passa a

vigorar com a seguinte redação:

'Art. 3° - (...)

I - no Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, os cargos das carreiras de Fiscal

Agropecuário de Nível Superior, Fiscal Agropecuário de Nível Técnico Especialista em

Gestão de Defesa Agropecuária,  Assistente  de Gestão de Defesa Agropecuária e

Auxiliar Operacional;'.

Art. ... - Os § § 2° e 3° do art. 4° da Lei nº 15.303, de 10 de agosto de 2004, passam

a vigorar com a seguinte redação:
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'Art. 4°- (...)

§  2°  -  As atribuições dos cargos das  carreiras  de  Fiscal  Agropecuário de Nível

Superior e Fiscal Agropecuário de Nível Técnico têm natureza de atividade exclusiva

de Estado.

§ 3° - As condições do exercício das atribuições dos cargos da carreira de Fiscal

Agropecuário de Nível Superior, em especial as relacionadas a ações de fiscalização,

serão definidas em regulamento.'.

Art. … - Os incisos I, II e III do § 1° do art.10, da Lei nº 5.303 de 10 de agosto de

2004, passam a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 10 - (...)

§ 1° - (...)

I - superior, conforme definido no edital do concurso, para ingresso no nível I das

carreiras de Fiscal Agropecuário de Nível Superior, Especialista em Gestão de Defesa

Agropecuária e Analista de Desenvolvimento Rural;

II - intermediário, conforme definido no edital do concurso, para ingresso no nível I

das  carreiras  de  Fiscal  Agropecuário  de  Nível  Técnico,  Assistente  de  Gestão  de

Defesa Agropecuária e Técnico de Desenvolvimento Rural;

III  -  pós-graduação  lato sensu para ingresso no nível  IV  das carreiras de Fiscal

Agropecuário  de  Nível  Superior  é  de  Especialista  em  Gestão  de  Defesa

Agropecuária.'.

Art. … - O inciso I do caput art. 11 da Lei n° 15.303 de 10 de agosto de 2004 passa

a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 11- (...)

I - para as carreiras de Fiscal Agropecuário de Nível Superior, Fiscal Agropecuário

de Nível Técnico, Especialista em Gestão de Defesa Agropecuária e assistente de

Gestão de Defesa Agropecuária:'.

Art. … - O art. 22, da Lei n° 15.303, de 10 de agosto de 2004, passa a vigorar com

a seguinte redação:

'Art. 22 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Fiscal Agropecuário

de  Nível  Superior,  previsto  no  Anexo  I  desta  lei,  são  realizados  os  seguintes

procedimentos:
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I  -  ficam  os  cargos  de  provimento  efetivo  de  Analista  Técnico  Agropecuário  e

Analista  Técnico  de  Laboratório  lotados  no  IMA na  data  de  publicação  desta  lei

transformados em quinhentos e trinta e nove cargos de provimento efetivo de Fiscal

Agropecuário de Nível Superior;

II - ficam criados oitenta cargos de provimento efetivo de Fiscal Agropecuário de

Nível Superior.'.

Art. … - O art. 23 da Lei n° 15.303, de 10 de agosto de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

'Art. 23 - Para a obtenção do número de cargos da carreira de Fiscal Agropecuário

de  Nível  Técnico,  previsto  no  Anexo  I  desta  lei,  são  realizados  os  seguintes

procedimentos:

I - ficam os cargos de provimento efetivo de Técnico em Agropecuária e Auxiliar em

Agropecuária  lotados  no  IMA na  data  de  publicação  desta  lei  transformados  em

quatrocentos e seis cargos de provimento efetivo de Fiscal  Agropecuário de Nível

Técnico;

II - ficam criados cento e seis cargos de provimento efetivo de Fiscal Agropecuário

de Nível Técnico.'.

Art. … - O título do item 1.4 do Anexo I da Lei n° 15.303, de 10 de agosto de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“1.4 - CARREIRA DE FISCAL AGROPECUÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR (...)”

Art.  … -  No item 2.1  do anexo  II  da  Lei  n°  15.303,  de 10 de agosto de 2004,

substitua-se a expressão “Fiscal Agropecuário” pela expressão Agropecuário de Nível

Superior”  e  a  expressão  “Fiscal  Assistente  Agropecuário”  pela  expressão  Fiscal

Agropecuário de Nível Técnico”.

Art.  … - No item 3.1 do anexo III  da Lei  n°  15.303,  de 10 de agosto de 2004,

substitua-se a expressão “Fiscal Agropecuário” pela expressão “Fiscal Agropecuário

de Nível  Superior”  e a expressão “Fiscal  Assistente Agropecuário”  pela expressão

Fiscal Assistente Agropecuário” pela expressão de Nível Técnico”.

Art.  … - No item 4.1 do anexo  IV  da Lei  n°  15.303, de 10 de agosto de 2004,

substitua-se a expressão “Fiscal Agropecuário” pela expressão “Fiscal Agropecuário

de Nível  Superior”  e a expressão “Fiscal  Assistente Agropecuário”  pela expressão
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“Fiscal Agropecuário de Nível Técnico”.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2013.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: Mister se faz uniformizar a nomenclatura dos fiscais agropecuários de

nível  médio/técnico  em  relação  aos  outros  órgãos  do  sistema  estadual  de

agropecuária. O Decreto Federal nº 90.922, de 6/2/85, alterado pelo Decreto nº 4.560,

de 30/12/2002, que regulamentou a Lei n° 5.524, de 5/11/68, dispõe sobre o exercício

da profissão de técnico industrial  e de técnico agrícola de 2° grau e veio a dar a

classificação de fiscais a estes profissionais. A linguagem de “fiscal assistente” não é

tecnicamente  correta, tendo  em  vista  que  os  cargos  de  assessoria  são  cargos

comissionados, o que não é o caso da atuação do profissional aqui em referência.

Com o apoio dos Sindicatos Técnicos Agrícolas de Minas Gerais - Sintamig - e com

a  anuência  do  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  -  IMA -,  vimos  apresentar  essa

proposição no sentido de adequar corretamente a nomenclatura dos fiscais do IMA de

forma a valorizar  tão importante categoria  de servidores que prestam serviços na

agropecuária de nosso Estado.

EMENDA Nº 4

Acrescente-se onde convier:

Art. 1° - Fica mantido o art. 5° da Lei Delegada n° 179 de , de 1° janeiro de 2011,

com a seguinte redação:

“Art. 5º - As secretarias de Estado e as respectivas subsecretárias são as seguintes:

(...)

IX - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

a) Subsecretária de Assistência Social;

b) Subsecretária de Direitos Humanos.

(...)

XVII - Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego.”.

Art. 2° - Fica mantido o art. 6° da Lei Delegada n° 179, de 2011, com a seguinte

redação.

“Art. 6º - Os Cargos de Secretário de Estado são os seguintes:

(...)
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IX - Secretário de Estado de Desenvolvimento Social

XVII - Secretário de Estado de Trabalho e Emprego.”.

Art. 3° - Ficam mantidos os incisos IX e XVII do art. 12º da Lei Delegada n° 179, de

2011, com a seguinte redação:

“Art.12 - (...)

IX - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

a) Fundação Educacional Caio Martins - Fucam;

(...)

XVII - Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

a) Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Ultramig;

Art. 4° - Ficam acrescentados ao art. 132, da Lei Delegada 180, de 2011, o seguinte

inciso XIII:

“Art. 132 - (...)

XIII  - planejar, desenvolver, implantar e coordenar projetos, programas e ações de

prevenção  do  uso  de  substâncias  e  produtos  psicoativos,  em  articulação  com  a

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.”.

Art. 5º - Fica mantido o art.  168, dado pela redação da Lei Delegada nº 180, de

2011.

Art. 6º - Fica mantido o  caput do art. 169, dado pela redação da Lei Delegada nº

180, de 2011.

Art. 7° - Fica mantido o art. 170, dado pela redação da Lei Delegada nº 180, de

2011.

Art. 8° - Fica mantido o caput do art. 171, dado pela redação da Lei Delegada nº

180, de 2011.

Art. 9° - Fica mantido no Capítulo XX da Seção I, da Lei Delegada n° 180, de 2011,

contendo o art. 240 e o art. 241:

Art. 10 - Fica mantido o título do Capítulo XII do Título II da Lei Delegada nº 180, de

2011.

Art.  11 -  Fica mantido o cargo de Secretário  de Trabalho e Emprego,  a que se

refere, o inciso XVII do art. 6° da Lei Delegada n° 1 79, de 2011.

Art. 12 - Ficam mantidos os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo



2036
____________________________________________________________________________

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - e

Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - da Secretaria de Estado de Trabalho

e Emprego, constantes no item IV.2.14-A do Anexo  IV  da Lei Delegada n° 174, de

2007, considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos

arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) seis DAD-l;

b) quatro DAD-2;

c) seis DAD-3;

d) quatro DAD-4;

e) três DAD-5;

f) três DAD-6;

g) três DAD-7;

h) dois DAD-10;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) sete GTED-2;

b) vinte GTED-3;

c) três GTED-4.

Art. 13 - Os cargos das carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, Assistente

de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento e Analista de Gestão e Políticas

Públicas em Desenvolvimento, a que se referem, respectivamente, os incisos I, II e III

do art. 1° da Lei n° 15.468, de 2005, lotados, na Secretaria de Estado de Trabalho e

Emprego - Sete - e na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese -

permanecem lotados nas respectivas Secretarias de Estado.

Parágrafo único - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e os

detentores  de  função  pública  das  carreiras  a  que  se  refere  o  caput lotados  na

Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Emprego  e  na  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento  Social  permanecem  exercendo  suas  atividades,  nas  respectivas

secretarias de Estado.

Art. 14 - Fica mantido o caput do inciso I do art. 3° da Lei n° 15.468, de 2005.

Art. 15 - Fica mantido o título do item VIII.1 do Anexo VIII da Lei n° 15.961, de 30 de
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dezembro de 2005.

Art.  16  -  Ficam  mantidos  na  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Emprego  os

arquivos,  as  cargas  patrimoniais,  a  execução  de  contratos,  convênios,  acordos  e

outras modalidades de ajustes celebrados pela Secretaria de Estado de Trabalho e

Emprego.

Parágrafo  único  -  Compete  à  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Emprego  o

monitoramento e o acompanhamento da  execução e da prestação de contas dos

contratos,  convênios,  acordos e outras  modalidades de ajustes a que se refere o

caput.

ANEXO

“ANEXO IV

(a que se refere o § 2º do art. 2º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)

Quantitativos de Valores Unitários e de Cargos de Provimento em Comissão

IV.2 - Quantitativos de Cargos de Provimento em Comissão, funções Gratificadas e

Gratificações temporárias estratégicas atribuídos aos órgãos do Poder Executivo.

(...)

IV.2.7 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 13.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O  Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

13.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O  Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 13.12.2013.

COORDENADORIA DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE - CAADE 

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 13.12.2013.

(...)
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IV.2.14-A - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 13.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O  Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

13.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O  Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 13.12.2013.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2013.

Celinho do Sinttrocel

EMENDA Nº 5

Suprima-se o art. 4º do Substitutivo nº 2 ao Projeto de Lei nº 4.440/2013.

Sala das Reuniões, 12 dezembro de 2013.

Sávio Souza Cruz

EMENDA Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 4.441/2013

Dê-se ao art. 3° a seguinte redação:

“Art. 3° - O art. 166 da Lei Delegada da administração pública do Poder Executivo,

nº  180,  de  2011,  que  dispõe  sobre  a estrutura  orgânica,  passa  a  vigorar  com  a

seguinte redação:

“Art. 166 - O Detel tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I - Direção Superior, composta pelo Diretor-Geral;

II - Unidades Administrativas:

a - Gabinete;

b - Procuradoria;

c - Diretoria de Radiodifusão.

Parágrafo  único  -  A Secretaria  de  Estado de  Cultura  prestará  apoio  logístico  e

operacional para o funcionamento do Detel.”.”.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2013.

Vanderlei Miranda
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SUBSTITUTIVO Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 493/2011

Altera a Lei n° 12.666, de 4 de novembro de 1997, que dispõe sobre a política

estadual de amparo ao idoso, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - A alínea "d" do inciso III do art. 5° da Lei n° 12.666, de 4 de novembro de

1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5°-(...)

III - (...)

d) apoiar a criação de cursos nas universidades públicas estaduais, bem como a

abertura de vagas em disciplinas regulares nos cursos de graduação, destinados ao

público idoso;”.

Art. 2° - O art. 5° da Lei n° 12.666, de 4 de novembro de 1997, fica acrescido do

inciso VIII:

"Art. 5°- (...)

VIII - na área dos transportes públicos:

a)  assegurar  o  direito  à  gratuidade  no  transporte  coletivo  intermunicipal  de

passageiros, nos termos e nas condições previstas em lei, aos idosos com idade igual

ou superior a 65 anos.”.

b) assegurar a facilidade de acesso e de permanência nos veículos de transporte

coletivo para as pessoas com dificuldades de locomoção e para os idosos com idade

superior a 65 anos.".

Art.  3°  -  Ao idoso com idade superior  a 65 anos e e à pessoa com deficiência

conforme definição da Lei n.° 13.465, de 12 de janeiro de 2000, fica assegurado o

direito à gratuidade no serviço intermunicipal de transporte coletivo de passageiros,

convencional simples e comercial, conforme o disposto nesta lei.

Parágrafo  único  -  A gratuidade  prevista  neste  artigo  destina-se  a  pessoas  que

tenham renda individual inferior a dois salários mínimos e limita-se a dois assentos

por viagem, disponibilizados pelo critério exclusivo de precedência na solicitação da

reserva.

Art.  4°  -  A entidade  representativa  do  setor  poderá  implantar,  a  suas  próprias

expensas,  mecanismos  de cadastramento,  de  identificação e de  comprovação da
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condição de beneficiário idoso ou deficiente.

Art.  5°  -  Para  ter  acesso  à  gratuidade  prevista  nesta  lei  o  beneficiário  deverá

solicitar junto à empresa delegatária a reserva de assento com no mínimo doze horas

de antecedência contadas do horário previsto de partida do veículo.

§ 1° - O beneficiário deverá apresentar, no momento da reserva e do embarque,

documento de identidade com validade nacional, com foto, acompanhado, a partir da

sua implantação, do comprovante do cadastramento a que se refere o art. 4°.

§ 2° - A recusa injustificada de emissão de bilhete gratuito para o idoso ou para a

pessoa  com  deficiência  equivale,  para  aplicação  de  penalidades  previstas  no

Regulamento  do  Serviço  de  Transporte  Coletivo  Rodoviário  Intermunicipal  e

Metropolitano do Estado de Minas Gerais - RSTC -, à recusa de venda de passagem

sem motivo justo.

§ 3° -  A empresa delegatária divulgará, por meio de cartazes ou avisos legíveis

afixados nos guichês de venda em agência própria ou credenciada e no interior dos

veículos, as condições previstas nesta lei para a concessão da gratuidade.

Art. 6° - O Estado adotará, se necessárias, nos termos do Regulamento do Serviço

de Transporte coletivo Rodoviário Intermunicipal e Metropolitano do Estado de Minas

Gerais - RSTC -, as providências cabíveis para o atendimento ao disposto no art. 35

da Lei n.° 9.074, de 7 de julho de 1995, se comprovado o desequilíbrio financeiro nos

contratos em vigor, desde que este desequilíbrio decorra exclusivamente da efetiva

implantação do benefício previsto nesta lei.

Parágrafo  único  -  A  adoção  das  providências  a  que  se  refere  o  caput está

condicionada à prévia apresentação, pela empresa delegatária, de planilha específica

e  detalhada  em que se  comprove a  repercussão da concessão do benefício  e  o

decorrente desequilíbrio nos contratos.

Art.  7°  -A  implantação  do  benefício  a  que  se  refere  esta  lei  independe  de

regulamentação e ocorrerá imediatamente, na data de entrada em vigor desta lei.

§ 1° - Até que seja efetivamente implantado em todo o Estado o mecanismo de

cadastramento a que se refere o art. 4°, o beneficiário comprovará, para a reserva de

assentos e para o embarque, o atendimento dos requisitos previstos nesta lei,  por

meio de:
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I - apresentação de documento de identidade com validade nacional, no caso do

requisito de idade;

II - apresentação, para o requisito de renda, de um dos seguintes documentos:

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social com anotações atualizadas;

b) contracheque de pagamento ou documento expedido pelo empregador;

c) carne de contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;

d)  extratos  de  pagamento  de  vencimentos  ou  benefícios  pagos  por  órgãos  ou

entidades públicas;

e)  declaração  escrita,  assinada  pelo  declarante  ou  por  pessoa  que  se

responsabilize pela informação, de que não tem renda individual própria superior a

dois salários mínimos.

III  -  apresentação,  para a comprovação da deficiência,  de laudo médico-pericial

emitido por profissional de saúde pertencente a entidade integrante do Sistema Único

de Saúde - SUS.

Art. 8° - A criação, a majoração ou a ampliação de novo benefício de gratuidade

desconto  na  tarifa  do  Sistema  de  Transporte  Rodoviário  Intermunicipal  de

Passageiros  ficam condicionadas  à  definição de critérios  socioeconômicos  para  a

definição do grupo beneficiado, estudo prévio de impacto nas tarifas e à previsão de

recomposição do equilíbrio dos contratos, se for o caso.

Art.  9° -  Fica vedado o transporte gratuito de agente fiscal do Departamento de

Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG, ainda que no exercício de suas

funções, nos veículos de transporte coletivo intermunicipal de passageiros.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor em 1º de março de 2014.

Art. 11 - Fica revogada a Lei n° 9.760, de 20 de abril de 1989.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2013.

Dinis Pinheiro - Fred Costa - Liza Prado - Duarte Bechir - Adelmo Carneiro Leão -

Leonardo Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Alencar da Silveira Jr.

SUBSTITUTIVO Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 4.439/2013

Extingue  o  cargo  de  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Regularização

Fundiária,  as  Subsecretarias  de  Agricultura  Familiar  e  do  Agronegócio  e  cria  a

Secretaria de Estado da Agricultura Familiar  e da Regularização Fundiária,  dispõe
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sobre sua estrutura organizacional e dá outras providências.

Art. 1° - Ficam extintas a Subsecretaria de Agricultura Familiar e a Subsecretaria do

Agronegócio de que trata a Lei Delegada n° 179, de 1º de janeiro de 2011.

Art.  2°  -  Fica  extinto  o  cargo  de  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de

Regularização Fundiária de que trata a Lei Delegada n° 179, de 1º de janeiro de 2011.

Art.  3°  -  Fica  criada  a  Secretaria  de  Estado  da  Agricultura  Familiar  e  da

Regularização Fundiária, a quem compete:

I  -  formular,  coordenar  e  implementar  políticas  públicas  que  promovam  o

desenvolvimento sustentável da agricultura familiar, bem como coordenar e executar,

direta,  supletivamente  ou  em  cooperação  com  outras  instituições  públicas  ou

privadas, ações que propiciem o fortalecimento e o fomento das organizações e dos

empreendimentos familiares rurais para a produção de bens e serviços, observados

os princípios da segurança alimentar;

II  -  planejar,  coordenar e executar a política agrária e fundiária  rural do Estado,

realizadas por meio da regularização de áreas devolutas rurais e urbanas e de outras

ações destinadas à democratização do acesso e à fixação do homem à terra.

Parágrafo único - Entende-se por agricultura familiar aquela definida na Lei Federal

nº 11.326, de 24 de julho de 2006.

Art. 4° - O art. 157 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 157 - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e

Gestão  Metropolitana  -  Sedru  -,  a  que  se  refere  o  inciso  VIII  do  art.  5°  da  Lei

Delegada  n° 179, de 2011, tem por finalidade planejar, organizar, dirigir, coordenar,

executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado relativas à política

de desenvolvimento regional, urbano e gestão metropolitana, competindo-lhe:

I  -  formular  planos,  programas,  propostas  e  estratégias  em  sua  área  de

competência, inclusive as de habitação de interesse social, de saneamento básico e

ambiental, urbanos e rurais, e de apoio à infraestrutura urbana, em articulação com a

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão  e demais órgãos e entidades da

administração pública, observadas as diretrizes governamentais;

II  -  coordenar  a política estadual  de desenvolvimento regional,  urbano e gestão
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metropolitana, promover e supervisionar sua execução;

III - apoiar o associativismo municipal e a integração dos municípios de uma mesma

microrregião;

IV  -  prestar  assistência  técnica  aos  municípios  e  difundir  os  instrumentos  de

planejamento e gestão de cidades, em temas específicos de sua competência;

V - elaborar, direta ou indiretamente, em temas específicos de sua competência,

notadamente sobre planejamento territorial, estudos, pesquisas, programas e projetos

voltados para o desenvolvimento municipal e regional ou contratar a sua realização;

VI  -  regular  a'expansão urbana e emitir  anuência prévia,  incluindo prestação de

serviços de análise dos projetos e sua respectiva precificação para os municípios não

integrantes de regiões metropolitanas nos casos de:

a) loteamento e desmembramento localizados em áreas de interesse especial, tais

como as de proteção aos mananciais ou ao patrimônio cultural, histórico, paisagístico

e arqueológico;

b) loteamento ou desmembramento localizados em área limítrofe de município ou

que pertença a mais de um município ou em aglomerações urbanas; e

c)  quando o  loteamento  abranger  área superior  a  1.000.000 m² (um milhão de

metros quadrados).

VII  - integrar programas, projetos  e atividades federais, estaduais e municipais de

desenvolvimento regional e urbano, de infraestrutura urbana, de saneamento básico e

ambiental, bem como de habitação de interesse social, urbanos e rurais;

VIII  - articular-se com instituições públicas e privadas que atuem em sua área de

competência, visando à cooperação técnica e à integração de ações setoriais com

impacto na competitividade e na qualidade de vida das cidades;

IX  -  articular-se  com  a  União,  órgãos  e  entidades  de fomento  desenvolvimento

nacionais  e  internacionais,  sob  a  coordenação  da  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão, visando à captação de recursos para programas e projetos

relacionados a sua área de competência, observadas as diretrizes específicas;

X  -  desenvolver,  na  sua  área  de  competência,  ações  para  a  estruturação  de

consórcios públicos e parcerias no âmbito estadual e apoiar os municípios para a

consecução de tal finalidade;
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XI  -  promover  parcerias  entre  o  Estado  e  os  municípios  para  construção  de

habitações e realização de melhorias habitacionais nas zonas rurais em articulação

com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

XII - articular-se com os municípios e com órgãos e entidades competentes para a

viabilização de infraestrutura e a regularização urbanística de vilas e favelas, com

vistas à execução direta ou indireta;

XIII  -  exercer  o poder  de polícia no âmbito de sua competência,  em especial  o

decorrente de regulação urbana de que trata o inciso VI, cobrando taxas e aplicando

sanções previstas em leis e gerindo receitas específicas;

XIV  -  coordenar  a  elaboração  e  a  implementação  dos  planos  de  regularização

fundiária urbana;

XV - formular, por meio de agências, em articulação com as secretarias e entidades

do Estado e com os municípios metropolitanos, planos e programas em sua área de

atuação e  apoiar  as  ações  voltadas para o  desenvolvimento  socioeconômico das

regiões metropolitanas de Minas Gerais.

XVI  - implementar e consolidar o modelo institucional de gestão metropolitana em

conformidade com o art. 65 da Constituição Estadual e legislação complementar.”.

Art. 5° - Fica criado o cargo de Secretário de Estado da Agricultura Familiar e da

Regularização Fundiária, com as atribuições definidas em lei.

Art. 6°- Integram a Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e da Regularização

Fundiária por vinculação:

I - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais -

Emater -, com as atribuições previstas em lei;

II  -  Instituto de  Terras  do  Estado de Minas Gerais  -  Iter  -  ,  com as  atribuições

previstas em lei;

III  -  Departamento  de  Pesca  e  de  Aquicultura  -  Depa  -,  com  a  atribuição  de

assessorar  o  Secretário  de  Estado  da  Agricultura  Familiar  e  da  Regularização

Fundiária  na  formulação  e  implementação  de  políticas  e  diretrizes  para  o

desenvolvimento e o fomento da produção pesqueira e aquícola.

Art. 7° - O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir

ou  utilizar,  total  ou  parcialmente,  as  dotações  orçamentárias  aprovadas  na  lei
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orçamentária de 2014 e em créditos  adicionais,  em decorrência da extinção e da

transferência de competências de que trata esta lei.

Art. 8°- Ficam revogados:

I - as alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 5° da Lei Delegada n° 179, de 1° de janeiro

de 2011;

II - o art. 9° da Lei Delegada n° 179, de l° de janeiro de 2011;

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de l° de janeiro de 2014.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2013.

Rogério Correia

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO MENSAGEM Nº 571/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  comunica  a

celebração do Convênio nº 116/2013, pelos estados e pelo Distrito Federal, no âmbito

do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, em 11 de outubro de 2013.

Publicada no Diário do Legislativo em 28/11/2013, foi a proposição encaminhada a

esta  comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

O Convênio nº 116/2013 prorroga disposições dos seguintes convênios:

-  Convênio  ICMS  26/09,  Convênio  ICMS  76/09  e  Convênio  ICMS  147/12,

prorrogados até 31 de julho de 2014;

- Convênio ICMS 38/12, Convênio ICMS 95/12, Convênio ICMS 30/13 e Convênio

ICMS 58/13, prorrogados até 31 de dezembro de 2014;

-  Convênio  ICMS  105/2007,  Convênio  ICMS  63/08,  Convênio  ICMS  56/12,

Convênio ICMS 127/12 e Convênio ICMS 1/13, prorrogados até 31 de dezembro de

2015;

- Convênio ICMS 85/04, prorrogado até 31 de dezembro de 2017.

De acordo com o art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República, cabe a lei

complementar regular a forma como, mediante deliberação dos estados e do Distrito
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Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. A lei

federal que regula a matéria é a Lei Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975,

que  foi  recepcionada  pelo  art.  34,  §  8°,  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais

Transitórias - ADCT.

O encaminhamento a esta Casa da mensagem em estudo tem fundamento no § 5º

do art. 8º da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de

Minas Gerais  e dá outras  providências,  e no art.  1º,  caput,  da Lei  Complementar

Federal  nº  24,  de  1975.  Segundo esse dispositivo,  os  convênios  que disponham

sobre  concessão  de  isenção  ou  outro  benefício  ou  incentivo  fiscal  ou  financeiro,

celebrados conforme legislação federal, serão submetidos pela Secretaria de Estado

de Fazenda - SEF -, até o terceiro dia subsequente ao de sua publicação no Diário

Oficial da União, à apreciação da Assembleia Legislativa, que deverá ratificá-los ou

rejeitá-los,  por  meio  de  resolução,  observado  o  disposto  no  art.  4º  da  Lei

Complementar Federal nº 24, de 1975.

O referido art. 4º estabelece que, no prazo de 15 dias contados da publicação dos

convênios  no  Diário  Oficial  da  União,  e  independentemente  de  qualquer  outra

comunicação, o Poder Executivo de cada unidade da Federação publicará decreto

ratificando ou não os convênios celebrados,  sendo que,  na falta  de manifestação

nesse prazo, os convênios são considerados tacitamente ratificados.

Cabe ressaltar que o convênio em análise não concede novos benefícios fiscais,

mas tão somente prorroga a vigência dos convênios acima listados.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela ratificação do Convênio nº 161/2013, por meio do

projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº /2013

Ratifica o Convênio nº 116/2013, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de

Política Fazendária - Confaz - em 11 de outubro de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º - Fica ratificado o Convênio nº 116/2013, celebrado pelos estados e pelo

Distrito Federal, no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -,

em 11 de outubro de 2013.
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Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Célio Moreira - Bosco -

Rogério Correia (voto contrário).

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.303/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Instituto Servir - Inser -,  com sede no Município de

Nanuque.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.303/2012 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Servir  -  Inser  -,  com  sede  no  Município  de  Nanuque,  pessoa  jurídica  de  direito

privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo a proteção

do meio ambiente e a reabilitação de pessoas com comportamento de risco.

Com esse propósito,  a instituição promove ações de proteção e recuperação do

meio ambiente e dos recursos naturais, além de desenvolver ações de habilitação e

reabilitação de pessoas portadoras de dependência química. Realiza, ainda, ações de

prevenção a essa dependência.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pelo referido instituto com a

comunidade do Município  de  Nanuque,  consideramos  meritória  a  iniciativa de  lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.303/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Bosco, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.396/2013

Comissão de Cultura

De autoria da deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Centro Cultural de Josenópolis, com sede no

Município de Josenópolis.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

A proposição em exame pretende declarar de utilidade pública o Centro Cultural de

Josenópolis,  com  sede  no  Município  de  Josenópolis,  pessoa  jurídica  de  direito

privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  o  fortalecimento  das

manifestações culturais e artísticas, em especial as de origem popular na região em

que atua.

Na consecução de seus propósitos, o centro cultural  pesquisa as tradições e os

ritos  típicos  da  cultura  popular  do  município  e  mantém  acervo  aberto  à  consulta

pública,  além  de  realizar  eventos  de  orientação  comunitária,  social,  educativa  e

cultural.

Tendo em vista o relevante papel social desempenhado pela referida instituição no

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

de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.396/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.675/2013

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria  do deputado Duílio  de  Castro,  o projeto de  lei  em epígrafe  tem por
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objetivo declarar de utilidade pública  a Associação Conhecer Educação e Cultura -

CEC -, com sede no Município de Leopoldina.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O projeto de lei  em análise pretende declarar de utilidade pública  a Associação

Conhecer Educação e Cultura - CEC -, com sede no Município de Leopoldina, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a promoção de

atividades nas áreas de cultura, educação e saúde.

Na  consecução  desse  propósito,  a  instituição  oferta  gratuitamente  turmas  de

educação  infantil  para  crianças  de  até  três  anos  de  idade;  desenvolve  projetos

culturais educacionais; e oferece atendimentos médico e odontológico preventivos.

Tendo em vista o relevante papel social desempenhado pela entidade em favor dos

moradores menos favorecidos do Município de Leopoldina, consideramos meritória a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.675/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.685/2013

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria do deputado Célio  Moreira, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Artesãos e Arte da Terra, com sede no Município

de Diamantina.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  14/11/2013  e  distribuída  à

Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e

Cooperativismo.
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Na  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  proposição.  Cabe-nos,  agora,

analisar o mérito do projeto, conforme determina o art. 188, combinado com o art.

102, XIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.685/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Artesãos e Arte da Terra, com sede no Município de Diamantina.

Conforme informou o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, os requisitos

para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam declaradas de

utilidade pública estão enunciados no art.  1º  da Lei  nº  12.972,  de 1998.  Ainda, o

exame da documentação que instrui o processo constatou atendimento integral às

exigências mencionadas no referido dispositivo, ficando comprovado que a entidade é

dotada de personalidade jurídica,  funciona  há mais  de  um  ano e  sua diretoria  é

formada por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

No tocante ao mérito da proposição, a referida associação congrega artesãos que

criam objetos de madeira, tapetes arraiolos, oratórios, bordados, entre outros. Essa

associação congrega também os artesãos de Galheiros  e  Planalto de  Minas.  Em

Galheiros,  povoado  de  Diamantina,  os  artesãos  produzem  objetos  de  decoração

utilizando a sempre viva (florífera herbácea)  como matéria prima.  Em Planalto de

Minas, distrito de Diamantina, os artesãos produzem objetos de decoração (flores,

bonecas, tramas em palha e móveis) utilizando a palha de milho como matéria-prima.

Esclarecemos que essa associação é membro do Fórum Brasileiro de Economia

Solidária - FBES -, que reúne empreendimentos de economia solidária (de troca de

produtos e serviços, produção, comercialização, prestação de serviços, poupança e

consumo ou  uso coletivo  de  bens  e  serviços),  em articulação  com instâncias  de

políticas públicas de economia solidária,  representadas por uma rede de gestores

públicos e por conselhos de economia solidária.

A economia  solidária  permite  articular  solidariamente  os  diversos  elos  de  cada

cadeia produtiva, em redes de agentes que se apoiam e se complementam, de forma

a integrar o consumo solidário com a produção, a comercialização e as finanças, de

modo orgânico e dinâmico e do nível local até o global. Nesse sentido, amplia as
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oportunidades de trabalho e intercâmbio para cada agente, sem afastar a atividade

econômica do seu fim primeiro, responder às necessidades produtivas e reprodutivas

da sociedade e dos próprios agentes econômicos.

Nota-se,  portanto,  que  a  referida  associação  de  artesãos  presta  serviços  à

coletividade,  no  âmbito  da  economia  solidária,  motivo  pelo  qual  entendemos  ser

pertinente a concessão do título de utilidade pública à mesma. Evidenciamos, por fim,

que a comissão que nos antecedeu apresentou emenda à proposição original visando

adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.685/2013 com a

Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 865/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.065/2007,  dispõe  sobre  diretrizes  para

elaboração da Política Estadual de Segurança Pública e dá outras providências.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança

Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer

quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  XV,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre diretrizes para a elaboração da Política

Estadual  de  Segurança  Pública.  Nos  termos  do  art.  1º  da  proposta,  a  Política

Estadual  de  Segurança Pública  tem  por  fim  “consolidar  a  qualidade  de  vida  dos

cidadãos” por meio da segurança pública. Tal nota explicativa pode ser suprimida,
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pois  que  atos  normativos,  tão  somente,  expedem  comandos.  O  mesmo  art.  1º

determina que a política de segurança pública pressupõe a realização de parceria

entre o poder público e a iniciativa privada no combate à violência.

O  art.  2º  da  proposição  traça  as  diretrizes  da  Política  Estadual  de  Segurança

Pública, nas quais fica nítida a intenção de se fomentar atividades privadas voltadas

para a segurança pública.  Nesse sentido,  a primeira diretriz  proclama que deverá

haver  a inscrição das pessoas jurídicas como contribuintes  estaduais  em projetos

relacionados com a segurança pública. A segunda apregoa a ampla divulgação de

projetos técnicos aptos a ser implantados em parceria com a iniciativa privada, a fim

de que os interessados possam deles participar. A terceira diretriz determina a criação

de  compensações  tributárias  em  razão  de  investimentos  realizados  na  área  de

segurança  pública.  A  quarta  e  a  quinta  diretriz  preveem,  respectivamente,  o

ressarcimento  das  obrigações  do Estado  nos  limites  da  Lei  de  Responsabilidade

Fiscal e a participação de representante do Poder Legislativo em todas as fases de

elaboração de programas de parceria no combate à violência. A regra do art. 3º da

proposição prescreve atribuições para a Secretaria de Estado de Defesa Social, no

sentido desta assumir a coordenação nas parcerias de combate à violência. Assim,

em resumo, o objetivo principal do projeto em epígrafe é a criação de uma política de

segurança  pública  assentada  primordialmente  em  mecanismos  de  incentivo  a

parcerias público-privadas no setor. O Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição

e  Justiça,  visa  sanar  vícios  de  inconstitucionalidade,  mas conserva  o  objetivo  de

delegar  à  iniciativa  privada atividades de combate à violência.  Feita  a  análise  da

proposição, passamos a tecer nossas considerações.

Em  uma  apertada  síntese,  podemos  sugerir  que  a  evolução  das  políticas  de

segurança pública acompanham a evolução do próprio Estado. No auge da vigência

do liberalismo, o Estado era entendido como mero garantidor da segurança e dos

direitos civis dos indivíduos. Nesse período, pela primeira vez a função estatal de

garantia da segurança pública é separada das atividades inerentes ao Exército.  O

policiamento  no  mundo  moderno,  como  no  Brasil,  é  dominado  por  organizações

públicas, especializadas e profissionais.  Segundo Cláudio Beato, “o surgimento da

polícia moderna se deu com a retirada dos exércitos no combate ao crime, dado que
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o combate à criminalidade exigia uma força repressiva mais especializada”. (Beato

Filho, Cláudio C.  Políticas públicas de segurança e a questão policial.  Revista São

Paulo em Perspectiva,  São Paulo,  v.  13,  n.  4,  pág.  13-27,  out./dez.  1999).  Surge

então a polícia enquanto organização pública especializada na garantia da segurança

interna. Todavia, o Estado liberal era, basicamente, um garantidor do individualismo

existente na sociedade. A crise do liberalismo, após a Primeira Guerra Mundial, faz

decantar o surgimento do Estado Social. Nesse paradigma, o Estado passa a atuar

mais  firmemente  na  economia  e  nas  relações  jurídicas  desiguais.  Embora  tenha

representado  uma  evolução,  o  Estado  Social  também  carecia  de  uma  questão

fundamental, que é o elemento democrático. Recentemente, com a disseminação dos

regimes  democráticos,  sobretudo  nos  países  ocidentais,  vem  se  consolidando  o

paradigma  do  Estado  Democrático  de  Direito,  o  qual  está  na  base  da  nossa

Constituição de 1988.

No contexto do Estado Democrático de Direito, um principio fundamental que deve

prevalecer  na área de segurança pública é o da supremacia do interesse público

sobre o privado. Segundo Marçal Justen Filho, a supremacia do interesse público

significa  sua superioridade  sobre  todos  os  demais  interesses  da  sociedade e  do

Estado. Em havendo conflito, os interesses privados não podem prevalecer sobre o

interesse público. (Justen Filho, Marçal.  Curso de Direito Administrativo. São Paulo:

Saraiva,  2005,  pág.  35).  Desta  feita,  é  fundamental  que  a  política  de  segurança

pública tenha lastro no interesse público e coletivo.

Não  obstante  reconhecermos  o  papel  complementar  desempenhado  pelas

empresas de segurança privada,  as quais estão sujeitas  à fiscalização da Polícia

Federal,  entendemos que o principio da supremacia do interesse público sobre o

privado nos impõe a concepção, na forma de uma norma jurídica estadual, de uma

politica pública centralizada nos órgãos de segurança pública. Tendo em vista essa

premissa, entendemos que a proposição em análise merece reparos, com fulcro na

necessidade de serem estabelecidos elementos norteadores da política de segurança

pública.

Com esse intuito,  apresentamos ao final  deste  parecer  o Substitutivo nº  2,  que

busca principalmente dar conotação mais pública à política de segurança proposta
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para o Estado. O texto foi elaborado com base em estudos técnicos sobre as políticas

de segurança e contou com contribuições de profissionais de segurança pública e da

área acadêmica, apresentadas durante audiência pública desta comissão realizada

no dia 18/6/2013 com o objetivo de debater a proposição em epígrafe. Presente na

reunião, o coordenador do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública

da Universidade Federal de Minas Gerais - Crisp UFMG -, Cláudio Beato, defendeu a

importância de uma política de segurança que seja sistêmica e promova a integração

das forças de defesa social.

O art.  1º do Substitutivo nº  2 traça regras fincadas nesse mister,  estabelecendo

dentre  outras  diretrizes:  a  observância  dos  princípios  e  normas  do  Estado

Democrático de Direito,  a integração das forças policiais e a parceria permanente

entre a população e as polícias nas ações de prevenção e combate à violência. O art.

2º estatui que, com o objetivo de desenvolver a integração dos órgãos de segurança

pública, poderá ser ofertado Curso de Formação inicial conjunta para os ingressos na

Polícia  Militar,  Polícia  Civil  e  Corpo de  Bombeiros  Militar,  com regulamentação  a

cargo da Secretaria de Estado de Defesa Social.

Já  o  art.  3º  estabelece  um  preceito  fundamental  da  segurança  pública  cidadã,

segundo o qual os agentes de segurança pública devem sempre cumprir o dever que

a lei lhes impõe, servindo a comunidade, protegendo as pessoas contra atos ilegais e

socorrendo-as em caso de sinistros. Além disso, é traçada diretriz relacionada com o

uso legítimo da força, observando-se o princípio da razoabilidade. O art. 4º aponta

critérios  objetivos  para  a  fixação  do  efetivo  de  agentes  das  organizações  de

segurança  pública  do  Estado  nos  municípios.  O  objetivo  é  estabelecer  critérios

técnicos na distribuição das forças de segurança pública, de modo a garantir que os

maiores  contingentes  de  servidores  sejam  alocados  nos  municípios  com  maior

potencial para a incidência criminal ou riscos de defesa civil.

O art. 5° dá diretrizes para as parcerias entre a população e as polícias nas ações

de prevenção e combate à violência. Por fim, o art. 6º do Substitutivo nº 2 estabelece

que  a  Polícia  Militar,  a  Polícia  Civil,  o  Corpo  de  Bombeiros  Militar  e  os  órgãos

responsáveis pelas políticas de gestão prisional e de gestão socioeducativa deverão

elaborar seu respectivo Plano Diretor de Fixação do Efetivo - PDFE -, a cada quatro
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anos,  composto  pelas  ações  e  cronogramas  de  alteração  dos  seus  efetivos  nos

municípios, conforme critérios estabelecidos no art.  4º, bem como prognósticos de

evasão e planejamento de concursos públicos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 865/2011 na

forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado, e pela rejeição do Substitutivo nº 1,

da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Estabelece diretrizes para a elaboração da Política Estadual de Segurança Pública

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  A  Política  Estadual  de  Segurança  Pública  obedecerá  às  seguintes

diretrizes:

I - observância dos princípios e normas do Estado Democrático de Direito;

II - integração entre as instituições do Sistema de Defesa Social, bem como com

todo o Sistema de Justiça Criminal;

III  -  cooperação  dos  órgãos  de  segurança  pública  do  Estado  com  os  órgãos

similares da União e de outras unidades da Federação, para que atuem, em especial,

no combate à criminalidade nas divisas dos estados;

IV - desenvolvimento de políticas de prevenção social da criminalidade;

V - adoção integrada de sistemas de informação relativos a segurança pública pela

Polícia Militar, pela Polícia Civil e pelo Corpo de Bombeiros Militar, nos termos da Lei

nº 13.968, de 27 de julho de 2001;

VI - transparência na gestão e no acesso a informações sobre segurança pública,

observadas as disposições da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e

da Lei n° 13.772, de 11 de dezembro de 2000;

VII - parceria permanente entre a população e as polícias nas ações de prevenção

e combate à violência e de defesa civil;

VIII - desenvolvimento de políticas de prevenção ao pânico e combate a incêndio e

de defesa civil.

Art.  2º  -  Com o objetivo de desenvolver  a integração dos órgãos de segurança
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pública, poderá ser ofertado Curso de Formação inicial conjunta para os ingressos na

Polícia Militar, na Polícia Civil e no Corpo de Bombeiros Militar, com regulamentação

a cargo da Secretaria de Estado de Defesa Social.

Art. 3º - Os agentes de segurança pública devem sempre cumprir o dever que a lei

lhes impõe,  servindo a  comunidade,  protegendo as  pessoas contra  atos  ilegais  e

socorrendo-as em caso de sinistros.

Parágrafo único -  Sempre que o uso legítimo da força e de armas de fogo for

inevitável, os responsáveis pela aplicação da lei deverão exercer moderação no uso

de tais recursos e agir na proporção da gravidade da infração e do objetivo legítimo a

ser alcançado.

Art. 4º - A fixação do efetivo de agentes das organizações de segurança pública do

Estado nos municípios será efetuada considerando-se os seguintes critérios técnicos:

I - população residente no município;

II  -  população  pendular  no  município,  assim  entendida  a  resultante  dos

deslocamentos populacionais intermunicipais diários ou semanais;

III - tendência de elevação da população municipal devido à imigração;

IV - dimensão territorial do município;

V - arrecadação do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços e da

Taxa de Incêndio no município;

VI - evolução dos indicadores de crimes violentos;

VII - existência de unidade prisional estadual no município;

VIII - peculiaridades locais que acarretem elevação de riscos à ordem pública;

IX - características geográficas, econômicas, industriais e evolução dos indicadores

de vulnerabilidade da região onde se encontra o município;

X - localização do município na divisa de Minas Gerais com outro estado;

XI - indicadores municipais de segurança rodoviária e de violência no trânsito;

XII - histórico de desastres naturais e antropogênicos no município.

Art.  5º  -  A  Política  Estadual  de  Segurança  Pública  buscará  a  colaboração

permanente entre a população e as polícias nas ações de prevenção e combate à

violência, observadas as seguintes diretrizes:

I - fortalecimento dos conselhos comunitários de segurança pública;
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II  -  promoção de reuniões  periódicas,  formais  e  informais,  entre  os  agentes  de

policiamento e a população;

III  -  investimento em novas tecnologias da informação e comunicação visando a

mobilização da comunidade;

IV  -  envolvimento  da  comunidade  na  definição  de  horários  de  policiamento

ostensivo;

V  -  vedação  de  pagamento  direto  a  agentes  de  segurança  pública  de  auxílio

financeiro da comunidade para o financiamento de despesas relativas às atividades

de segurança pública;

VI  -  vedação  de  doação  por  particulares,  a  agentes  de  segurança  pública,  de

presentes,  de  qualquer  tipo  ou  valor,  bem  como  recompensas  ou  vantagem  de

qualquer espécie em razão de suas atribuições;

VII - promoção de projetos sociais voltados para prevenção e o combate à violência

e defesa civil.

§  1º  -  Observado  o  devido  processo  administrativo,  o  não  cumprimento  do

estabelecido  neste  artigo  implicará,  para  o  agente  de  segurança  pública,  as

penalidades previstas em Estatuto próprio, e à pessoa física ou jurídica responsável

pela infração, a penalidade de multa no valor de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades

Fiscais do Estado de Minas Gerais), se o autor da infração for pessoa física, e de

1.000 (mil) Ufemgs, se for pessoa jurídica.

§  2°  -  A reincidência  acarretará  a  aplicação  da  pena  de  multa  em  dobro,  e  o

reincidente,  se  for  estabelecimento  comercial,  será  interditado  pela  Secretaria  de

Estado de Defesa Social, independentemente das demais sanções administrativas,

civis e criminais aplicáveis.

Art. 6º - A Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e os órgãos

responsáveis pelas políticas de gestão prisional e de gestão socioeducativa deverão

elaborar seu respectivo Plano Diretor de Fixação do Efetivo - PDFE -, a cada quatro

anos,  composto  pelas  ações  e  cronogramas  de  alteração  dos  seus  efetivos  nos

municípios, conforme critérios estabelecidos no art.  4º, bem como prognósticos de

evasão e planejamento de concursos públicos.

§ 1º - O PDFE estabelecerá diretrizes técnicas para a distribuição territorial de frota
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e equipamentos de segurança compatíveis com a fixação dos efetivos.

§ 2º -  A participação da sociedade na elaboração do PDFE será obrigatória,  na

forma de regulamento.

§ 3º  -  Serão observados os princípios  da proporcionalidade e da  integração na

distribuição  de  efetivos  para  o  exercício  das  atividades  de  polícia  judiciária  e  de

polícia ostensiva e de preservação da ordem pública.

§ 4º - A distribuição dos efetivos obedecerá a diretriz de integração das polícias

ostensiva e judiciária, devendo cada organização policial, no planejamento de suas

ações,  escalas  de  trabalho  e  plantões  de  atendimento,  priorizar  a  eficiência  e  a

efetividade da prestação do serviço de segurança pública.

§  5º  -  A distribuição  do  efetivo  de  bombeiros  militares  obedecerá  a  diretriz  de

promoção da segurança contra incêndio e pânico e prevenção a catástrofes, devendo

o Corpo de Bombeiros Militar priorizar o tempo de resposta para preservação da vida

e a prevenção e combate aos princípios de incêndio.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

João Leite, presidente - Sargento Rodrigues, relator - Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.111/2012

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o Projeto de Lei nº 3.111/2012 dispõe sobre o

estabelecimento de perímetro de segurança escolar no Estado.

O projeto foi  distribuído às Comissões de Constituição e Justiça,  de Segurança

Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda nº 1, que

apresentou, vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto ao

mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise pretende estabelecer perímetro de segurança de 100m,

contado a partir da saída das escolas públicas e particulares localizadas no Estado,
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com o objetivo de resguardar a incolumidade de alunos, professores, funcionários e

demais pedestres que transitem pelo local, e atribui ao Poder Executivo o dever de

garantir  a  segurança nesse perímetro.  Ademais,  a  proposição  veda  o  trânsito  de

veículos de som e de veículos com o som ligado no perímetro de segurança, bem

como a produção de ruídos em nível superior ao permitido por lei nesses locais. Em

caso de descumprimento desses deveres, a proposta prevê penas de advertência e

multa aos infratores, cujos valores e forma de aplicação deverão ser estabelecidos

por meio de regulamentação estadual.

A fixação de um perímetro de segurança escolar, assim entendida a área contígua

aos estabelecimentos de ensino, constitui  estratégia de prevenção à criminalidade

voltada para todos os públicos supracitados, mas dirige-se especialmente a jovens e

crianças. Sabidamente, os estudantes constituem público-alvo de criminosos, entre

eles vendedores de drogas, assaltantes e membros de gangues. Assim, é necessário

dar  atenção  especial  a  crianças  e  adolescentes,  não  só  para  protegê-los,  mas

também para prevenir seu recrutamento para o crime.

Com esse mesmo espírito, já existe a Lei n° 13.453, de 2000, que autoriza a criação

do  programa  Ronda  Escolar  no  Estado.  De  acordo  com  a  lei,  o  programa  é

coordenado pela PMMG, com a participação de outros órgãos do governo do Estado,

de prefeituras municipais conveniadas e de representantes da comunidade.

A proposição padece de algumas impropriedades jurídicas, que foram enfrentadas

com a apresentação, pela Comissão de Constituição e Justiça, da Emenda nº 1, que

suprime os arts.  2º  e  3º.  Ao proibir  e  penalizar  administrativamente  o  trânsito  de

veículos equipados com som nas proximidades de escolas, tais dispositivos invadem

competências legislativas da União e dos municípios, conforme observou, com razão,

a Comissão de Constituição e Justiça.

No  entanto,  com  a  supressão  desses  dispositivos,  não  restarão  inovações

plausíveis, sob a ótica do mérito, na proposição. Isso porque, vigente apenas o art. 1º

da proposta, restará apenas a determinação da distância de 100m como limite do

perímetro  de  segurança.  O  estabelecimento,  mediante  lei,  desse  limite  é

contraproducente  na  nossa  opinião,  visto  que  a  criminalidade  não  obedece  tais

fronteiras objetivas. Assim, a proposição tende a engessar e dificultar o trabalho que
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já é feito pela PMMG no entorno das escolas. Somos, portanto, pela manutenção da

flexibilidade  existente  no  planejamento  e  na  definição  das  ações  de  segurança

escolar.

Diante disso, opinamos pela rejeição da proposição em análise, já que não trará

benefício  ao  programa de  rondas  escolares,  já  executado  pela  PMMG  e  demais

órgãos parceiros.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 3.111/2012.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

João Leite, presidente - Sargento Rodrigues, relator - Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.926/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado João Vitor Xavier, o projeto de lei em epígrafe autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Rio Acima o imóvel que especifica.

Publicada  no Diário  do  Legislativo de  6/4/2013,  a  proposição  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  apreciar  preliminarmente  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Na reunião de 30/4/2013, esta comissão solicitou que, nos termos do art. 301 do

Regimento  Interno,  o  projeto  fosse  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão - Seplag -, para que informasse esta Casa sobre a situação

efetiva do imóvel e se haveria algum óbice à transferência de domínio pretendida.

Vencido o prazo previsto no citado artigo, sem que a resposta fosse encaminhada a

esta Casa, passamos à análise da proposição

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.926/2013 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município

de Rio Acima o imóvel  com área de 21.600m², situado no local  denominado Rua

Afonso Pena, nesse Município, e registrado sob o nº 9.055, a fls. 121 do Livro nº 3-I,

no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Nova Lima.
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É importante ressaltar que esses dados se referem ao registro anterior do bem, pois

sua matrícula atual é de nº 16.639 do Livro nº 2

De acordo com o art. 18 da Constituição Mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser

precedida de autorização legislativa.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização, a existência de interesse público devidamente justificado. Atendendo a

essa determinação,  o parágrafo único do art.  1º  da proposição destina o bem ao

funcionamento do complexo denominado Centro Social Urbano de Rio Acima.

Ainda na defesa do interesse coletivo, o art. 2º determina a reversão do imóvel ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Por fim, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação

ao  caput do art.  1º,  com o objetivo de atualizar os  dados cadastrais  do imóvel e

adequar o texto do dispositivo à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.926/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao caput do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Rio Acima o

imóvel  com  área  de  21.600m²  (vinte  e  um  mil  e  seiscentos  metros  quadrados),

situado na Rua Afonso Pena, nesse Município, registrado sob o nº 16.639, no Livro nº

2, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Nova Lima.”.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - André

Quintão - Maria Tereza Lara.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.027/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em epígrafe autoriza

a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - a doar ao Município de

Barbacena o imóvel que especifica

Publicada  no Diário  do  Legislativo de  3/5/2013,  a  proposição  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  apreciar  preliminarmente  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Na reunião de 14/5/2013, esta relatoria solicitou que, nos termos do art. 301 do

Regimento Interno, o projeto fosse encaminhado ao autor,  para que apresentasse

cópia do registro do imóvel  e memorial  descritivo da área a ser desmembrada; à

Fhemig, para que informasse esta Casa sobre a situação efetiva do imóvel e se havia

algum  óbice  à  transferência  de  domínio  pretendida;  e  ao  prefeito  municipal  de

Barbacena, para que declarasse sua aquiescência ao negócio jurídico em questão.

De posse das respostas, passamos à análise da proposição

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.027/2013 visa autorizar a Fundação Hospitalar do Estado de

Minas Gerais -  Fhemig -  a doar  ao Município de  Barbacena imóvel  com área de

8.481m², a ser desmembrado de área maior, situado no lugar denominado Olaria, no

Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, nesse município, matriculado sob o nº

36.036,  a fls.  60,  Livro 3-AN, no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis  de

Barbacena.

As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam

no  art.  18  da  Constituição  do  Estado,  que  exige  avaliação  prévia,  autorização

legislativa e licitação, excepcionada esta quando se tratar de doação e permuta, na

forma da lei.

Há que se observar, também, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui

normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.
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Essa norma subordina a alienação a interesse público devidamente justificado e, para

bens imóveis, seu inciso I exige autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na

modalidade de concorrência, dispensada esta no caso de doação.

Cabe ressaltar  que o parágrafo único do art.  1º da proposição destina o bem à

implantação do Centro Viva Vida, projeto voltado para a assistência aos cidadãos que

necessitam de atendimento especializado não prestado pelas unidades básicas de

saúde ou pelas equipes do Programa de Saúde da Família. Portanto, serão muitos os

benefícios para a população local.

Ainda na defesa do interesse coletivo, o art. 2º determina a reversão do imóvel ao

patrimônio do doador se, no prazo de três anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

É importante ressaltar que, segundo informações da Secretaria de Estado de Casa

Civil  e  Relações  Institucionais,  a  Fhemig  emitiu  nota  jurídica  informando  que,

considerando  a  deliberação  favorável  do  Conselho  Curador  da  Fundação,  em

4/12/2012,  bem como o  conjunto instrutório  dos autos  do processo de doação,  é

favorável à sua efetivação.

Por seu turno, o prefeito municipal  de Barbacena declarou que concorda com a

doação do terreno objeto do projeto de lei em análise.

Apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  o  Substitutivo  nº  1,  com  a  finalidade  de

acrescentar a área total do imóvel e o memorial descritivo da parte a ser doada como

anexo da proposição.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.027/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - a doar ao

Município de Barbacena o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  a  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fhemig  -

autorizada a doar ao Município de Barbacena imóvel  com área 8.481m2 (oito  mil

quatrocentos e oitenta e um metros quadrados), conforme descrição no anexo desta
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lei, a ser desmembrado de imóvel com área de 3.343.907m2 (três milhões trezentos e

quarenta  e  três  mil  novecentos  e  sete  metros  quadrados),  situado  no  local

denominado Olaria, no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, nesse município,

registrado sob o nº 36.036, a fls. 60 do Livro 3-AN, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Barbacena.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o  caput destina-se à implantação do

Centro Viva Vida.

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

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

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

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

Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2013)

A área a ser doada tem a seguinte descrição: inicia-se no Vértice 1, de coordenadas

N 7655754,568m e E 626168,144m; deste segue confrontando com a margem do

Córrego Caieiro, com azimute 109º41'02” e extensão de 14,823m até o Vértice 2, de

coordenadas  N  7655749,575m  e  E  626182,100m,  com  azimute  173º08'09”  e

extensão  de  51,497m  até  o  Vértice  3,  de  coordenadas  N  7655698,448m  e  E

626188,255m, com azimute 133º18'16” e extensão de 23,869m até o Vértice 4, de

coordenadas N 7655682,077m e E 626205,625m, com azimute 114º16'34” e extensão

de 33,424m até o Vértice 5, de coordenadas N 7655668,335m e E 626236,093m;

deste, confrontando com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig

-, com azimute 212º11'13” e extensão 26,210m até o Vértice 6, de coordenadas N

7655646,153m e E 626222,131m, com azimute 306º48'29” e extensão de 46,508m

até o Vértice 7, de coordenadas N 7655674,017m e E 626184,895m, com azimute

227º47'36” e extensão de 49,199m até o Vértice 8, de coordenadas N 7655640,965m

e E 626148,451m, com azimute 313º46'18” e extensão de 77,088m até o Vértice 9,

de coordenadas N 7655694,293m e E 626092,786m; deste segue confrontando com

a margem do Córrego Caieiro, com azimute 33º26'36” e extensão de 70,844m até o

Vértice  10,  de  coordenadas  N  7655753,408m  e  E  626131,829m,  com  azimute

88º10'12” e extensão de 36,333m até o Vértice 1, ponto inicial da descrição desse
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perímetro, perfazendo uma área de 8.481m2 (oito mil quatrocentos e oitenta e um

metros quadrados).

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Duilio de Castro - Maria Tereza Lara - Dalmo

Ribeiro Silva - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.027/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, a proposição em epígrafe autoriza a

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - a doar ao Município de

Barbacena o imóvel que especifica.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Nos termos do art. 301 do Regimento Interno, o projeto foi encaminhado ao autor,

para  apresentar  cópia  do  registro  do  imóvel  e  memorial  descritivo  da  área a  ser

desmembrada; à Fhemig, para informar esta Casa sobre a situação efetiva do imóvel

e  sobre  a  existência  de  algum  óbice  à  transferência;  e  ao  prefeito  municipal  de

Barbacena, para que declarasse sua aquiescência.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou.

Agora, vem a matéria a esta comissão para análise do mérito e da repercussão

financeira,  nos  termos  do  art.  100  e  do  art.  102,  inciso  VII,  alíneas  “d”  e  ”f”  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto visa a autorizar a Fhemig a doar ao Município de Barbacena imóvel com

área de 8.481m², a ser desmembrado de área maior, situado no lugar denominado

Olaria, no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, no Município de Barbacena,

matriculado sob o nº 36.036, pág. 60, Livro 3-AN, no Cartório do 1º Ofício de Registro

de  Imóveis  de  Barbacena.  O  imóvel  destina-se  à  implantação  do  Centro  Viva  e

reverterá ao patrimônio do doador se, findo o prazo de três, não lhe tiver sido dada
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essa destinação.

Na justificação,  o  autor  alega que o Centro  Viva  Vida  oferece atenção à saúde

sexual e reprodutiva de homens e mulheres e cuida da saúde da criança. Faz parte

do conjunto  de  ações do Programa Viva Vida,  que objetiva  reduzir  a mortalidade

materna e infantil e prevenir o câncer da próstata, da mama e do colo do útero. O

diagnóstico precoce dessas doenças e seu encaminhamento a tratamento em tempo

hábil  diminuem o índice  de  óbitos,  fortalecem e melhoram a qualidade  da saúde

pública nos municípios.  Assim,  a instalação do Programa vai  fortalecer  a rede de

assistência pública naquele município.

A Comissão de Constituição e Justiça  afirma que o projeto  atende à legislação

vigente, em especial, ao art. 18 da Constituição do Estado e o art. 17 da Lei Federal

nº 8.666, de 1993; que a Fhemig é favorável à efetivação da doação, considerando a

deliberação favorável do Conselho Curador da Fundação, em 4/12/2012, e os autos

do processo de doação; e que o prefeito municipal de Barbacena concorda com a

doação; porém, apresentou o o Substitutivo nº 1, com a finalidade de acrescentar a

área total do imóvel e o memorial descritivo da parte a ser doada como anexo da

proposição, o qual acolhemos.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária considera que a doação de

um  imóvel  com  manifestação  favorável  do  proprietário,  amplos  benefícios  para  a

sociedade e concordância do donatário atende à questão do mérito.

Quanto à repercussão financeira, a análise deve ser vista sob dois aspectos. Sob o

da repercussão da medida no patrimônio do Estado, a doação do imóvel representa

uma  redução  do  patrimônio  do  Estado  federado.  Entretanto,  isso  é  amplamente

compensado pelo da repercussão do projeto na sociedade, visto que o imóvel será

útil para o município. Ademais, estaria apenas passando da esfera estadual para a

esfera  municipal,  ou  seja,  permanece na condição de  bem  público,  não havendo

redução do patrimônio público.

Assim, no âmbito desta comissão, entendemos que a matéria é procedente.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.027/2013, no

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

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Bosco, relator - Célio Moreira - Fred Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.051/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto  de  lei  em  epígrafe,  de  autoria  dos  deputados  André  Quintão  e  Dinis

Pinheiro,  “dispõe sobre  a  proibição da utilização da  tecnologia  de  incineração no

processo de destinação final dos resíduos sólidos urbanos”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,  que opinou por  sua

aprovação na forma do substitutivo apresentado pela comissão precedente.

Vem, agora, o projeto a esta comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  sob  análise  visa  proibir  o  uso  da  incineração  no  processo  de

destinação  final  de  resíduos  sólidos  urbanos,  sendo  também  aplicada  aos

concessionários dos serviços públicos que promovam o aproveitamento energético a

partir da incineração de resíduos sólidos urbanos oriundos da coleta convencional.

O descumprimento do disposto no projeto em tela sujeitará os infratores, além das

sanções estabelecidas na Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e no

Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, aplicação de multa mínima de 100.000

UPFMGs por dia de funcionamento da tecnologia.

Nos termos da justificação, a medida visa à proteção do meio ambiente e da saúde

pública, haja vista que a tecnologia de incineração, mesmo com os mais avançados

mecanismos  de  controle  da  poluição,  não  é  capaz  de  impedir  o  vazamento  de

partículas ultrafinas na atmosfera, o que traz riscos graves para a saúde. Além disso,

a proibição do uso desta tecnologia exigirá do poder público a adoção de políticas
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que priorizem a utilização de outros meios menos gravosos ao meio ambiente e à

saúde  pública  para  a  destinação  final  dos  resíduos  sólidos  urbanos,  como  por

exemplo, a coleta seletiva.

Primeiramente, a proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria.  Esta

comissão ressaltou que a proposta em apreço pretende “complementar a legislação

federal através de regras específicas e detalhistas capazes de conferir densidade aos

princípios gerais e objetivos traçados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei

federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010), entre eles: a prevenção e a precaução

(art. 6º, I); o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem

econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania

(art.  6º,  VIII);  proteção da saúde pública e da qualidade ambiental (art.  7º,  I);  não

geração, redução,  reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos,  bem

como disposição final  ambientalmente  adequada  dos  rejeitos  (art.  7º,  II);  adoção,

desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar

impactos ambientais (art. 7º, IV)”.

Algumas adequações foram necessárias à matéria, uma vez que seu art. 3º define

competência da Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam -, o que não compete à

iniciativa  parlamentar.  Além disso,  já  existe  no  âmbito  estadual  diploma legal  que

dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos - a Lei nº 18.031, de 12 de janeiro

de 2009 -, razão pela qual o tema proposto deve ser inserido dentro da lei estadual já

existente, ao invés de se criar lei  autônoma para o seu tratamento. Em virtude do

exposto, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1.

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em sua análise de

mérito,  destacou que “existem correntes de opiniões  favoráveis  e desfavoráveis  à

incineração. Estas últimas alegam a possível contaminação ambiental pela emissão

atmosférica de partículas tóxicas e prejudiciais à saúde, que são lançadas juntamente

com  dióxido  de  carbono,  óxidos  nitrosos  e  componentes  químicos  prejudiciais  à

saúde, a despeito do uso dos sistemas para redução de toxinas e retenção de metais

como o mercúrio”. Na conclusão do parecer, esta comissão opinou pela aprovação do

projeto na forma do substitutivo apresentado pela comissão precedente.
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Por fim, no que tange à análise do aspecto financeiro e orçamentário, competência

desta comissão, cabe destacar que o projeto em tela não cria despesas para o erário

nem  causa  impacto  no  orçamento  público.  Ademais,  cumpre  acrescentar  que  a

proibição  da  queima  de  resíduos  torna  necessária  a  adoção  de  alternativas

ambientalmente  adequadas  para  sua gestão,  a  exemplo  do  coprocessamento  em

fornos de cimento, utilizada nos setores industriais, ou as coletas seletivas realizadas

pelos catadores de materiais recicláveis.

Conclusão

Em face do exposto,  somos pela aprovação,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº

4.051/2013 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Fred Costa, relator - Sebastião Costa - Bosco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.127/2013

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria da deputada Liza Prado, o Projeto de Lei nº 4.127/2013 altera a Lei nº

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

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

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

O projeto em comento foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de

Defesa dos  Direitos  da  Pessoa com Deficiência.  Examinado preliminarmente pela

Comissão  de  Constituição  de  Justiça,  esta  concluiu  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou.

Compete agora a esta Comissão emitir o seu parecer, em cumprimento do disposto

no art. 188, combinado com o art. 102, XX, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe tem por objetivos alterar o conceito de pessoa com

deficiência  estabelecido  no  art.  1º  da  Lei  nº  13.799,  de  2000,  e  atualizar  a

terminologia utilizada por  essa lei,  substituindo a expressão "pessoa portadora de
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deficiência" por "pessoa com deficiência".

O  conceito  de  pessoa  com  deficiência  apresentado  pelo  projeto  está  em

conformidade com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com

Deficiência  de  2006,  aprovada  pelo  Decreto  Legislativo  nº  186,  de  2008,  e

promulgada  pelo  Decreto  nº  6.949,  de  2009.  Esse  conceito  foca  a  interação  do

indivíduo com o seu meio. A deficiência é vista como uma restrição nessa interação,

ocasionada  por  barreiras  nas  atitudes  ou  nos  ambientes  e  que  impedem  a

participação  das  pessoas  com  deficiência  na  sociedade  em  plena  igualdade  de

oportunidades com as demais pessoas.

Esta  perspectiva  se  alinha  com  a  proposta  da  Organização  Mundial  de  Saúde

apresentada por meio da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade

e Saúde - CIF -, publicada em 2001. De acordo com a CIF, é necessário considerar

não apenas os problemas nas estruturas e funções do corpo (como a perda de um

membro ou uma doença em um órgão), mas também como o indivíduo se relaciona

com o ambiente a partir de sua condição de saúde ou doença. Logo, funcionalidade e

incapacidade são resultantes de uma interação dinâmica entre os estados de saúde e

os fatores pessoais e ambientais.

A  alteração  proposta  na  terminologia  também  está  em  concordância  com  a

Convenção Internacional, em que o uso da expressão "pessoa com deficiência" foi

debatido e adotado. Como resultado, outros termos foram caindo em desuso, como a

própria expressão utilizada pela Lei nº 13.799, de 2000, que remete à condição da

pessoa com deficiência como "portadora" de sua condição, como se esta fosse algo

que o indivíduo carregasse consigo como um estigma ou um fardo.

Entendemos que a alteração proposta pela Comissão de Constituição e Justiça por

meio da apresentação do Substitutivo nº 1 aprimora a matéria, mantendo a inovação

trazida pelo art. 2º do projeto original, relativa ao conceito de pessoa com deficiência,

e substituindo a expressão “portador de deficiência” por “pessoa com deficiência” no

texto da lei por meio de comando em um único artigo, e não da repetição de todos os

artigos da lei a ser modificada.

Além disso, o substitutivo apresentado insere a definição constante do artigo 1º da

Convenção. O conceito apresentado inicialmente pelo projeto poderia incluir outros
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públicos que não as pessoas com deficiência. O conceito proposto pelo Substitutivo

nº  1,  por  sua  vez,  é  mais  completo  por  levar  em  consideração  na  definição  de

deficiência  a  apresentação  de  impedimentos  de  longo  prazo  de  natureza  física,

mental, intelectual ou sensorial - ou seja, os problemas nas estruturas ou funções do

corpo de que trata a CIF.

Adicionalmente,  cabe  observar  que  o  Plano  Viver  sem  Limite,  instituído  pelo

Decreto Federal nº 7.612, de 17/11/11, que tem por finalidade promover, por meio da

integração  e  articulação  de  políticas,  programas  e  ações,  o  exercício  pleno  e

equitativo  dos  direitos  das  pessoas  com  deficiência,  adota  a  mesma  definição

instituída pela Convenção Internacional e sugerida pelo Substitutivo nº 1.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.127/2013, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Glaycon Franco, presidente e relator - Duarte Bechir - Elismar Prado - Liza Prado.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.351/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe altera a

Lei  nº  19.583,  de  17  de  agosto  de  2011,  que  dispõe  sobre  as  condições  para

manipulação e beneficiamento artesanais de leite de cabra e de ovelha e de seus

derivados.

Em  seu exame preliminar,  a  Comissão  de Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a Emenda nº 1, que

apresentou.

Cabe, agora, a esta comissão analisar o mérito do projeto, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela promove adequações na Lei nº 19.583, de 2011, que dispõe sobre

a produção artesanal de leite de cabra e de ovelha e de seus derivados, no sentido
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de eliminar arestas operacionais observadas nos dois primeiros anos de aplicação da

lei.

Resultante de longa discussão sobre a produção artesanal e de baixa escala de

produtos de origem animal que vem sendo conduzida nesta Casa nas últimas três

legislaturas,  a  Lei  do  Leite  de  Cabra  Artesanal  foi  elaborada  no primeiro  ano da

presente legislatura.

A tramitação  do  projeto  de  lei  que  a  originou  foi  tomada,  à  época,  como  um

exercício  de negociação com o  órgão de controle  sanitário  do Estado,  o  Instituto

Mineiro de Agropecuária - IMA -, posto ter  ficado evidente, na série de audiências

públicas  e  reuniões  de  trabalho  com  representantes  do  Executivo  mineiro,  a

dificuldade  dos  órgãos  oficiais  em  acolher  e  regularizar  a  produção  artesanal  de

produtos de origem animal. Sancionada a Lei do Leite de Cabra Artesanal, abriu-se

caminho para a revisão completa da Lei do Queijo Minas Artesanal, que resultou mais

tarde na sanção sem vetos da Lei dos Queijos Artesanais de Minas - Lei 20.549, de

2012.

Caracterizada pela produção em baixa escala, na maioria dos casos abaixo de 100

litros/ dia,  a produção de leite de caprinos e ovinos no Estado é ainda incipiente,

apesar  de  já  contar  com  atuante  associação  de  produtores  e  com  uma  câmara

técnica específica no Conselho Estadual de Política Agrícola - Cepa -, instituído pela

Lei  nº  11.405,  de  1994,  que dispõe sobre a política estadual  de desenvolvimento

agrícola do Estado.

Como citado, a partir de meados de 2011, os produtores, já sob a vigência da Lei do

Leite  de  Cabra  Artesanal,  buscaram  sua  regularidade  sanitária  e  enfrentaram

problemas diversos, em especial quanto à inexistência de regulamentos específicos

para a caprinocultura  e  a  ovinocultura,  sendo em várias  situações submetidos  às

regras  da  bovinocultura  de  leite.  Além  disso,  mesmo  sendo  obrigatória  a

pasteurização do leite de cabra e ovelha, segundo as regras da lei, os produtores

artesanais  enfrentaram  dificuldades  quanto  à  exigência  de  manutenção  de

profissionais  legalmente  habilitados  para  acompanhamento  da  produção  de muito

baixa escala, na qual, assim como na produção dos queijos artesanais, o negócio não

dá suporte econômico ao custo gerado pela medida.
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A observação das regras aprovadas no âmbito da Lei dos Queijos Artesanais de

Minas quanto à aceitação de planta baixa das instalações para a habilitação sanitária

da  produção  de  leite  e  queijo,  à  admissão  do  “produtor  de  leite  devidamente

capacitado”  como  responsável  pela  produção  e  à  obrigação  de  utilizar  para  o

beneficiamento e produção de derivados leite obtido de rebanho sadio serviram de

base  para  a  apresentação  da  revisão  em  pauta.  Acrescenta-se,  ainda,  à  lei  a

obrigatoriedade da aplicação de regulamentação específica para a caprinocultura e a

ovinocultura por parte da fiscalização sanitária do Estado, como forma de se evitar a

inadequada cobrança de procedimentos, exames clínicos e manejo desse segmento

da produção animal.

Vale  citar  que  estados  como Rio  de  Janeiro  e  São  Paulo  já  possuem  normas

específicas e operacionais para a caprino e ovinocultura de leite há mais de uma

década, o que funciona como estímulo ao crescimento da produção e do mercado de

leite de cabra e ovelha em seus territórios.

Pelos  entendimentos citados acima,  que vão além do conteúdo apresentado no

projeto de lei original, e retomando a discussão iniciada no âmbito da Comissão de

Constituição e Justiça, apresentamos a seguir o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.351/2013, no 1º

turno,  na  forma do Substitutivo nº  1,  a seguir  apresentado.  Com a aprovação do

Substitutivo nº 1º, fica prejudicada a Emenda nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 19.583,  de 17 de agosto de 2011, que dispõe sobre as condições

para manipulação e beneficiamento artesanais de leite de cabra e de ovelha e de

seus derivados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O caput e o § 1º do art. 2º, o art. 3º e o art. 7º da Lei nº 19.583, de 17 de

agosto de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - O produtor que manipule ou beneficie artesanalmente leite de cabra e de

ovelha e seus derivados com finalidade comercial deverá ser registrado no Instituto

Mineiro de Agropecuária - IMA -, de acordo com regulamento específico emanado
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dessa autarquia.

§ 1º - Para fins de registro no IMA, admite-se a apresentação da planta baixa das

instalações físicas do estabelecimento.

(...)

Art. 3º - O produtor que fornecer leite de cabra ou de ovelha para manipulação e

beneficiamento  deverá  obter  título  de  relacionamento  no  IMA,  de  acordo  com

regulamento específico emanado dessa autarquia.

(...)

Art. 7º - O produtor de leite de cabra e de ovelha registrará seu rebanho no IMA e

atualizará os dados a cada ano.

§ 1º - São condições para a manipulação e o beneficiamento artesanais de leite de

cabra e ovelha e de seus derivados, visando assegurar a qualidade e a inocuidade

dos produtos:

I  -  utilização  de  leite  proveniente  de  rebanho  sadio,  que  não  apresente  sinais

clínicos  de  doenças  infectocontagiosas  e  cujos  testes  oficiais  de  zoonoses

apresentem resultados negativos;

II - atendimento das condições de higiene recomendadas pelo órgão de controle

sanitário competente.”.

Art. 2º - Fica acrescentado ao art. 4º da Lei nº 19.583, de 17 de agosto de 2011, o

seguinte § 3°:

“Art. 4º - (...)

§ 3° - Para fins do disposto nesta lei poderão ser considerados responsáveis pelo

estabelecimento artesanal:

I - o produtor de leite devidamente capacitado;

II - o profissional indicado por associação ou cooperativa;

III- o profissional habilitado.”.

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

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Romel Anízio, presidente - Inácio Franco, relator - Antônio Carlos Arantes.



2075
____________________________________________________________________________

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.485/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado João Vitor Xavier, o projeto de lei em epígrafe autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Nova Serrana os imóveis que especifica.

Publicada no Diário  do Legislativo de 12/9/2013,  a proposição foi  distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  apreciar  preliminarmente  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Na reunião de 1º/10/2013, esta relatoria solicitou que, nos termos do art. 301 do

Regimento  Interno,  o  projeto  fosse  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão - Seplag -, para que informasse esta Casa sobre a situação

efetiva do imóvel e se haveria algum óbice à transferência de domínio pretendida.

Vencido o prazo previsto no citado artigo sem que a resposta fosse encaminhada a

esta Casa, passamos à análise da proposição

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.485/2013 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município

de Nova Serrana dois imóveis, situados na Fazenda Canta Galo, nesse município, e

registrados no Livro nº 2 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova

Serrana,  sendo  o  primeiro  com  área  de  67,6783ha  e  matrícula  nº  24.571,  e  o

segundo, com área de 108,2960ha e matrícula nº 24.572.

As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam

no  art.  18  da  Constituição  do  Estado,  que  exige  avaliação  prévia,  autorização

legislativa  e  licitação  para  a  alienação  de  imóveis,  excepcionada  a  exigência  de

processo licitatório quando se tratar de doação e permuta, na forma da lei.

Há que se observar, também, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui

normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.

Essa norma subordina a alienação a interesse público devidamente justificado e, para

bens imóveis, seu inciso I exige autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na

modalidade de concorrência, dispensada esta no caso de doação.
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Cabe ressaltar  que o parágrafo único do art.  1º da proposição destina o bem à

construção de um aterro sanitário que atenderá aos Municípios de Nova Serrana,

Pitangui, Conceição do Pará, Onça de Pitangui, Leandro Ferreira, Igaratinga e São

Gonçalo do Pará.

Ainda na defesa do interesse coletivo, o art. 2º determina a reversão do imóvel ao

patrimônio do Estado se, no prazo de dez anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.485/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Maria Tereza Lara.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.646/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe "dispõe sobre o

Programa de Incentivo à Renovação da Frota de Caminhões no Estado ”.

Publicada no  Diário do Legislativo de 31/10/2013, foi a proposição distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei nº 4.451/2013, de autoria do deputado Arlen Santiago.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise visa instituir o Programa de Incentivo à Renovação da

Frota  de  Caminhões  no  Estado,  com  o  objetivo  de  fomentar  a  aquisição  de

caminhões novos ou usados com até 10 anos de fabricação, de produção nacional,

por  pessoas  físicas  ou  jurídicas  proprietárias  de  caminhões  registrados  no
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Departamento Estadual  de Trânsito de Minas Gerais -  Detran-MG -,  com data de

fabricação igual ou superior a 30 anos.

O art.  3º da proposição estabelece as condições para a adesão e a fruição dos

benefícios do Programa, quais sejam: I - que, nos termos de regulamento, o veículo

substituído: a) ainda esteja funcional; b) esteja emplacado no Estado de Minas Gerais

até 21 de outubro de 2013; c) seja destinado à baixa definitiva junto ao Detran-MG; d)

seja  entregue  a  empresa  recicladora  com  regularização  ambiental;  II  -  que  as

providências mencionadas nas alíneas “c” e “d” do inciso I sejam adotadas antes do

emplacamento dos veículos adquiridos no âmbito do Programa criado por esta lei; III -

que os veículos adquiridos e beneficiados por esse Programa sejam emplacados no

Estado de Minas Gerais, nos termos da legislação de trânsito aplicável.

Segundo  o  art.  4º,  para  cada  veículo  substituído  poderão  ser  realizadas  duas

operações de compra contempladas por esse programa, uma relativa a um veículo

novo e outra relativa a um veículo com até 10 anos de uso, desde que as aquisições

tenham relação econômica entre si, nos termos de regulamento.

O art. 5º autoriza que o Poder Executivo isente, nos limites, termos e condições

previstas em regulamento, por até 10 anos, contados da data de aquisição, o Imposto

sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - dos veículos novos ou usados

adquiridos  por  meio  desse  programa,  enquanto  os  mesmos  permanecerem  sob

propriedade dos beneficiários.

Também o art. 6º autoriza que o Poder Executivo isente da taxa prevista no subitem

4.4 da Tabela “D” da Lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, a baixa definitiva do

veículo substituído.

Por  sua vez,  o  art.  7º  do projeto  de  lei  autoriza  que o  Poder  Executivo  faça a

remissão do IPVA e das taxas previstas no item 4 da Tabela “D” da Lei nº 6.763, de

1975, relativas ao veículo substituído e destinado a baixa definitiva, vencidos até a

data de início de vigência da lei.

Por fim, o art. 8º determina que o Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam

- estabeleça as condições e os procedimentos para a concessão de regularização

ambiental  às  empresas  interessadas  na  reciclagem  de  caminhões  no  âmbito  do

programa. O parágrafo único desse artigo dispõe que a empresa recicladora aderente
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ao programa deverá apresentar capacidade técnica, ficando-lhe vedada a disposição

ou comercialização de qualquer componente dos veículos desmontados, permitida a

comercialização  de  materiais  destinados  à  reciclagem  ou  à  disposição  final

adequada, nos termos de regulamento.

Segundo o governador, na mensagem que encaminhou o projeto a esta Casa, “a

medida possibilitará a substituição de parte da frota de veículos pesados e antigos

que circulam pelas ruas e estradas mineiras por caminhões mais novos e eficazes. o

que  resultará  em  diversas  melhorias  para  a  sociedade  mineira,  tais  como:  o

aperfeiçoamento  do  sistema  de  transporte  de  cargas  no  Estado;  o  aumento  da

segurança rodoviária; a diminuição dos congestionamentos no trânsito; a redução dos

gastos públicos e privados com acidentes; a melhoria das condições de trabalho de

muitos  caminhoneiros;  a criação de novos postos  de trabalho;  e a diminuição do

consumo de combustíveis fósseis e da emissão de gases poluentes”.

No que concerne aos aspectos constitucionais, os quais compete a esta comissão

analisar, não vislumbramos óbice jurídico quanto à iniciativa, uma vez que a matéria

não se encontra entre as hipóteses de iniciativa legislativa privativa, previstas no art.

66 da Constituição do Estado.

Também não encontramos impedimento no que se refere à competência material do

Estado para legislar sobre a matéria, na medida em que é da sua competência, no

âmbito da legislação concorrente, legislar sobre direito tributário. É o que dispõe o art.

24, I, da Constituição da República de 1988.

Para  evitar  questionamentos  quanto  à  observância  do  princípio  da  legalidade,

insculpido no art. 97, inciso IV, do Código Tributário Nacional, combinado com o art.

150,  § 6º,  da Constituição da República,  promovemos alterações de redação nos

artigos 5º, 6º e 7º da proposição original, evitando-se a mera delegação ao Poder

Executivo para conceder isenções e remissões de impostos e taxas estaduais.

Outrossim,  no  substitutivo  apresentado,  busca-se  adequar  o  projeto  à  técnica

legislativa, além de promover alguns ajustes no intuito de conferir clareza ao texto

legal.

Cumpre ressaltar  que é  requisito  legal  para  aprovação de projeto  que concede

isenção de IPVA e taxas o cumprimento do disposto na Lei Complementar Federal nº
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101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF). Esta lei, em seu art. 14, dispõe

que a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da

qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto

orçamentário-financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois exercícios

subsequentes e atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Deve ainda

ser  demonstrado  que  a  renúncia  foi  considerada  na  estimativa  de  receita  da  lei

orçamentária e não afetará as metas de resultados fiscais ou deverá a proposta estar

acompanhada de medidas de compensação, por meio de aumento de receita.

Nesse aspecto, cumprirá à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

em momento oportuno, verificar o impacto financeiro da medida.

Observe-se que, no substitutivo apresentado, foi acrescentada a isenção da taxa

prevista  no  subitem  5.12  da  Tabela  “D”  da  Lei  6.763,  de  1975,  para  efetiva

desoneração  das  operações  objeto  do  programa.  Ressaltamos  que  não  haverá

renúncia de receita decorrente de tal isenção, uma vez que, nos termos do art. 10 da

Lei nº 20.824, de 31 de julho de 2013, que sua cobrança alcança somente os fatos

geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2014.

Finalmente, por força da Decisão Normativa da Presidência n° 12, de 2003, esta

comissão também deve manifestar-se sobre o Projeto de Lei n° 4.451/2013, anexado

à proposição.  O objetivo da proposição anexa é autorizar  que o  Poder  Executivo

institua Programa de Incentivo à Modernização,  Renovação e Sustentabilidade da

Frota de Caminhões do Estado de Minas Gerais, com a finalidade de modernizar e

renovar a frota de caminhões no Estado. Trata-se de objetivo análogo à proposição

principal, motivo pelo qual impõe-se aplicar o entendimento anteriormente exposto;

ressalve-se,  porém, a impossibilidade da concessão do incentivo fiscal  relativo ao

Imposto  sobre  Circulação  de  Mercadorias  e  Serviços  -  ICMS  -,  haja  vista  a

inexistência de convênio autorizativo do Conselho Nacional de Política Fazendária -

Confaz - nos termos do art. 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Carta Federal e da Lei

Complementar Federal nº 24, de 1975, recepcionada pelo art. 34, § 8º, do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei nº 4.646/2013, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre o Programa de Incentivo à Renovação da Frota de Caminhões no

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  instituído  o  Programa  de  Incentivo  à  Renovação  da  Frota  de

Caminhões no Estado.

§  1°  -  São  beneficiários  do  programa de  que  trata  esta  lei  pessoas  físicas  ou

jurídicas proprietárias de caminhões com data de fabricação igual ou superior a trinta

anos, registrados no Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais - Detran-

MG.

§  2°  -  O  programa  tem  por  objetivo  de  fomentar  a  aquisição  no  Estado  de

caminhões novos ou usados com até dez anos de fabricação, de produção nacional,

em substituição àqueles a que se refere o § 1°.

Art. 2° - São condições para a adesão e a fruição dos benefícios do programa de

que trata esta lei:

I - que, nos termos de regulamento, o veículo substituído:

a) ainda esteja em condições de funcionamento;

b) esteja emplacado no Estado de Minas Gerais em 21 de outubro de 2013;

c) seja destinado à baixa definitiva no Detran-MG;

d) seja entregue a empresa recicladora com regularização ambiental;

II  -  que  as  providências  mencionadas  nas  alíneas  “c”  e  “d”  do  inciso  I  sejam

adotadas antes do emplacamento dos veículos adquiridos no âmbito do programa

instituído por esta lei;

III - que os veículos adquiridos por meio do programa de que trata esta lei sejam

emplacados  no  Estado  de  Minas  Gerais,  nos  termos  da  legislação  de  trânsito

aplicável.

Art. 3° - Para cada veículo substituído por meio do programa de que trata esta lei

poderão ser realizadas duas operações de compra, sendo uma relativa a um veículo

novo  e  outra  relativa  a  um  veículo  com  até  dez  anos  de  uso,  nos  termos  de

regulamento.
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Art. 4° - Fica isento, nos limites, termos e condições previstas em regulamento, por

até dez anos contados da data de aquisição, do Imposto sobre a Propriedade de

Veículos  Automotores  -  IPVA -  o  veículo  novo  ou  usado  adquirido  por  meio  do

programa de que trata esta lei, enquanto for propriedade do beneficiário.

Art. 5° - Ficam isentas das taxas previstas nos subitens 4.4 e 5.12 da Tabela “D” da

Lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975:

I - a baixa definitiva de veículo substituído nos termos desta lei;

II - o acesso necessário para a baixa de que trata o inciso I.

Art. 6° - Ficam remitidos o IPVA e as taxas previstas no item 4 da Tabela “D” da Lei

n° 6.763, de 1975, relativos a veículo substituído nos termos desta lei e destinado a

baixa definitiva, vencidos até a data de início de vigência desta lei.

Parágrafo único - A remissão de que trata o caput:

I - estende-se aos juros e multas decorrentes do inadimplemento;

II  -  não  autoriza  a  restituição  ou  compensação  de  importâncias  eventualmente

recolhidas;

III - fica condicionada:

a) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;

b)  à  desistência das  ações  ou embargos  à  execução fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, e à desistência das impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

c) à desistência, pelo advogado do sujeito passivo, de cobrar do Estado eventuais

honorários de sucumbência;

d) ao pagamento das custas e das demais despesas processuais e dos honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art.  7°  -  O Conselho Estadual  de Política Ambiental  -  Copam - estabelecerá as

condições  e  os  procedimentos  para  a  concessão  de  regularização  ambiental  às

empresas interessadas na reciclagem de caminhões por meio do programa de que

trata esta lei.

Parágrafo único - A empresa a que se refere o caput deverá demonstrar capacidade

técnica, ficando-lhe vedada a disposição ou comercialização de qualquer componente

dos veículos desmontados,  permitida a comercialização de materiais destinados à



2082
____________________________________________________________________________

reciclagem ou à disposição final adequada, nos termos de regulamento.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Leonídio Bouças - André Quintão - Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.646/2013

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do  governador  do Estado,  a proposição em epígrafe dispõe sobre o

Programa de Incentivo à Renovação da Frota de Caminhões no Estado.

No 1º turno, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de

Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art.102, inciso XII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe visa instituir o Programa de Incentivo à Renovação da

Frota  de  Caminhões  no  Estado,  com  o  objetivo  de  fomentar  a  aquisição  de

caminhões novos ou usados com até 10 anos de fabricação, de produção nacional,

por  pessoas  físicas  ou  jurídicas  proprietárias  de  caminhões  registrados  no

Departamento Estadual  de Trânsito de Minas Gerais -  Detran-MG -,  com data de

fabricação igual ou superior a 30 anos.

Segundo a mensagem do governador, a medida possibilita substituir parte da frota

que circula pelas vias mineiras, trocando veículos pesados e antigos por outros mais

novos e eficazes,  o  que resulta  no  aperfeiçoamento  do sistema de transporte  de

cargas  no  Estado,  no  aumento  da  segurança  rodoviária,  na  diminuição  dos

congestionamentos  no  trânsito,  na  redução  dos  gastos  públicos  e  privados  com

acidentes,  na  melhoria  das  condições  de  trabalho  de  muitos  caminhoneiros,  na
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criação de novos postos de trabalho e na diminuição do consumo de combustíveis

fósseis  e da emissão de gases poluentes. O governador conclui  que se trata “de

medida de inequívoco interesse público,  focada na promoção do desenvolvimento

sustentável do Estado e que beneficiará a população de Minas Gerais e as demais

pessoas que circularem por nossas vias”.

O art.  3º da proposição dispõe sobre as condições para a adesão e fruição dos

benefícios do programa: a) que o veículo substituído ainda esteja funcional; b) esteja

emplacado no Estado até 21 de outubro de 2013; c) seja destinado à baixa definitiva

junto ao Detran-MG, antes do emplacamento dos veículos adquiridos no programa; d)

seja  entregue  a  empresa  recicladora  com  regularização  ambiental,  antes  do

emplacamento  dos  veículos  adquiridos  no  programa.  Estabelece  ainda  que  os

veículos adquiridos e contemplados pelo programa sejam emplacados no Estado, nos

termos da legislação de trânsito aplicável.

De acordo com o art. 4º, para cada veículo substituído, poderão ser realizadas duas

operações de compra contempladas por esse programa, uma relativa a um veículo

novo e outra relativa a um veículo com até 10 anos de uso, desde que as aquisições

tenham relação econômica entre si, nos termos de regulamento.

O art. 5º autoriza que o Poder Executivo isente, nos limites, termos e condições

previstas em regulamento, por até 10 anos contados da data de aquisição, o Imposto

sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - dos veículos novos ou usados

adquiridos por meio desse programa, enquanto esses veículos permanecerem sob

propriedade dos beneficiários.

O art. 6º autoriza que o Poder Executivo isente da taxa prevista no subitem 4.4 da

Tabela “D” da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, a baixa definitiva do veículo

substituído.

O art. 7º do projeto de lei autoriza o Poder Executivo a fazer a remissão do IPVA e

das taxas previstas no item 4 da Tabela “D” da Lei nº 6.763, de 1975, relativas ao

veículo substituído e destinado a baixa definitiva,  vencidos até a data de início da

vigência da lei.

Por fim, o art. 8º determina que o Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam

- estabeleça as condições e os procedimentos para a concessão de regularização
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ambiental  às  empresas  interessadas  na  reciclagem  de  caminhões  no  âmbito  do

programa. O parágrafo único desse artigo dispõe que a empresa recicladora aderente

ao programa deverá apresentar capacidade técnica, ficando-lhe vedada a disposição

ou a comercialização de qualquer componente dos veículos desmontados, permitida

a  comercialização  de  materiais  destinados  à  reciclagem  ou  à  disposição  final

adequada, nos termos de regulamento.

Do ponto de vista do mérito, cabe destacar a importância e relevância da matéria

em  discussão.  Minas  Gerais  possui  uma  frota  de  aproximadamente  285  mil

caminhões, de acordo com dados publicados no site do Detran-MG em novembro de

2012.  A  renovação  dessa  frota  gera  impacto  positivo  na  segurança,  fluidez  e

manutenção das rodovias, na utilização de combustíveis, no transporte de cargas e

nas condições de trabalho dos caminhoneiros, ou seja, beneficia toda a população do

Estado. O projeto de lei deveria também alcançar frota antiga e obsoleta que hoje

ocupa  os  pátios  de  recolhimento  do  Detran-MG.  Por  isso,  para  aprimorar  a

proposição, apresentamos a Emenda nº 1.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12,  de  2003,  esta  comissão

também  deve  manifestar-se  sobre  o  Projeto  de  Lei  n°  4.451/2013,  anexado  à

proposição, cujo objetivo é autorizar que o Poder Executivo institua o Programa de

Incentivo à Modernização, Renovação e Sustentabilidade da Frota de Caminhões do

Estado  de  Minas  Gerais,  com  a  finalidade  de  modernizar  e  renovar  a  frota  de

caminhões no Estado. Trata-se de objetivo análogo ao da proposição principal, motivo

pelo qual impõe-se aplicar o entendimento anteriormente exposto.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.646/2013, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a

Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier:

“Art.  …  -  Os  veículos  automotores  apreendidos  pelas  autoridades  de  trânsito,

classificados no momento da apreensão como inservíveis, a critério do Detran-MG,

deverão ser levados a leilão no prazo de noventa dias a partir da apreensão, na forma
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de regulamento.”.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Adalclever Lopes, presidente e relator - Duarte Bechir - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.738/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do governador do Estado, “autoriza o Poder

Executivo a prestar contragarantia à União em operação de crédito com a agência

oficial alemã Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob análise autoriza  o  Poder  Executivo a  prestar  contragarantia  à

União de modo a viabilizar, por parte desta, a prestação de garantias na operação de

crédito  a  ser  celebrada  entre  a  Companhia  de  Saneamento  de  Minas  Gerais  -

Copasa-MG - e a agência oficial alemã Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW - até o

valor equivalente a € 30.000.000,00, com os respectivos encargos vigentes à época

da contratação.

A contragarantia será composta pelas receitas geradas pelos seguintes impostos: (i)

transmissão  causa mortis e  doação, de quaisquer  bens ou direitos;  (ii)  operações

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte

interestadual  e  intermunicipal  e  de  comunicação;  e  (iii)  propriedade  de  veículos

automotores,  além  dos  recursos  previstos  nos  arts.  157  e  159,  I,  "a",  e  Il  da

Constituição da República.  Tais  contragarantias  encontram respaldo no art.  47  da

Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001, que permite a vinculação das receitas

supracitadas.

O  governador  do  Estado,  por  meio  da  Mensagem  nº  576/2013,  ressalta  que a

referida operação de crédito visa financiar a atualização tecnológica de sistemas de
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tratamento de esgoto e do aproveitamento energético do biogás, o que contribui para

a preservação do meio ambiente e da proteção climática global. Ademais, a operação

contribuirá para atingir a meta de redução de gases de efeito estufa, definidas pelo

governo federal na lei que estabelece a política nacional sobre mudança do clima (Lei

nº  12.187,  de 2009),  além de contribuir  para a realização dos objetivos do Plano

Nacional de Energia 2030 e do Plano Nacional de Eficiência Energética.

A Comissão  de  Constituição e  Justiça,  que analisou preliminarmente  a  matéria,

concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  destacando  “que a

autorização  legislativa  é  apenas  uma  condição  prévia  para  a  efetivação  do

empréstimo e  prestação  de  garantia  ou  contragarantia”,  sendo  ainda  necessárias

outras medidas de cunho normativo ou administrativo para sua concretização.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão

analisar, destacamos que a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, em seu art. 40,

autoriza  os  entes  a  concederem  garantia  em  operações  de  crédito  internas  ou

externas, observadas as normas de seu art.  32 e,  no caso da União,  também os

limites  e  as  condições  estabelecidos  pelo  Senado  Federal.  O  §  1º  do  art.  40

estabelece que a garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia, em

valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida, e à adimplência da entidade

que a pleitear relativamente às suas obrigações junto ao garantidor e às entidades

por  este  controladas.  Esse  dispositivo  estabelece  também  que  a  contragarantia

exigida pela União ao Estado poderá consistir na vinculação de receitas tributárias

diretamente arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais. O § 2º do

mesmo  artigo  determina  que,  no  caso  de  operação  de  crédito  contraída  com

organismo financeiro internacional  ou com instituição federal  de crédito e fomento

para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia a ente que atenda,

além da prestação da contragarantia,  as exigências  legais  para o recebimento de

transferências  voluntárias,  sendo  nula,  segundo  disposto  no  §  5º,  a  garantia

concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal.

Já o art. 32 da LRF determina que o Ministério da Fazenda verificará o cumprimento

dos  limites  e  condições  fixados  pelo  Senado  Federal  relativos  à  realização  de

operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles
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controladas, direta ou indiretamente e que o ente interessado formalizará seu pleito

demonstrando o atendimento das seguintes condições:

1 - existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei

orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica;

2 - inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da

operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita;

3 - observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal;

4 - autorização específica do Senado Federal,  quando se tratar de operação de

crédito externo;

5 - atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição Federal, que

veda a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de

capital,  ressalvadas  as autorizadas  mediante  créditos  suplementares  ou  especiais

com finalidade precisa.

Por ser a Copasa-MG uma empresa de capital aberto controlada pelo Estado, o

pleito  é  feito  diretamente  ao  Ministério  da  Fazenda  sem  a  intervenção  do Poder

Executivo.

Os limites e as condições fixados pelo Senado Federal pertinentes ao projeto em

tela constam da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, que dispõe sobre as

operações  de  crédito  interno  e  externo  dos  estados,  do  Distrito  Federal  e  dos

municípios,  inclusive  concessão  de  garantias,  seus  limites  e  condições  de

autorização. Seu art. 9º estabelece que o saldo global das garantias concedidas pelos

estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios não poderá exceder 22% da Receita

Corrente Líquida - RCL. Segundo o Relatório de Gestão Fiscal - RGF - referente ao 2º

quadrimestre de 2013, elaborado pela Secretaria de Estado de Fazenda, o percentual

do total das garantias sobre a RCL encontra-se em 1,77%, inferior, portanto, ao limite

imposto pelo Senado Federal.

Por  fim,  quanto  à  exigência  do  §  1º  do  art.  40  da  LRF,  a  proposição  em  tela

estabelece  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  deverá  celebrar  contrato  de

contragarantia com a Copasa-MG.

Conclusão

Em face do exposto,  somos pela aprovação,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº
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4.738/2013 na forma original.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Zé Maia, relator - Bosco - Célio Moreira - Fred Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.771/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Maria Tereza Lara e do deputado Marques Abreu, o Projeto

de  Lei  nº  4.771/2013  proíbe  a  prática  do  trote  estudantil  violento  nos

estabelecimentos de ensino integrantes do Sistema Estadual de Educação.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo  em  12/12/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  para

receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme estabelece o art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição em estudo proíbe a prática do trote estudantil que configure agressão

física,  psicológica  e  moral  ou  outra  forma  de  constrangimento  ou  coação  contra

alunos  nos  estabelecimentos  de  ensino  integrantes  do  Sistema  Estadual  de

Educação.

Nos  termos  dos  arts.  2º  e  3º,  estes  estabelecimentos  incentivarão,  com  a

supervisão do corpo docente, a realização de atividades solidárias, como forma de

promover a integração entre alunos novatos e veteranos, e veicularão informações a

respeito da medida pretendida, em especial durante a primeira semana do período

letivo.

Primeiramente, cabe-nos esclarecer que, em obediência ao Regimento Interno, esta

comissão, em sua esfera de competência, aprecia a proposição exclusivamente sob o

aspecto  jurídico-constitucional,  cabendo  a  avaliação  da  conveniência  e  da

oportunidade da matéria às comissões de mérito.

No  que  concerne  ao  aspecto  jurídico-constitucional  da  proposição,  temos  a

esclarecer que a segurança é direito fundamental reconhecido a todos os cidadãos,
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dever do Estado e um de seus objetivos prioritários.

Como finalidade precípua do exercício da segurança pública, está a preservação da

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, nos termos dos arts.

2º, inciso V, e 136 da Carta Estadual.

Falar em incolumidade das pessoas é falar sobre a saúde delas. Assim, há que se

ressaltar a competência concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal para

legislar sobre proteção e defesa da saúde, conforme estabelece o inciso XII, in fine,

do art. 24 da Constituição da República.

Desse modo, especial zelo com a segurança há de revestir a oferta de serviços

educacionais pelo sistema estadual de ensino, estando a proposição em estudo em

consonância com os ditames constitucionais.

E ainda, destacamos a pertinência da medida proposta no art. 2º do projeto, uma

vez que, não obstante o trote estudantil  seja marcado por atividades nas quais os

veteranos  submetem  os  alunos  novatos  a  situações  humilhantes  e  até  mesmo

violentas, ele pode se transformar em uma recepção festiva, até mesmo com caráter

solidário, o que deve ser incentivado.

Por  fim,  esclarecemos  que  o  Projeto  de  Lei  nº  3.333  de  2012,  que tratava  de

matéria semelhante, foi analisado por esta comissão, ocasião em que foi aprimorado

por meio do Substitutivo nº 1, tendo sido, posteriormente, retirado pelo autor.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 4.771/2013.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - André Quintão, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Luiz Henrique - Leonídio Bouças.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.771/2013

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

O  projeto  de  lei  em  epígrafe,  de  autoria  da  deputada  Maria  Tereza  Lara  e  do

deputado  Marques  Abreu,  proíbe  a  prática  do  trote  estudantil  violento  nos

estabelecimentos de ensino integrantes do sistema estadual de educação.
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A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,

Ciência e Tecnologia. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do projeto na forma originalmente apresentada.

Vem agora a proposição a esta comissão para, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, VI, “a”, do Regimento Interno, receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação

O projeto de lei em análise tem como objetivo proibir a prática do trote violento aos

estudantes novatos nos estabelecimentos de ensino integrantes do sistema estadual

de  educação.  Para  o  alcance  desse  objetivo,  propõe  a  realização  de  atividades

solidárias como forma de integração entre alunos novatos e veteranos e a divulgação

de informações a respeito da vedação que se pretende instituir por meio do projeto

sob comento. Além disso, revoga a Lei nº 13.818, de 11/1/2001, que proíbe a prática

do trote e de atividade violenta nas “calouradas” realizadas em instituição ou órgão

integrante do sistema estadual de ensino.

O trote estudantil consiste em brincadeiras realizadas pelos estudantes veteranos,

cujo objetivo seria, em tese, recepcionar e integrar os estudantes novatos - calouros

ou “bixos” - na instituição de ensino.

Tradicionalmente, o trote estudantil pode ter um traço de violência e muitas vezes

pode causar lesões físicas e constrangimento aos alunos novatos. Nas universidades

brasileiras, há registros de trotes estudantis aviltantes. Em alguns casos, culminaram

até mesmo na morte das vítimas. O primeiro óbito foi registrado em 29/3/1831 na

Faculdade de Direito de Olinda, e o último em 22/2/1999, na Faculdade de Medicina

da Universidade de São Paulo - USP.

Recentemente,  imagens  de  um  trote  estudantil  aplicado  em  15/3/2013  por

estudantes  de  direito  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais  -  UFMG  -,  com

supostas  conotações  sexistas,  racistas  e  nazistas,  foram  divulgadas  nas  redes

sociais. O Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial demonstrou repúdio

a esse trote por meio de publicação no Diário Oficial da União, em 8/4/2013, de uma

moção de repúdio e pedido de providências para que a UFMG apurasse os fatos e

penalizasse os responsáveis. A universidade instaurou uma sindicância e o processo

está em andamento. A Assembleia Legislativa por sua vez realizou, nessa mesma
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data, audiência pública para discutir o caso.

Nas  escolas  de  educação  básica,  os  trotes  estudantis  são  menos  frequentes.

Quando ocorrem, são aplicados sobretudo nas turmas de ensino médio e, em sua

maioria, não são agressivos como os realizados nas universidades. Uma das práticas

que costuma ocorrer é um acordo entre alunos veteranos e calouros de irem à escola

em  determinado  dia  fantasiados  com  inspiração  em  um  tema  previamente

combinado.

Entretanto, apesar de não serem a regra, há registros de trotes violentos também

em escolas de ensino médio. Em 7/3/2013, uma adolescente de 14 anos, aluna do

primeiro ano do ensino médio em Porto Alegre, foi vítima de um trote estudantil em

frente à escola particular  em que estudava. Um aluno do terceiro ano da mesma

instituição atingiu o rosto da adolescente com um ovo, ferindo-lhe o olho direito, o que

trouxe risco de comprometimento da visão.

Parece-nos,  dessa  forma,  que  o  projeto  de  lei  em  análise  é  relevante,

especialmente  porque  inova  em  relação  à  Lei  nº  13.818,  de  2001,  que  regula,

atualmente, a prática do trote estudantil em instituição ou órgão integrante do sistema

estadual de ensino. As principais inovações são a ampliação do conceito de trote

estudantil violento e a promoção do seu combate por meio do incentivo à realização

de atividades solidárias, também conhecidas como “trote solidário”.  Nesse tipo de

trote, os calouros se engajariam em atividades de caráter social, como doação de

sangue,  visitas  a  orfanatos  e  palestras  em  escolas.  Como a  mencionada  Lei  nº

13.818 dispõe de poucos artigos,  corroboramos que o  projeto de  lei  em epígrafe

proponha revogar a mencionada lei em lugar de simplesmente alterá-la.

Sendo  assim,  somos  pela  aprovação  do  projeto  de  lei  na  forma  originalmente

apresentada.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.771/2013, no 1º

turno, na forma originalmente apresentada.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Duarte Bechir, presidente - Bosco, relator - Maria Tereza Lara.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.779/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Sebastião Costa, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Carangola o imóvel que

especifica.

A proposição foi publicada no Diário do Legislativo de 12/12/2013 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado, a quem compete examiná-la preliminarmente

quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 4.779/2013 de conferir a necessária autorização legislativa

ao Poder Executivo para que possa fazer reverter  ao Município de Carangola um

imóvel com área de 3.461m², situado na Vila Lacerdina, nesse município, e registrado

sob o nº 41, a fls. 226 do Livro 2, no 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Carangola.

É importante observar que o imóvel objeto da proposição em análise foi doado pelo

Município de Carangola ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG -, em 1976. A doação foi autorizada pela Lei Municipal nº

1.220, de 1974. Desse modo, a autorização para retorno ao patrimônio do doador

deve ser dada a essa autarquia.

Ademais, como na lei autorizativa, assim como na transferência de domínio, não

havia cláusula explicitando a finalidade da transferência nem prevendo a reversão do

imóvel ao doador no caso de esta não ser cumprida, a forma adequada para o retorno

do bem ao patrimônio municipal é a doação, e não a reversão, como proposto no

projeto.

Para sanar esses equívocos, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº

1,  que  autoriza  a  doação  do  referido  imóvel  ao  Município  de  Carangola,

acrescentando, em defesa do interesse público, cláusula de finalidade, que destina o

imóvel  ao  funcionamento  de  unidade  de  saúde,  conforme  informação  dada  pelo
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prefeito municipal ao DER-MG, e de reversão, que retorna o bem ao patrimônio do

doador se,  no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe for dada a finalidade prevista.

Para  a  transferência  de  patrimônio  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação, o art. 18 da Constituição Mineira exige autorização legislativa. No plano

infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art.

37, inciso XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da

administração  pública,  impõe,  além  da  referida  autorização,  a  subordinação  do

contrato ao atendimento do interesse público.

Cabe ressaltar que foi apensada à proposição de lei em análise, a Nota Jurídica nº

2.740/2013, encaminhada pelo DER-MG, manifestando a concordância do órgão com

a transferência de domínio, desde que a alienação seja feita por meio de doação e

que sejam atendidos  todos  os requisitos  previstos  em lei,  inclusive  a autorização

desta Assembleia Legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.779/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - a doar ao Município de Carangola o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

- DER-MG - autorizado a doar ao Município de Carangola o imóvel constituído de um

terreno  com  área  de  3.461m²  (três  mil  quatrocentos  e  sessenta  e  um  metros

quadrados), situado na Vila Lacerdina, nesse município, e registrado sob o n° 41, a

fls. 226 do Livro 2, no 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Carangola.

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

uma unidade de saúde.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, no

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

dada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Leonídio Bouças, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - Duilio

de Castro - André Quintão - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.779/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Sebastião Costa, a proposição em epígrafe tem por objetivo

autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Carangola o imóvel que

especifica.

A  proposição  foi  distribuída  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

Agora, vem a matéria a esta comissão para análise do mérito e da repercussão

financeira,  nos  termos  do  art.  100 e  do  art.  102,  inciso  VII,  alíneas  “d”  e  “f”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei visa a autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de

Carangola imóvel com área de 3.461m², situado na Vila Lacerdina, nesse município,

registrado sob o nº 41, a fls. 226 do Livro 2, no 1º Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Carangola.

O autor justifica o projeto informando não ter havido a utilização do imóvel, ainda

hoje  desocupado,  apesar  de  doado  em  1976  pelo  Município  de  Carangola  ao

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -,

para que ali fosse construído o acampamento da 19ª Coordenadoria Regional desse

órgão.

Cabe  ressaltar  que  foi  apensada  ao  projeto  a  Nota  Jurídica  nº  2.740/2013,

encaminhada  pelo  DER-MG,  manifestando  a  concordância  do  órgão  com  a

transferência de domínio, desde que a alienação seja feita por meio de doação e que
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sejam atendidos todos os requisitos previstos em lei, inclusive a autorização desta

Assembleia Legislativa.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou qualquer óbice à tramitação da

matéria, no âmbito de sua competência. Não obstante, visando sanar impropriedade

do projeto, apresentou o Substitutivo nº 1, alterando de reversão para doação a forma

de  transferência  do  imóvel.  Ainda  acrescentou,  em  defesa  do  interesse  público,

cláusula de finalidade, que destina o imóvel ao funcionamento de unidade de saúde,

conforme informação dada pelo prefeito municipal ao DER-MG, e de reversão, que

retorna o bem ao patrimônio  do doador  se,  no prazo de cinco anos contados da

lavratura da escritura pública de doação, não lhe for dada a finalidade prevista.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária entende que a análise deve

abranger dois aspectos. No que diz respeito à repercussão da medida no patrimônio

do Estado, a doação do imóvel representa uma redução. Quanto à repercussão do

projeto na sociedade, entretanto, entende que a medida é positiva, visto que o DER-

MG declarou que não tem nenhum interesse em utilizar o imóvel, que será útil para o

município. Ademais, o imóvel  estaria apenas passando da esfera estadual  para a

esfera  municipal,  ou  seja,  permanece na condição de  bem  público,  não havendo

redução do patrimônio público.

Assim, no âmbito desta comissão, entendemos que a matéria é procedente.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.779/2013, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Bosco, relator - Fred Costa - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.787/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em epígrafe, de autoria do deputado Alencar da Silveira Jr., “proíbe,

no território do Estado de Minas Gerais, a apresentação, a manutenção e a utilização

de  animais  selváticos  ou  domésticos,  sejam  nativos  ou  exóticos,  em espetáculos

circenses ou quaisquer eventos que explorem essas espécies de animais”.
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Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  12/12/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188 do

Regimento  Interno,  analisar  a  matéria  sob  os  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O projeto  de  lei  em  análise  tem  por  objetivo  proibir  a  exibição,  manutenção  e

utilização de animais selváticos ou domésticos, nativos ou exóticos, em espetáculos

circenses ou em quaisquer eventos que explorem essas espécies de animais em todo

o território do Estado (art. 1º). A proibição não se aplica quando se tratar de eventos

sem fins lucrativos, de natureza científica, educacional ou protecional, bem como em

rodeios e exposições agropecuárias ou em eventos voltados para a comercialização

de animais, desde que os animais estejam mantidos em condições adequadas de

bem-estar (parágrafo único do art. 1º). Ao infrator de suas disposições, a proposição

prevê  a  aplicação  de  multa  no  valor  de  10.000  a  30.000  Unidades  Fiscais  de

Referência - UFIRs -, conforme a gravidade da infração (art. 2º).

O deputado proponente justifica a apresentação da proposição sob o fundamento

principal  de  que  é  necessária  a  proteção  de  animais  utilizados  em  espetáculos

circenses com fins de obtenção de lucro. Com efeito, segundo o autor, “tais animais,

confinados em pequenos espaços, são submetidos, muitas vezes, a condições de

tortura extrema, conforme reiteradamente divulgado pela mídia”; são “mantidos em

péssimas  condições  de  higiene  e  não  recebem  qualquer  forma  de  carinho”;  são

“tratados como mercadoria que serve aos propósitos lucrativos dos organizadores do

evento”; são “expostos a técnicas cruéis de adestramento e apresentados em público

em  situações  que  ferem  a  dignidade  da  sua  espécie,  principalmente,  diante  das

crianças,  que  terão  dificuldades  de  desenvolver  uma  boa  relação  com  o  meio

ambiente”.

É fato que esse assunto, tão relevante e altamente discutido pela sociedade no

momento,  traz  reflexões  bastante  indagativas.  Cumpre-nos  registrar  que  outras

unidades federativas editaram leis proibindo a apresentação de animais em circo.
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Na Câmara dos Deputados, tramita o Projeto de Lei nº 1.565/2011, que visa proibir,

no território nacional, a utilização ou exibição de animais da fauna silvestre brasileira

ou exótica por circos.

Registramos  também  que  outros  projetos  similares  já  tramitaram  nesta  Casa

Legislativa,  não tendo  sido,  porém,  transformados em  norma jurídica.  São  eles  o

Projeto de Lei nº 1.631/1993, o Projeto de Lei nº 1.079/2000, o Projeto de Lei nº

2.380/2005 e o Projeto de Lei nº 203/2007.

O  caput do  art.  225  e  o  seu  §  1º,  inciso  VII,  da  Constituição  da  República

preceituam que compete ao poder público e à coletividade o dever de defender e

preservar o meio ambiente para futuras gerações, bem como o de proteger a fauna,

sendo vedada qualquer  prática  que coloque em risco  a  sua função ecológica  ou

submeta os animais a crueldade.

O art. 24, inciso VI, da Constituição da República preceitua que compete à União,

aos  estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar  concorrentemente  sobre  fauna  e

conservação da natureza, bem como sobre proteção do meio ambiente. Dessa forma,

compete à União editar as normas gerais sobre a matéria e aos estados suplementar

a legislação federal.

Ademais, o § 3º, inciso I,  do art.  220 da Carta Magna determina que lei  federal

deverá  “regular  as  diversões  e  espetáculos  públicos,  cabendo  ao  Poder  Público

informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e

horários em que sua apresentação se mostre inadequada”.

Registre-se,  ainda,  que a Lei  Federal  nº  6.938,  de 31  de agosto de  1981,  que

dispõe  sobre  a  Política  Nacional  do  Meio  Ambiente,  estabelece  as  diretrizes  da

política  que,  nos  termos  do  seu  art.  5º,  serão  formuladas  em  normas  e  planos,

destinados a orientar a ação dos governos da União, dos estados, do Distrito Federal,

dos  territórios  e  dos  municípios.  Nos  termos  da  lei,  as  atividades  empresariais

públicas ou privadas serão exercidas em consonância com as diretrizes da Política

Nacional do Meio Ambiente. Em seu art. 6º, dispõe a lei que os órgãos e entidades da

União, dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, bem como as

fundações instituídas pelo poder público, responsáveis pela proteção e melhoria da

qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama.
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Informamos,  por  fim,  que  compete  à  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  de

Desenvolvimento Sustentável analisar o conteúdo da proposição sob o ponto de vista

meritório, considerando que a sua matéria relaciona-se com a proteção ambiental,

especialmente a fauna.

Conclusão

Considerando as razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e  legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  4.787/2013,  com  a  Emenda  nº  1,  a  seguir

apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:

“Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei implicará multa de 10.000 Ufemgs

(dez mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).”.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Leonídio Bouças, presidente - André Quintão, relator - Luiz Henrique - Duilio de

Castro - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.787/2013

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei sob análise proíbe,

no território do Estado de Minas Gerais, a apresentação, a manutenção e a utilização

de  animais  selváticos  ou  domésticos,  sejam  nativos  ou  exóticos,  em espetáculos

circenses ou quaisquer eventos que explorem essas espécies de animais.

A  proposição  foi  apreciada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por  sua juridicidade,  constitucionalidade e legalidade,  com a

Emenda nº 1, que apresentou.

Cabe agora a esta comissão emitir seu parecer, em cumprimento do disposto no

art. 188, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob análise busca proibir a apresentação, a manutenção e a utilização

de animais silvestres ou domésticos, nativos ou exóticos, em espetáculos circenses

ou quaisquer eventos que explorem animais. A proibição não se aplicaria a eventos
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sem fins lucrativos, de natureza científica, educacional ou protecional, bem como a

rodeios e exposições agropecuárias ou a eventos voltados para a comercialização de

animais, desde que os animais estejam mantidos em condições adequadas de bem-

estar. Além disso, a proposta prevê a aplicação de multa aos infratores da norma que

se pretende instituir.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise, destacou a competência do

Estado para legislar concorrentemente sobre proteção à fauna e propôs substitutivo

para alterar a medida da pena prevista em caso de descumprimento da norma de

Unidade Fiscal de Referência - Ufir - para Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais

- Ufemg.

O tema da proibição do uso de animais em circos tramita nesta Casa desde 1993,

quando foi apresentado pelo então deputado Célio de Oliveira o Projeto de Lei nº

1.631,  que  objetivava  proibir  a  apresentação  de  animais  felinos  nos  espetáculos

circenses. Ocorre que, à época, a justificativa da proibição se baseava na segurança

do cidadão diante de tragédias registradas em diferentes municípios do Estado. Outro

projeto  com o mesmo objetivo foi  apresentado no ano 2000 pelo  deputado Ailton

Vilela.  Trata-se do Projeto de Lei  nº 1.079/2000, que dispõe sobre a proibição da

exposição  de  animais  ferozes  em  circos,  parques  e  em  quaisquer  eventos  de

entretenimento no Estado.

Apenas em 2005 foi apresentada proposta de proibição de animais de qualquer

espécie em espetáculo circense ou similar com o propósito de garantir o bem-estar

animal - Projeto de Lei nº 2.380, de 2005, de autoria do deputado Alencar da Silveira

Jr.  A referida  proposição  foi  reapresentada  nas  duas  legislaturas  subsequentes  -

Projetos de Lei nºs 203, de 2007, e 472, de 2011.

A questão também vem sendo discutida em âmbito federal. Tramitam na Câmara

dos Deputados 17 projetos de lei que tratam da utilização de animais em circo, sendo

que a maioria deles visa proibir a prática. Ressalte-se que está pronto para ser votado

no Plenário da Câmara o Projeto de Lei Federal nº 7.291, de 2006, que dispõe sobre

o registro dos circos perante o poder público federal e o emprego de animais da fauna

silvestre brasileira e exótica na atividade circense.

O circo tem uma história  milenar  e acredita-se  que sua existência  começou há
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cerca de 6 mil anos com os chineses, que elaboravam números de malabarismo e

acrobacia. Outras teorias versam que a atividade circense teria começado na dinastia

Ran da China há apenas 2 mil anos ou em Roma na época dos gladiadores. Após o

inglês Philip Astley - pai do circo moderno - ter introduzido um número de acrobacia

nas apresentações equestres, incluiu também atos cômicos entre um número e outro.

Depois, introduziu nos espetáculos outros animais, além dos cavalos. A partir disso,

alguns  circos  passaram  a  ter  um  papel  de  “zoológicos  ambulantes”.  Algumas

características dos circos resistem até hoje, como a itinerância, o picadeiro circular, a

comicidade e a predominância de famílias frente ao grupo de artistas.

No Brasil,  a atividade circense teve início por volta de 1830, com a chegada de

famílias de imigrantes incentivadas pela imensidão do território nacional, desprovido

de barreiras alfandegárias, onde se desconhecia a arte circense e havia um único

idioma falado.

Nos circos brasileiros, os animais usados nas apresentações são domésticos ou da

fauna silvestre exótica, pois a utilização de espécimes da fauna silvestre brasileira é

proibida  pela  Lei  Federal  nº  5.197,  de  3 de janeiro  de 1967,  que dispõe sobre  a

proteção à fauna. Entre outras atividades, eles dançam, andam de bicicleta, tocam

instrumentos, pulam em argolas - com ou sem fogo - e cumprimentam a plateia.

A utilização de animais em apresentações circenses é proibida em diversos países

do  mundo  e,  ainda,  em  nove  estados  brasileiros  -  Alagoas,  Paraíba,  Paraná,

Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e

Espírito Santo. Por outro lado, alguns países permitem o uso de animais em circo,

tais como: Estados Unidos, Alemanha, França, Chile e México. Nesses países, o uso

é  condicionado  à  obediência  de  regras  de  alimentação,  alojamento  e  saúde  dos

animais. Por sua vez, Bolívia, Grécia, China e Peru proíbem a utilização de animais

em espetáculos circenses.

De acordo com a Sociedade Mundial de Proteção Animais - WSPA -, os animais

que  vivem  e  se  apresentam  nos  circos  sofrem  uma  vida  inteira  de  maus-tratos,

incluídas  aí  formas  desumanas  de  treinamento  -  em  sua  maioria  com  o  uso  de

choques,  chicotes  ou  bastões  pontiagudos  -  e  comportamentos.  Além  disso,  a

entidade afirma que esses animais vivem confinados em pequenos espaços e são
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submetidos a constantes deslocamentos que causam neles alto grau de estresse. Por

fim, destacam que nem sempre são fornecidos a eles alimentos em quantidade e

qualidade suficientes.

No  que  se  refere  à  segurança  dos  funcionários  dos  circos  e  do  público  que

comparece  aos  espetáculos,  há  de  se  destacar  que  não  é  possível  prever  o

comportamento de um animal submetido a uma situação de estresse, o que coloca

essas pessoas em situação de risco. Além disso, pode haver transmissão de doenças

dos animais aos seres humanos, uma vez que não existe vacinação eficiente para os

animais selvagens.

Por fim, a complacência do poder público para com a exposição de animais em

circos  estimula  o  tráfico  de  animais  selvagens  ao  redor  do  mundo,  prática

reconhecidamente  cruel  e  criminosa.  A organização  Traffic  Europe realizou  uma

investigação do envolvimento dos circos europeus com o tráfico ilegal de animais e

chegou  a  uma série  de  descobertas  perturbadoras.  Foi  constatado  que  espécies

listadas  na  Convenção  sobre  o  Comércio  Internacional  das  Espécies  da  Flora  e

Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - Cites - têm sido comercializadas pelos

circos na Europa. Há uma preferência por animais muito jovens que são, em sua

maioria, capturados na natureza e revendidos aos circos. Os animais são mantidos

pelos circos só enquanto são jovens ou fazem parte do espetáculo. Documentos de

permissão de comercialização da Cites e de comprovação de que os animais são

provenientes  de  reprodução  em cativeiro  são frequentemente  falsificados.  Dessas

informações infere-se que os  circos têm sido usados para  facilitar  o comércio  de

animais  silvestres  -  alguns  ameaçados  de  extinção  -  para  zoológicos  e  outras

coleções de animais. Essa situação é difícil de se monitorar, pois os circos mudam de

lugar e de nome com muita frequência. Concluiu-se que o que acontece na Europa

pode também acontecer no Brasil e, provavelmente, já acontece.

Diante  do  exposto,  vê-se  que  a  omissão  do  poder  público  em  restringir  a

apresentação dos animais em espetáculos circenses submete esses animais a maus-

tratos e, ainda, coloca em risco a vida dos funcionários e dos espectadores. Portanto,

essa omissão é,  no  mínimo,  condenável  ética e  moralmente e,  portanto,  projetos

como o que está sob análise merecem prosperar nesta Casa.
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Propomos na conclusão o Substitutivo nº 1, de forma a melhor determinar o objetivo

de proibição do uso de animais em circo e, ainda, permitir maior discussão quanto

aos demais eventos citados na proposta.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.787/ 2013, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado, que incorpora a Emenda

nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Proíbe, no território do Estado de Minas Gerais, a apresentação, a manutenção e a

utilização de animais silvestres ou domésticos, nativos ou exóticos, em espetáculos

circenses.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida no território do Estado a apresentação, a manutenção e a

utilização de animais silvestres ou domésticos, nativos ou exóticos, em espetáculos

circenses.

Parágrafo único - A manutenção, a guarda e a destinação dos animais a que se

refere o caput deste artigo serão definidas em regulamento.

Art.  2º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  implicará  multa  de  10.000

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs.

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

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Célio Moreira, presidente - Rômulo Viegas, relator -Glaycon Franco.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

62/2013

Comissão Especial

Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado,  a Proposta  de  Emenda à  Constituição nº

62/2013 “altera o § 5º do art. 14 da Constituição do Estado”.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, a proposição retorna a esta

Comissão  com  a  finalidade  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos

regimentais.
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Fundamentação

A proposição sob exame pretende alterar o § 5º do art. 14 da Constituição Mineira,

que  autoriza  o  Estado  a  instituir  ou  manter  fundação  somente  com  natureza  de

pessoa jurídica de direito público.

Conforme ressaltado na justificação, a finalidade da emenda é possibilitar que o

Estado crie fundação com personalidade jurídica de direito privado para administrar e

executar  plano  de  benefícios  do  regime  de  previdência  complementar  dos  seus

servidores públicos.

Em 1º turno, esta comissão especial aprovou o Substitutivo nº 1, que foi acolhido

pelo  Plenário.  Tal  substitutivo  incorpora  ajuste  à  redação  do  §  4º  do  art.  14  da

Constituição  Estadual  para  incluir  a  fundação  destinada  à  gestão  do  regime  de

previdência complementar entre as hipóteses em que a lei não cria a entidade. Mas,

em vista de sua natureza privada, apenas autoriza sua criação. Na oportunidade, esta

comissão  especial  também  considerou  oportuna  a  substituição  da  expressão

“natureza  de pessoa jurídica  de  direito  público”,  contida  no  §  5º  do  art.  14,  pela

expressão “personalidade jurídica de direito público”, por razões de técnica legislativa.

Assim, reafirmamos a pertinência das modificações que constaram no parecer de 1º

turno desta comissão e que foram aprovadas pelo Plenário desta Casa.

Conclusão

Pelo  exposto,  somos  pela  aprovação,  em  2º  turno,  da  Proposta  de  Emenda  à

Constituição nº 62/2013, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Inácio Franco, presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Leite.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 62/2013

(Redação do Vencido)

Altera o inciso II do § 4º e o § 5º do art. 14 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O inciso II do § 4º e o § 5º do art. 14 da Constituição do Estado passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 14 - (...)

§ 4º - (…)
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II - a autorização para instituir, cindir e extinguir a entidade a que se refere o § 14 do

art. 36, sociedade de economia mista e empresa pública e para alienar ações que

garantam o controle dessas entidades pelo Estado.

§ 5º - Ressalvada a entidade a que se refere o § 14 do art. 36, ao Estado somente é

permitido instituir ou manter fundação com personalidade jurídica de direito público,

cabendo a lei complementar definir as áreas de sua atuação.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 79/2011

Comissão de Saúde

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria da deputada Liza Prado, institui a Política

Estadual de Prevenção e Controle do Câncer da Próstata.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1, retorna

agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos

do art. 189, combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Conforme determina o § 1º  do  art.  189 do Regimento Interno,  segue,  anexa,  a

redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto em análise, na forma do vencido no 1º turno, pretende alterar a Lei nº

18.874, de 20/5/2010, que institui a Política Estadual de Atenção Integral à Saúde do

Homem  no  Âmbito  do  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS.  A  alteração  proposta

acrescenta três incisos ao seu art. 5º, que trata das ações a serem realizadas pelo

poder público na implementação dessa política. Os novos comandos determinam a

implantação e difusão de ações eficazes de prevenção do câncer, o aperfeiçoamento

e  expansão  da  assistência  oncológica,  e  o estímulo  à  implantação  de  ações

referentes ao câncer de próstata.

Em termos de valores absolutos, o câncer da próstata é o 6º tipo de câncer mais

comum no mundo e o mais prevalente em homens, com cerca de 10% do total de

casos.  Esse  tipo  de  câncer  é  considerado  da  terceira  idade,  uma  vez  que

aproximadamente 75% dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. No Brasil

foi observado um aumento nas taxas de incidência do câncer da próstata ao longo
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dos  anos,  o  que  possivelmente  decorre  do  aumento  da  expectativa  de  vida  da

população, da evolução dos métodos diagnósticos e da melhoria da qualidade dos

sistemas de informação do País.

O  texto  vencido  no  1º  turno  está  em  consonância  com  as  normas  federais  e

estaduais que regulamentam a matéria: Lei Federal nº 10.289, de 20/11/2001, que

instituiu o Programa Nacional de Controle do Câncer da Próstata; Política Nacional de

Atenção Integral à Saúde do Homem, lançada pelo Ministério da Saúde em 2009, que

tem  por  objetivo  geral  facilitar  e  ampliar  o  acesso  da  população  masculina  aos

serviços  de  saúde,  contribuindo  para  a  redução  das  causas  de  morbidade  e

mortalidade.  Uma das medidas propostas nessa política é a captação precoce da

população  masculina  nas  atividades  de  prevenção  secundária  relativa  a  algumas

doenças, entre elas o câncer;  Lei nº 18.874, de 20//5/2010 dispõe sobre a Política

Estadual  de  Atenção  Integral  à  Saúde  do  Homem  no  âmbito  do  SUS,  em

conformidade com a política nacional mencionada anteriormente.

Em face do exposto e na ausência de fatos supervenientes que justifiquem nova

abordagem da matéria,  mantemos o nosso posicionamento adotado no 1º turno a

favor da aprovação da proposição.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 79/2011, no 2º

turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Carlos Mosconi, presidente e relator - Luiz Henrique - Elismar Prado.

PROJETO DE LEI Nº 79/2011

(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 18.874, de 20 de maio de 2010, que dispõe sobre a Política Estadual

de Atenção Integral à Saúde do Homem no âmbito do Sistema Único de Saúde -

SUS.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  art.  5º  da  Lei  nº  18.874,  de  20  de maio  de  2010,  passa a  vigorar

acrescido dos seguintes incisos:

“Art. 5º - (...)
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XI - implantar e difundir ações eficazes de prevenção do câncer;

XII - aperfeiçoar e expandir a assistência oncológica;

XIII - estimular a implantação de ações referentes ao câncer da próstata.”.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 883/2011

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria  do  deputado  Carlin  Moura,  a  proposição  em  epígrafe,  resultante  do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.981/2008,  “institui  a  política  estadual  de

desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais”.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta

comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, V, combinado

com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em comento visa instituir a política estadual para o desenvolvimento

sustentável dos povos e comunidades tradicionais.

Quando da análise da matéria no 1º turno, esta comissão apresentou o Substitutivo

nº 1, de modo a se adequarem passagens quanto a questões de mérito, a alcançar-

se maior concisão nos dispositivos, a se reordenarem os assuntos abordados para

aprimorar a lógica textual e a melhorar-se a redação no que diz respeito à técnica

legislativa.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma desse substitutivo. Inicialmente, o

vencido apresenta a definição das expressões “povos e comunidades tradicionais”,

“territórios  tradicionalmente  ocupados”  e  “desenvolvimento  sustentável”.  A seguir,

prevê como objetivo geral da política a promoção do desenvolvimento integral dos

povos e comunidades tradicionais, com ênfase no reconhecimento, no fortalecimento

e  na  garantia  de  seus  direitos  territoriais,  sociais,  ambientais  e  econômicos,

respeitando-se e valorizando-se sua identidade cultural, bem como suas formas de

organização, relações de trabalho e instituições.

Na  forma  em  que  foi  aprovada  no  1º  turno,  a  proposta  também  relaciona  os
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objetivos  específicos,  consoante  o  texto  contido  no  projeto  inicial.  Alguns  incisos

foram,  no  entanto,  adicionados,  a  exemplo  do  inciso  XIII,  que  dispõe  sobre  a

implementação de estratégias para o mapeamento e a caracterização demográfica e

socioeconômica  dos  povos  e  comunidades  tradicionais,  de  forma  a  propiciar

visibilidade a essas populações e a orientar o planejamento e a execução de políticas

públicas; do inciso XXI, que trata do estímulo à permanência dos jovens dos povos e

comunidades tradicionais em seus territórios; e do inciso XXVI, que visa assegurar

proteção  e  assistência  a  representantes,  grupos  ou  instituições  que  atuem  na

promoção e defesa dos direitos  dos povos e comunidades tradicionais e que,  em

razão de sua atividade, sejam expostos a situações de risco.

O vencido também estabelece as diretrizes da política e determina que a efetivação

das ações deverá ocorrer de forma intersetorial, integrada, sistemática e coordenada.

Além disso, dispõe sobre os instrumentos de implementação da política; a instituição,

por  regulamento,  de  comissão  paritária  e  deliberativa  com  a  atribuição  de

implementar e coordenar a política no Estado; e a realização de fóruns estaduais e

locais com vistas a se debaterem os conteúdos da política e se elaborar o conjunto

das ações adequadas e necessárias à sua implementação.

Por fim, o vencido adiciona importantes disposições referentes à identificação dos

povos e comunidades tradicionais no Estado e à regularização fundiária dos territórios

por eles ocupados, como forma de garantir as condições necessárias à reprodução

cultural, social e econômica dessas populações, de preservar os recursos ambientais

imprescindíveis ao seu bem-estar e, especialmente, de propiciar o cumprimento da

função social da propriedade.

A matéria encontra amparo nas disposições constitucionais, bem como em pactos

internacionais, nos termos do parecer exarado por esta comissão no 1º turno:

“Além  da  Constituição  Federal,  a  matéria  se  estriba  em  pactos  internacionais

integrados pelo Brasil, a exemplo da Convenção no 169 da Organização Internacional

do  Trabalho  -  OIT -,  que lembra os  termos da Declaração Universal  dos  Direitos

Humanos, do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, do

Pacto  Internacional  dos  Direitos  Civis  e  Políticos  e  dos  numerosos  instrumentos

internacionais sobre a prevenção da discriminação. Cumpre registrar que as normas
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dessa convenção foram estabelecidas com a colaboração das Nações Unidas,  da

Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, da Organização

das  Nações  Unidas  para  a  Educação,  a  Ciência  e  a  Cultura  e  da  Organização

Mundial  de  Saúde,  bem  como do  Instituto  Indigenista  Interamericano,  nos  níveis

apropriados e nas suas respectivas esferas, no propósito de promover e assegurar

sua própria aplicação.

A proposição em exame se ampara também na Constituição Estadual, que, no seu

art.  2º,  I,  define entre os objetivos prioritários dos Poderes mineiros a garantia da

efetividade dos  direitos  públicos  subjetivos,  formulação que implica o  acolhimento

permanente daqueles reivindicados pelos segmentos sociais autoidentificados como

portadores  de  relações  econômico-sociais  e  culturais  próprias,  cujos  movimentos

pretendem inserir suas demandas no corpo jurídico positivo. Recorre também ao art.

10, XV, que fixa a competência concorrente do Estado para legislar sobre a proteção

ao patrimônio histórico e cultural.

Nessa mesma direção, o art. 24 da Constituição da República assegura ao Estado

prerrogativa semelhante: legislar concorrentemente sobre a produção, sobre a defesa

do  meio  ambiente  e  sobre  a  proteção  do  patrimônio  histórico  e  cultural,  temas

relacionados aos direitos das populações e comunidades tradicionais.

O projeto de lei em análise evoca também o art. 41 da Lei Primeira de Minas, que

determina  ações  públicas  administrativas  com  o  objetivo  de  executar,

articuladamente,  planos,  programas  e  projetos  regionais  e  setoriais  dirigidos  ao

desenvolvimento  global  das  coletividades  do  mesmo  complexo  geoeconômico  e

social, conjunto que, em sentido amplo, abarca as comunidades tradicionais e admite

orientações político-legislativas. Por fim, nos arts. 207, 208 e 214, a Constituição do

Estado reitera os preceitos referentes ao exercício dos direitos e expressões culturais

e ambientais da comunidade mineira, no interior da qual certamente se incluem as

manifestações particulares ou minoritárias”.

Quanto  ao  mérito,  resta  evidente  a  relevância  da  proposição,  pois  oferece  um

instrumento legal e de caráter democrático por meio do qual se pretende garantir, em

âmbito estadual, o exercício dos direitos individuais e coletivos inerentes aos povos e

comunidades tradicionais. De outro lado, a proposta se inspira na Política Nacional de
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Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, instituída pelo

Decreto Federal nº 6.040, de 2007, ressoando, outrossim, o interesse social. Nessa

esteira, inexistem razões para alterar-se o considerado em 1º turno:

“São populações que abarcam milhões de famílias e ocupam, segundo algumas

estimativas,  cerca  de  um  quarto  do  território  nacional,  mas  em  boa  parte  nos

interstícios  da  sociedade  formal,  salvo  em  áreas  demarcadas,  onde  conformam

manchas  demográficas  contínuas.  Analisadas  em  conjunto,  apresentam  grande

diversidade econômico-social: indígenas vinculados a comunidades precedentes às

primeiras clivagens de classe conhecidas no atual território brasileiro, remanescentes

de  quilombos,  camponeses  sem  terra  ou  proprietários,  artesãos  de  várias

especialidades, trabalhadores por conta própria dedicados a coletas distintas e assim

por diante.

No  I  Encontro  Nacional  de  Comunidades  Tradicionais,  realizado  em  agosto  de

2004,  foram  listados  os  seguintes  segmentos,  muitos  dos  quais  presentes  na

sociedade  mineira:  indígenas,  quilombolas,  agroextrativistas,  seringueiros,

quebradeiras  de  coco  babaçu,  pescadores  artesanais,  caiçaras,  geraizeiros,

vazanteiros, pantaneiros,  ciganos, pomeranos, comunidades de terreiro, fundos de

pasto, faxinais e ribeirinhos do São Francisco. Esse rol é nomeado à maneira fractal

pelo enfoque multiculturalista.

Ressalte-se,  pois,  que  a  característica  definidora  central  das  comunidades

tradicionais, dimensões particulares no interior da comunidade brasileira, são as suas

singularidades socioculturais e seu ancestral déficit de garantias reais, intocados que

foram pelos direitos formal-abstratos associados à concepção de desenvolvimento

unilateralmente universalista em vigor, à margem do qual vivem e resistem com níveis

diversos de  solidez e autorreconhecimento,  configurando um problema humano  à

espera de abordagem justa e urgente.

Tal foi a situação que motivou o governo federal a criar mediante decreto, em 2004,

a  Comissão  Nacional  de  Desenvolvimento  Sustentável  das  Comunidades

Tradicionais,  com  vistas  a  coordenar  a  elaboração  e  o  encaminhamento  de  uma

política sobre o tema, que, posteriormente,  teve sua denominação, competência e

composição alteradas. Para subsidiar o debate então aberto, realizou-se, em 2005, o
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I  Encontro Nacional de Comunidades Tradicionais/Pautas e Políticas Públicas, cujo

objetivo  foi  estabelecer  parâmetros  conceituais  para  o  recorte  a  ser  efetivado  e

identificar as principais demandas das populações enfocadas.

A partir de então, encontros regionais e contatos informais ampararam as propostas

em construção, convergindo para uma oficina de trabalho em 2006, que resultou no

primeiro texto sobre uma política de conjunto. Após novas reuniões para discutir-se e

aperfeiçoar-se o texto-base, foi  editado o Decreto Federal  nº  6.040,  de 2007,  que

instituiu  a  Política  Nacional  de  Desenvolvimento  Sustentável  dos  Povos  e

Comunidades Tradicionais - PNPCT -, a ser implementada pela Comissão Nacional

de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais - CNPCT -,

estabelecendo noções gerais e trazendo disposições anexas.

Em Minas Gerais, igualmente, o assunto vem merecendo atenção dos movimentos

sociais e das autoridades políticas, repercutindo, em consequência, no Parlamento

Mineiro. O seminário legislativo “Pobreza e desigualdade” pode ser citado como um

exemplo das reflexões realizadas pela Casa, por meio do qual procurou-se responder

à pergunta central: “Quais ações, melhorias ou inovações deverão ser implementadas

nas políticas públicas para promover a erradicação da pobreza e o enfrentamento das

desigualdades  sociais  e  regionais?”.  Nessa  ocasião,  o  “atendimento  a  povos  e

comunidades  tradicionais  (indígenas,  quilombolas,  ciganos  e  geraizeiros)”  foi

expressamente definido com um dos vértices de discussão no âmbito da promoção e

proteção social para o desenvolvimento social do Estado. De outro lado, marcam a

atuação  da  ALMG  reflexões  e  debates  acerca  das  condições  e  demandas  de

comunidades como, entre outras, a de Brejo dos Crioulos, localizada em área comum

aos  Municípios  de  Varzelândia,  Verdelândia e São João da Ponte;  a comunidade

cigana Calon, na Região Metropolitana de Belo Horizonte; de vazanteiros do Rio São

Francisco, que se organizam no Município de Matias Cardoso; e de geraizeiros do

Cerrado, que realizam mobilizações em Rio Pardo de Minas, entre outras localidades.

Houve, ainda, fóruns e iniciativas correlatas. Cumpre lembrar as II e III Conferências

Estaduais de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, realizadas respectivamente

nos anos de 2009 e 2013, pela Sedese,  por  meio da Coordenadoria Especial  de

Políticas Pró-Igualdade Racial e do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade
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Racial, com a participação da Assembleia Legislativa e de entidades interessadas,

que discutiram a implementação das políticas direcionadas a esses públicos”.

Diante  do  exposto,  inexistem  dúvidas  acerca  da  relevância  do  tema  e  da

propriedade da proposta, motivo pelo qual merece receber apoio também no 2º turno.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

883/2011 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Rômulo Viegas, presidente e relator - Sebastião Costa - Maria Tereza Lara.

PROJETO DE LEI Nº 883/2011

(Redação do Vencido)

Institui  a  política  estadual  para  o  desenvolvimento  sustentável  dos  povos  e

comunidades tradicionais de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a política estadual para o desenvolvimento sustentável dos

povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais.

Art. 2º - Para os fins desta lei, consideram-se:

I - povos e comunidades tradicionais os grupos culturalmente diferenciados que se

reconhecem como tais e possuem formas próprias de organização social, ocupando

territórios e utilizando recursos naturais como condição para sua reprodução cultural,

social,  religiosa,  ancestral  e  econômica  e  aplicando  conhecimentos,  inovações  e

práticas gerados e transmitidos pela tradição;

II  -  territórios  tradicionalmente  ocupados  os  espaços  necessários  à  reprodução

cultural,  social  e  econômica  dos  povos  e  comunidades  tradicionais,  sejam  eles

utilizados de forma permanente, seja de forma temporária, observando-se, no que diz

respeito aos povos indígenas e quilombolas, o que dispõem, respectivamente, o art.

231 da Constituição da República e o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias  da  mesma  Constituição,  combinados  com  as  regulamentações

pertinentes;

III - desenvolvimento sustentável a melhoria permanente da qualidade de vida e a

realização  das  potencialidades  humanas,  mediante  a  utilização  planejada  dos
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recursos  naturais  e  econômico-sociais,  de  modo  a  garantir-lhes  a  transmissão,

aprimorados, às gerações futuras.

Art.  3º  -  É  objetivo  geral  da  política  de  que  trata  esta  lei  promover  o

desenvolvimento  integral  dos  povos  e  comunidades  tradicionais,  com  ênfase  no

reconhecimento, no fortalecimento e na garantia de seus direitos territoriais, sociais,

ambientais  e econômicos, respeitando-se e valorizando-se sua identidade cultural,

bem como suas formas de organização, relações de trabalho e instituições.

Art.  4º  -  São  objetivos  específicos  da  política  estadual  para  o  desenvolvimento

sustentável dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais:

I  -  reconhecer,  respeitar  e  valorizar  a  diversidade  econômico-social,  cultural  e

ambiental  dos  povos  e  comunidades  tradicionais  que  interagem  nos  diferentes

biomas e ecossistemas, em áreas rurais ou urbanas;

II  -  preservar e promover os direitos à identidade própria,  à cultura particular,  à

memória histórica e ao exercício de práticas comunitárias, para o pleno exercício da

cidadania, da liberdade e da individualidade;

III  -  proteger e valorizar os direitos dos povos e comunidades tradicionais sobre

seus conhecimentos, práticas e usos, assegurando-se a justa e equitativa repartição

dos benefícios deles derivados;

IV  -  melhorar  a  qualidade  de  vida  dos  povos  e  comunidades  tradicionais,

ampliando-se as possibilidades de sustentabilidade para as gerações futuras;

V  -  conferir  celeridade  ao  reconhecimento  da  autoidentificação  dos  povos  e

comunidades tradicionais,  propiciando-lhes o  acesso  pleno aos  seus  direitos  civis

individuais e coletivos;

VI - garantir  aos povos e comunidades tradicionais o uso de seus territórios por

meio de sua posse efetiva ou propriedade, mediante regularização e titulação das

terras,  assegurando-se  o  livre  acesso  aos  recursos  naturais  necessários  à  sua

reprodução física, cultural, social e econômica;

VII - solucionar os conflitos gerados em decorrência da implantação de unidades de

conservação  de  proteção  integral  em  territórios  tradicionalmente  ocupados,

estimulando-se  alternativas  como a  criação  de  unidades  de  conservação  de  uso

sustentável, previstas na Lei Federal no 9.985, de 18 de julho de 2000;
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VIII  -  assegurar  aos povos e  comunidades tradicionais  a  permanência  em seus

territórios e o pleno exercício de seus direitos individuais e coletivos, sobretudo nas

situações de conflito ou ameaça à sua integridade, bem como a defesa dos direitos

afetados direta ou indiretamente, seja especificamente, por meio de projetos, obras e

empreendimentos,  seja  genericamente,  por  meio  da  reprodução  das  relações  de

produção dominantes na sociedade;

IX - garantir  que empresas responsáveis por projetos, obras e empreendimentos

compensem  ou  indenizem  os  povos  e  comunidades  tradicionais  pelos  prejuízos

causados  nos  territórios  tradicionalmente  ocupados  e  reparem  os  danos  físicos,

culturais, ambientais ou socioeconômicos;

X - assegurar a implantação dos sistemas de infraestrutura e de acesso, além dos

serviços  e  equipamentos  públicos  adequados  às  realidades  e  demandas

socioeconômicas e culturais dos povos e comunidades tradicionais;

XI - promover ações de sustentabilidade socioeconômica e produtiva, incentivando-

se o desenvolvimento de tecnologias adequadas, respeitando-se práticas, saberes e

formas de organização social dos povos e comunidades tradicionais e assegurando-

se o acesso dessas populações a recursos naturais e potencialidades de biomas e

ecossistemas;

XII - assegurar o acesso aos recursos da biodiversidade e do patrimônio genético,

com  a  repartição  justa  e  equitativa  de  benefícios  derivados  da  utilização  do

conhecimento tradicional e de práticas e inovações relevantes para a conservação da

diversidade biológica e para a utilização sustentável de seus componentes;

XIII - implementar estratégias para o mapeamento e a caracterização demográfica e

socioeconômica  dos  povos  e  comunidades  tradicionais,  de  forma  a  propiciar

visibilidade a essas populações e a orientar o planejamento e a execução de políticas

públicas  que  resguardem  seus  direitos  territoriais,  sociais,  culturais,  ancestrais  e

econômicos;

XIV  -  promover  o  acesso  dos  povos  e  comunidades  tradicionais  às  políticas

públicas  e  a  participação  de  seus  representantes  nas  instâncias  de  deliberação,

fiscalização e controle social das ações governamentais, especialmente no que se

refere a projetos que envolvam direitos e interesses dessas populações;
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XV  -  otimizar  a  inserção  dos  povos  e  comunidades  tradicionais  em  ações  e

programas sociais, estabelecendo-se recortes e enfoques diferenciados voltados para

essas populações;

XVI - garantir aos povos e comunidades tradicionais o acesso a serviços de saúde

de qualidade e apropriados às suas características socioculturais,  necessidades e

demandas,  incorporando-se,  nos  casos  adequados,  as  concepções  e  práticas  da

medicina tradicional e fitoterápica;

XVII - incentivar a elaboração de política pública de saúde específica, direcionada

aos povos e comunidades tradicionais;

XVIII  -  prover  a  segurança  alimentar  e  nutricional  como  direito  universal  dos

indivíduos, garantindo-lhes acesso regular e permanente a alimentos de qualidade,

em quantidade suficiente, de forma compatível com outras necessidades essenciais,

baseada em práticas sustentáveis e promotoras de saúde, articulando-a e integrando-

a ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e ao Sistema Estadual

de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais;

XIX  -  fomentar  o  acesso  ao  sistema  público  previdenciário,  observando-se  as

especificidades dos povos e comunidades tradicionais no que diz respeito às suas

atividades ocupacionais e a doenças laborais porventura delas decorrentes;

XX - incentivar as formas tradicionais  de educação, articulando-as com políticas

pedagógicas  avançadas,  e  intensificar  processos  dialógicos  como contribuição  ao

desenvolvimento próprio de cada povo e comunidade, garantindo-se sua participação

nos processos de ensino formais e informais;

XXI - estimular a permanência dos jovens dos povos e comunidades tradicionais em

seus territórios, por meio de ações que promovam a sustentabilidade socioeconômica

e produtiva, a celeridade dos processos de regularização fundiária e outros incentivos

que visem reduzir a migração sazonal ou definitiva;

XXII - implementar e fortalecer projetos que valorizem a importância histórica e a

liderança  étnico-social  desempenhada  pelas  mulheres  pertencentes  aos  povos  e

comunidades tradicionais, assegurando-se a participação feminina em instâncias de

interlocução com órgãos governamentais;

XXIII  - promover a educação sobre a importância dos direitos humanos, sociais,
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culturais, ambientais e econômicos, de modo a revigorar o comprometimento com a

vivência e as práticas coletivas;

XXIV  -  apoiar  os  processos  de  constituição  de  organizações  pelos  povos  e

comunidades  tradicionais  e  incentivar  ações  de  associativismo  e  cooperativismo,

respeitando-se as formas tradicionais de representação;

XXV  -  garantir  aos  povos  e  comunidades  tradicionais,  por  meio  de  suas

organizações representativas e de apoio, o acesso a verbas públicas e a condições

facilitadas para a gestão desses recursos financeiros;

XXVI - assegurar proteção e assistência a representantes, grupos ou instituições

que atuem na promoção e defesa dos direitos dos povos e comunidades tradicionais

e que, em razão de sua atividade, sejam expostos a situações de risco.

Art. 5º - As ações voltadas à efetivação da política de que trata esta lei ocorrerão de

forma intersetorial, integrada, sistemática e coordenada, obedecendo-se às seguintes

diretrizes:

I  -  efetivação  dos  direitos  fundamentais  e  sociais  dos  povos  e  comunidades

tradicionais;

II  -  combate aos preconceitos fundados no racismo e promoção de abordagens

específicas para as diferenças de situação cultural, econômica, de gênero, de etnia,

de idade, de religiosidade, de ancestralidade, de orientação sexual e de atividades

laborais, em todas as suas manifestações, buscando-se eliminar quaisquer relações

discriminatórias decorrentes de desigualdades histórico-sociais;

III  -  garantia  aos povos e comunidades tradicionais do direito à informação, em

linguagem  acessível,  especialmente  no  que  se  refere  ao  conhecimento  dos

documentos produzidos no âmbito da política de que trata esta lei;

IV -  descentralização,  transversalidade e articulação das políticas  públicas,  com

ampla  participação  da sociedade  civil,  de  modo a  propiciar  a  eficácia  das  ações

governamentais voltadas para os povos e comunidades tradicionais;

V - participação dos povos e comunidades tradicionais em instâncias institucionais e

mecanismos  de  controle  social,  propiciando-lhes  o  protagonismo  nos  processos

decisórios  relacionados  a  seus  direitos  e  interesses,  inclusive  na  elaboração,  no

monitoramento e na execução de programas e ações.
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Art. 6º - O Estado identificará os povos e comunidades tradicionais e discriminará,

para fins de regularização fundiária, os territórios por eles ocupados, localizados em

áreas públicas e privadas.

§  1º  -  A regularização  fundiária  dos  territórios  tradicionalmente  ocupados  pelos

povos  e  comunidades  tradicionais  é  considerada  de  interesse  social  e  objetiva  o

cumprimento da função social da propriedade, a garantia das condições necessárias

à reprodução cultural, social e econômica dessas populações e a preservação dos

recursos ambientais imprescindíveis ao seu bem-estar.

§ 2º - A discriminação e a delimitação dos territórios de que trata o caput se darão

com a participação das comunidades beneficiárias e respeitarão as peculiaridades

dos ciclos naturais e a organização local das práticas produtivas.

§  3º  -  A regularização  fundiária  dos  territórios  tradicionalmente  ocupados  pelos

povos e comunidades tradicionais localizados em áreas privadas dar-se-á mediante:

I - desapropriação para fins de interesse social;

II - dação em pagamento por proprietário devedor do Estado;

III - permuta.

§  4º  -  Os  títulos  outorgados  para  regularização fundiária  serão concedidos  em

caráter  gratuito,  inalienável,  coletivo  e  por  prazo  indeterminado,  beneficiando

gerações futuras.

§  5º  -  O  título  outorgado  para  regularização  fundiária  será  extinto  no  caso  de

descumprimento das finalidades de uso e preservação do território tradicionalmente

ocupado.

§ 6º  -  Aplica-se aos beneficiários  dos títulos  a que se referem os §§ 4º  e 5º  o

disposto na Lei nº 14.313, de 19 de junho de 2002.

Art.  7º  -  São  instrumentos  de  implementação  da  política  estadual  para  o

desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais

o  Plano  Mineiro  de  Desenvolvimento  Integrado,  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental,  a Lei  de Diretrizes Orçamentárias, a Lei  do Orçamento Anual e o

Fundo de Desenvolvimento Regional ou congênere.

Art. 8º - A implementação e a coordenação, no Estado, da política de que trata esta

lei caberão a órgão ou comissão, de caráter paritário e deliberativo, composto por
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representantes  do  poder  público  e  dos  povos  e  comunidades  tradicionais,  a  ser

instituído na forma de regulamento.

Art.  9º  -  Serão  realizados  fóruns  estaduais  e  locais  bianuais,  com  ampla

participação dos órgãos públicos e entidades da sociedade civil, para se debaterem

os conteúdos da política de que trata esta lei e se elaborar o conjunto de ações e

medidas adequadas à sua implementação.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.346/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  dos  Deputados Durval  Ângelo  e  André  Quintão,  o Projeto  de  Lei  nº

1.346/2011,  resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.149/2007,

“estabelece  diretrizes  para  as  políticas  públicas  estaduais  de  combate  à

discriminação racial e dá outras providências”.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo n° 2 com as Emendas n° 1 e 2,

retorna a matéria a esta comissão para receber parecer de 2º turno, conforme dispõe

o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em obediência ao § 1º do referido art. 189, transcrevemos, no final deste parecer, a

redação do vencido, que o integra.

Fundamentação

O projeto em tela pretende instituir diversas diretrizes para as políticas públicas do

Estado voltadas ao combate à discriminação racial,  especificamente nas áreas de

saúde,  educação e cultura,  questões fundiárias,  mercado de trabalho,  sistema de

cotas em geral e nos meios de comunicação e acesso à justiça.  O projeto prevê

também  a  criação,  por  lei  específica,  de  um  fundo  estadual  da  promoção  da

igualdade  racial.  Devido  a  pertinência  da  matéria,  foram  anexados  à  proposta  o

Projeto  de  Lei  n°  1.941/2011,  que  “dispõe  sobre  a  reserva  de  vagas  para  afro-

brasileiros em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e dá outras

providências”, e o Projeto de Lei nº 2.376/2011, que “dispõe sobre a obrigatoriedade

da reserva de vagas aos candidatos afrodescendentes e aos candidatos indígenas

em concursos públicos realizados no Estado”.
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No 1° turno, o projeto foi  aprovado na forma do Substitutivo n° 2,  que agregou

elementos  e  terminologias  da  antropologia  e  da  genética  contemporânea  à

proposição, com a Emenda n° 1, que tornou mais clara a redação do art.  2°,  e a

Emenda  n°  2,  que  suprimiu  o  detalhamento  do  inciso  V  do  art.  4°  do  referido

substitutivo, o qual tratava em lei matéria objeto de regulamento.

Não obstante, diante do reexame da matéria, torna-se necessário retornar com o

dispositivo  constante  na  proposição  original  que  determina  a  criação,  por  órgãos

estaduais  de  fomento  à  pesquisa  e  à  pós-graduação,  de  linhas  de  pesquisa  e

programas de estudos voltados para temas referentes às relações raciais e questões

pertinentes  à  população  negra  e  aos  demais  segmentos  étnicos  minoritários.

Ademais, considerando o favorecimento à inclusão de pessoas que a modalidade de

ensino  a  distância  -  EAD  -  oferece,  entendemos  ser  relevante  autorizar  a

Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - e a Universidade do Estado de

Montes Claros - Unimontes - a conceder bolsas de estudos e bolsas de pesquisa,

ensino e extensão universitária nessa modalidade de ensino a distância nos casos

que se estabelece.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 1.346/2011, no 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Acrescentem-se onde convier os seguintes artigos:

“Art. ...  - Os órgãos estaduais de fomento à pesquisa e à pós-graduação criarão

linhas  de  pesquisa  e  programas  de  estudo  voltados  para  temas  referentes  às

relações raciais e a questões pertinentes à população negra e aos demais segmentos

étnicos minoritários.

Art. ... - Fica autorizado aos servidores públicos receber bolsas referentes ao ensino

a distância - EAD -, a serem criadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado

de Minas Gerais - Fapemig.

Art. … - Ficam autorizadas a Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - e a

Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes - a conceder bolsas de estudo

e bolsas de pesquisa, ensino e extensão universitária na modalidade de ensino à
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distância - EAD - , no âmbito de projetos e programas provenientes de convênios,

acordos  e  contratos,  públicos  ou  privados,  para  servidores  públicos,  professores,

tutores e demais envolvidos nas ações de que tratam os respectivos instrumentos.

Parágrafo único - Os requisitos para a concessão das bolsas de que trata o caput

serão objeto de deliberação das respectivas universidades.”.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Zé Maia, relator - Lafayette de Andrada - Célio Moreira -

Bosco - Rogério Correia.

PROJETO DE LEI Nº 1.346/2011

(Redação do Vencido)

Estabelece diretrizes e objetivos para a formulação da política estadual de combate

às discriminações racial e étnica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei estabelece as diretrizes e os objetivos da política estadual para o

combate às discriminações racial e étnica.

Art. 2º - Para os fins desta lei, consideram-se:

I  - discriminação racial qualquer ato ou situação que, sob o pretexto de raça ou

relativo à descendência biológica:

a)  restrinja  ou  exclua  o  gozo  ou  o  exercício  dos  direitos  fundamentais  e  das

liberdades individuais;

b) gere ou perpetue diferenciações no acesso a bens, serviços e oportunidades;

II - discriminação étnica qualquer ato ou situação que, sob o pretexto de cultura,

crenças, hábitos, relações de vida ou traços psicossociais, gere os efeitos previstos

nas alíneas “a” e “b” do inciso I;

III - políticas públicas os programas, as ações e as iniciativas adotados pelo Estado

no cumprimento de suas atribuições institucionais;

IV -  ações afirmativas os programas e medidas especiais adotados pelo Estado

com vistas a corrigir as desigualdades e a promover a igualdade de oportunidades.

Art.  3º  -  A política  estadual  de  combate  às  discriminações  racial  e  étnica  será

formulada e implementada com a observância das seguintes diretrizes:

I - o respeito às diversidades biossomáticas e étnicas;
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II - a defesa dos direitos étnicos individuais, difusos e coletivos;

III - a igualdade de condições e oportunidades sociais;

IV - a igualdade no acesso aos serviços públicos;

V - o combate à discriminação e às demais formas de intolerância;

VI - a promoção social dos vitimados por atos ou situações discriminatórias;

VII - a compensação;

VIII - a reparação.

Art. 4º - São objetivos da política de que trata esta lei:

I  -  inserir  as  dimensões  biossomática  e  étnica  nas  políticas  públicas  estaduais

voltadas ao desenvolvimento econômico-social;

II  -  modificar  as  estruturas  institucionais  do  Estado  para  adequá-las  ao

enfrentamento das desigualdades provocadas pelo preconceito e pela discriminação,

com vistas à sua superação;

III - eliminar os obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a

presença das diversidades biossomática e étnica nas esferas pública e privada;

IV  -  apoiar  iniciativas  da  sociedade  civil  que  promovam  a  equidade  das

oportunidades e combatam as desigualdades sociais;

V - estimular a adoção de ações afirmativas, visando o combate à discriminação

racial.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.970/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do deputado Tiago Ulisses, visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Conselheiro Lafaiete parte do imóvel que

especifica.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, a proposição retorna agora a este órgão colegiado a fim de

receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art.

102, VII, do Regimento Interno.

Em obediência ao § 1º do art. 189, transcrevemos, ao final deste parecer e como
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parte integrante dele, a redação do vencido em 1º turno.

Fundamentação

A proposição  tem  por  objetivo,  nos  termos  do  seu  art.  1º,  autorizar  o  Poder

Executivo  estadual  a  doar  área  com  4.097,37m²,  identificada  como  Área  4,  em

levantamento  planimétrico  anexo,  a  ser  desmembrada  de  imóvel  de  20.000m²,

registrado sob o nº 29.469, a fls. 181 do Livro 3-R, no Cartório de Registro de Imóveis

do 1º Ofício da Comarca de Conselheiro Lafaiete, situado no Bairro Progresso, nesse

município. O imóvel pertence ao Estado, está vinculado atualmente à Secretaria de

Estado de Educação, e é adjacente a uma escola estadual em funcionamento.

A proposição estabelece,  no parágrafo único de seu art.  1º,  que o imóvel  a ser

doado será destinado ao funcionamento de um centro de lazer  e, no art.  2º,  que

reverterá  ao  patrimônio  do  Estado  ao  fim  do  prazo  de  cinco  anos  contados  da

lavratura da escritura pública de doação, caso não lhe tenha sido dada a destinação

especificada.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado;  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Não havendo fato novo após a apreciação desta matéria nesta comissão em 1º

turno,  ratifica-se  o  entendimento  anterior  de  que  o  projeto  de  lei  em  análise  se

encontra de acordo com os preceitos legais, não acarreta despesas para o Estado e

não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.970/2011 no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Célio Moreira, relator - Fred Costa - Bosco.
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PROJETO DE LEI Nº 1.970/2013

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conselheiro Lafaiete o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Lafaiete imóvel com área de 4.097,37m2 (quatro mil e noventa e sete vírgula trinta e

sete metros quadrados), conforme descrição no Anexo desta lei, a ser desmembrado

de imóvel  com área de 20.000m2 (vinte mil  metros  quadrados),  situado no Bairro

Progresso, nesse Município, e registrado sob o nº 29.469, a fls. 181 do Livro 3-R, no

Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Conselheiro Lafaiete.

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

centro de lazer.

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

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

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

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

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 201 )

A área a ser doada tem a seguinte descrição: partindo do vértice V9 segue até o

vértice V10,  de coordenada Este (X) 627.576,95m e Norte (Y) 7.714.161,69m, no

azimute de 186º18'32”, na extensão de 67,68m; do vértice V10 segue até o vértice

V53,  de  coordenada  E=  627.552,25m  e  N  =  7.714.146,51m,  no  azimute  de

238º25'59”,  na  extensão de 29,00m;  do  vértice  V53 segue até  o  vértice  V52,  de

coordenada E= 627.540,77m e N = 7.714.140,99m, no azimute de 244º20'06”,  na

extensão de 12,73m; do vértice V52 segue até o vértice V50,  de coordenada E=

627.505,04m  e  N  =  7.714.132,26m,  no  azimute  de  256º15'37”,  na  extensão  de

36,78m; do vértice V50 segue até o vértice V49, de coordenada E= 627.503,90m e N

= 7.714.138,39m, no azimute de 349º30'05”, na extensão de 6,24m; do vértice V49

segue até o vértice V48, de coordenada E= 627.502,43m e N = 7.714.144,93m, no

azimute de 347º15'50”, na extensão de 6,70m; do vértice V48 segue até o vértice
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V47,  de  coordenada  E=  627.502,06m  e  N  =  7.714.147,30m,  no  azimute  de

351º13'52”,  na  extensão  de  2,40m;  do  vértice  V47  segue  até  o  vértice  V46,  de

coordenada E= 627.501,10m e N = 7.714.154,11m, no azimute de 351º56'32”,  na

extensão  de  6,88m;  do  vértice  V46  segue  até  o  vértice  V45,  de  coordenada  E=

627.499,81m e N = 7.714.162,56m, no azimute de 351º19'48”, na extensão de 8,55m;

do  vértice  V45  segue  até  o  vértice  V30,  de  coordenada  E=  627.499,64m  e  N  =

7.714.164,37m, no azimute de 354º34'03”,  na extensão de 1,82m; do vértice  V30

segue até o vértice V9, de coordenada E= 627.583,22m e N = 7.714.229,08m, no

azimute  de  52º15'11”,  na  extensão de 105,70m;  ponto  inicial  da  descrição  desse

perímetro, perfazendo uma área de 4.097,37m2 (quatro mil e noventa e sete vírgula

trinta e sete metros quadrados).

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.318/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

alterar  o art.  1º  da Lei  nº 18.939, de 20 de junho de 2010, que autoriza o Poder

Executivo  a  doar  à  Universidade  Federal  de  Ouro  Preto  -  Ufop  -  o  imóvel  que

especifica.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, a proposição retorna agora a

este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art.

189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em obediência ao § 1º do referido art. 189, transcrevemos, no final deste parecer, a

redação do vencido, que o integra.

Fundamentação

O art. 1º da Lei nº 18.939, de 2010, autoriza o Poder Executivo a doar à Ufop imóvel

com área de 13.407,50m² e suas benfeitorias, situado na Avenida Armando Fajardo,

no Município de João Monlevade, com o fim de abrigar instalações de seu câmpus.

O projeto de lei em análise, na forma aprovada em Plenário, dá nova redação a

esse artigo, objetivando reduzir a área doada para 10.242,87m², visto que na parte

remanescente está instalado o Centro de Saúde municipal.

Em função da necessidade de se identificar a nova área a ser doada, faz-se mister
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inserir na Lei nº 18.939, de 2010, o seu memorial descritivo, o que foi feito mediante o

art. 2º do substitutivo.

Releva salientar que a Ufop manifestou a sua anuência em reduzir a área que lhe

foi destinada, já que parte dela está afetada à municipalidade.

A alteração proposta pelo projeto de lei em análise está de acordo com os preceitos

legais que tratam da transferência de domínio de patrimônio público, uma vez que

atende às exigências do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17 da Lei Federal

nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração

pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas

gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços

da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Esta relatoria reitera o entendimento exarado no 1º turno por esta comissão de que

o projeto, transformado em lei, não acarretará despesas para o erário, não havendo

repercussão na execução da lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.318/2012, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Célio Moreira - Bosco.

PROJETO DE LEI Nº 3.318/2012

(Redação do Vencido)

Altera o art. 1º da Lei nº 18.939, de 10 de junho de 2010, que autoriza o Poder

Executivo  a  doar  à  Universidade  Federal  de  Ouro  Preto  -  Ufop  -  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O caput do art. 1º da Lei nº 18.939, de 10 de junho de 2010, passa a ter a

seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Universidade Federal de Ouro

Preto - Ufop - imóvel com área de 10.281,65m² (dez mil duzentos e oitenta e um

vírgula sessenta e cinco metros quadrados), conforme descrição do Anexo desta lei, a

ser desmembrado do imóvel com área de 13.407,50m² (treze mil quatrocentos e sete
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vírgula  cinquenta  metros  quadrados),  situado  na  Avenida  Armando  Fajardo,  no

Município de João Monlevade, registrado sob o nº 2.471, no livro 2-1, do Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de João Monlevade.”.

Art. 2º - Fica acrescentado à Lei nº 18.939, de 10 de junho de 2010, o seguinte

anexo:

“Anexo

(A que se refere o art. 1º da Lei nº , de … de ... de 2013.)

A área a ser doada tem, pela frente, 125,98m (cento e vinte e cinco vírgula noventa

e oito metros), confrontando com a Avenida Armando Fajardo; pelos fundos, 122,74m

(cento e vinte e dois vírgula setenta e quatro metros), confrontando com imóvel do

Estado de Minas Gerais; pela lateral direita, 142,57m (cento e quarenta e dois vírgula

cinquenta e sete metros), confrontando com a Avenida Luzia Brandão Fraga e Souza

e com imóvel do Estado de Minas Gerais; e, pela lateral esquerda, 81,50m (oitenta e

um vírgula cinquenta metros), confrontando com a Rua 56 e com imóvel do Estado de

Minas Gerais; totalizando uma área de 10.281,65m² (dez mil duzentos e oitenta e um

vírgula sessenta e cinco metros quadrados).”.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.189/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em tela “cria o Fundo Estadual

dos Direitos do Idoso”.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo n° 2 com as Emendas nos 10 e 11,

retorna a matéria a esta comissão para receber parecer de 2º turno, conforme dispõe

o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em obediência ao § 1º do referido art. 189, transcrevemos, no final deste parecer, a

redação do vencido, que o integra.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe visa instituir o  Fundo Estadual dos Direitos do Idoso,

cujo objetivo é permitir o financiamento de programas e ações para investimentos em

políticas públicas destinadas à proteção do idoso em Minas Gerais. Em essência, os
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recursos  do  fundo  são constituídos  por  multas  fundamentadas  na  Lei  Federal  nº

10.741, de 2003, transferências da União, resultados das aplicações financeiras de

suas  disponibilidades  temporárias  de  caixa,  doações,  recursos  oriundos  de

convênios, além de dotações consignadas no orçamento do Estado.

No 1° turno, o projeto foi aprovado na forma do Substitutivo n° 2, com as Emendas

nos 10 e 11. O substitutivo, entre outras correções técnicas que promoveu, suprimiu o

dispositivo  que  estabelecia  como  recurso  do  fundo  o  resultado  das  aplicações

financeiras de suas disponibilidades temporárias de caixa. Além disso, restringiu à

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  -  Sedese  -  o  papel  de  agente

executor  do  fundo,  uma  vez  que  a  redação  original  do  projeto  estabelecia  que

qualquer órgão ou entidade do governo estadual que executar políticas voltadas para

o idoso teria essa função administrativa. Tal modificação se fez necessária, tendo em

vista a determinação constante na Lei Complementar nº 91, de 2006, de que a lei de

instituição do fundo estabeleça seus administradores.  Já as Emendas nos 10 e 11

conferiram a função de controle do fundo ao Conselho Estadual do Idoso - CEI - e

estabeleceram que sua gestão seria exercida pela Sedese em conjunto com o CEI.

Quanto  à  análise  desta  comissão,  destacamos  que  o  projeto  em  tela  não  cria

despesa para o Tesouro,  tendo em vista que o fundo ora instituído tem natureza

programática  e  destina-se,  especialmente,  a  viabilizar  o  aporte  de  recursos

provenientes de doações de pessoas físicas e jurídicas,  dedutíveis do imposto de

renda, nos termos da Lei Federal nº 12.213, de 2010, além daqueles provenientes de

multas previstas pela Lei Federal nº 10.741, de 2003.

Ressalta-se que a efetiva destinação de recursos para o fundo em comento requer

expressa previsão na Lei  Orçamentária  Anual  -  LOA -,  sendo vedado o início  de

programas ou projetos não incluídos na referida norma, conforme dispõe o art. 161, I,

da Constituição Estadual. Também a Lei Complementar nº 91, de 2006, dispõe, em

seu art. 13, que a alocação de receitas em fundos será feita por meio de dotação

consignada na LOA.

Sendo assim, uma vez que o projeto em comento não provoca impacto financeiro-

orçamentário, não há óbice ao prosseguimento de sua tramitação nesta Casa.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.189/2013, em

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Bosco, relator - Fred Costa - Célio Moreira.

PROJETO DE LEI Nº 4.189/2013

(Redação do Vencido)

Cria o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  criado  o  Fundo  Estadual  dos  Direitos  do  Idoso,  de  função

programática, observado o disposto na Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de

2006,  com o objetivo de captar  recursos e financiar  políticas públicas, programas,

projetos e ações voltados para o idoso.

Art. 2º - Constituem recursos do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso:

I - as dotações consignadas no orçamento do Estado e os créditos adicionais;

II - as transferências e repasses da União, de outros estados e dos municípios;

III - os auxílios, legados, contribuições e doações, de qualquer natureza, que lhe

forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou

estrangeiras, ou por organismos internacionais;

IV -  as multas decorrentes de infrações administrativas aplicadas por autoridade

estadual  em  razão  da  desobediência  ao  atendimento  prioritário  do  idoso  e  do

descumprimento,  por  entidade  de  atendimento  ao  idoso,  das  prescrições  da  Lei

Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003;

V - as multas aplicadas pela autoridade judiciária estadual, com fundamento na Lei

Federal nº 10.741, de 2003, em razão de irregularidade em entidade de atendimento

ao idoso ou de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer;

VI  -  as  multas  penais  decorrentes  de  condenação  pela  autoridade  judiciária

estadual por crimes previstos na Lei Federal nº 10.741, de 2003;

VII  -  os  recursos  financeiros  oriundos  de  convênios,  contratos  ou  acordos,

celebrados  pelo  Estado  e  por  instituições  ou  entidades  públicas  ou  privadas,

governamentais  ou  não  governamentais,  nacionais  ou  internacionais,  relativos  a
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programas, projetos e ações de promoção, proteção e defesa dos direitos do idoso;

VIII - outros recursos.

§ 1º - Os recursos provenientes de doação de pessoas físicas e jurídicas poderão

ser deduzidos do imposto de renda, nos termos da Lei Federal nº 12.213, de 20 de

janeiro de 2010.

§  2º  - Na hipótese de  extinção  do  Fundo  Estadual  dos  Direitos  do  Idoso,  seu

patrimônio será revertido ao Tesouro Estadual, na forma de regulamento.

Art.  3º - As disponibilidades temporárias de caixa do FEI serão remuneradas de

acordo com as normas financeiras aplicadas ao setor público, observado o princípio

da unidade de tesouraria, nos termos do art. 56 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de

março de 1964.

Art.  4º  -  Os recursos do  Fundo Estadual  dos Direitos do Idoso serão aplicados

prioritariamente em programas e ações que tenham finalidades vinculadas às linhas

de ação da política de atendimento ao idoso e à garantia dos direitos previstos na Lei

Federal nº 10.741, de 2003.

Art. 5º - São beneficiários de recursos do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso,

para aplicação em programas e ações que atendam aos objetivos dispostos no art. 1º

desta  lei,  os  órgãos  e  as  entidades  da  administração  pública  estadual  e  os

municípios.

§ 1º - A destinação dos recursos do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso poderá

ocorrer por transferência voluntária dos órgãos e entidades a que se refere o caput a

entidades privadas sem fins lucrativos, na forma de regulamento.

§ 2º - A contrapartida a ser exigida dos municípios obedecerá, no que couber, aos

critérios básicos de contrapartida estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e

na regulamentação do fundo de que trata esta lei.

Art. 6º - São administradores do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso:

I - o gestor;

II - o agente executor;

III - o agente financeiro;

IV - o grupo coordenador.

Art. 7º - Integram o grupo coordenador a que se refere o inciso IV do art. 6º um
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representante de cada um dos seguintes órgãos:

I - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag;

II - Secretaria de Estado de Fazenda - SEF;

III - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese;

IV - Conselho Estadual do Idoso - CEI.

§ 1º - Os membros do grupo coordenador serão designados pelo Governador do

Estado, conforme indicação dos titulares dos órgãos.

§ 2º - A presidência do grupo coordenador do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso

será exercida pelo representante da Sedese.

§  3º  -  A função de  membro do grupo coordenador  é  considerada  de  relevante

interesse público e não será remunerada a nenhum título.

Art.  8º  -  A Sedese é a gestora, agente financeira e agente executora do Fundo

Estadual dos Direitos do Idoso, competindo-lhe o exercício das atribuições definidas

na Lei Complementar nº 91, de 2006, e em regulamento.

§ 1º - A gestão de que trata o caput será desenvolvida em conjunto com o Conselho

Estadual do Idoso, cuja atuação consiste na definição de prioridades, sem prejuízo

das competências estabelecidas pela Lei no 13.176, de 20 de janeiro de 1999.

§ 2º - Não será destinada remuneração à Sedese em decorrência do exercício das

competências de administração do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso.

§ 3º - Será admitida a destinação de recursos do Fundo Estadual dos Direitos do

Idoso para  despesas com pessoal  ou  custeio dos órgãos e entidades  que atuem

como seus  administradores,  desde  que  as  despesas  sejam  vinculadas  às  ações

finalísticas  de  execução  de  programas  e  ações  sociais  por  ele  beneficiados,  nos

termos do inciso III do caput do art. 5º da Lei Complementar nº 91, de 2006.

Art. 9º - Os demonstrativos financeiros do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso

obedecerão  ao  disposto  na  Lei  Federal  nº  4.320,  de  1964,  e  aos  demais  atos

normativos aplicáveis.

Art. 10 - Cabe ao Conselho Estadual do Idoso o controle do Fundo de que trata esta

lei,  sem  prejuízo  daquele  exercido  pelos  demais  órgãos  de  controles  interno  e

externo.

Art. 11 - As normas operacionais e complementares necessárias à execução desta
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lei serão estabelecidas em regulamento.

Art.  12 -  O não cumprimento das disposições legais  relacionadas com o Fundo

Estadual dos Direitos do Idoso acarretará a aplicação de sanções administrativas,

sem prejuízo das responsabilidades civis e penais pertinentes.

Parágrafo único - São sanções administrativas aplicáveis:

I  -  o  impedimento  da  celebração  de  convênios  com  a  administração  pública

estadual;

II - a suspensão das transferências voluntárias de recursos estaduais;

III - a devolução dos recursos transferidos voluntariamente na forma do § 1º do art.

5º, atualizados monetariamente.

Art.  13 - O Fundo Estadual dos Direitos do Idoso terá prazo indeterminado, nos

termos do art. 5º, inciso I, alínea “b”, da Lei Complementar nº 91, de 2006.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.239/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Aimorés o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º turno, a proposição vem agora a este órgão colegiado, a fim de

receber parecer para 2º turno, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102,

VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a doar

ao  Município  de  Aimorés  o  imóvel  com  área  de  12.956,85m²,  localizado  na  Rua

Getúlio Vargas, s/nº, no Bairro Conceição do Capim, nesse município, e registrado

sob o nº R-4.636, a fls. 138 do Livro nº 3-C, do Cartório de Registro Geral de Imóveis

da Comarca de Aimorés.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, a proposição estabelece,

no parágrafo único do seu art. 1º, que o imóvel será destinado à implantação de um

centro de tratamento de dependentes químicos. Já o art. 2º do projeto determina que

o imóvel voltará ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da
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lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação

prevista.

Conforme  nos  manifestamos  anteriormente,  entendemos  que  a  proposição  é

meritória, pois está de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria,

não  representa  despesas  para  o  erário  e  não  acarreta  repercussão  na  lei

orçamentária.  Ademais,  nesta fase regimental  de caráter revisional,  analisamos as

etapas  do  turno  anterior  e  não  constatamos  qualquer  vício  que  possa  obstar  a

aprovação da proposição.

É importante frisar que o projeto foi amplamente debatido no 1º turno e que não

houve fato novo após a nossa primeira análise. Assim, não há razão para alterar

nosso entendimento sobre a matéria.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.239/2013, no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de dezem de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Fred Costa, relator - Bosco - Célio Moreira.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.258/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria dos deputados Rômulo Veneroso, Ivair Nogueira e Pinduca Ferreira, o

projeto  de  lei  em epígrafe  dispõe sobre  a  transferência  de  domínio  de  trecho da

Rodovia MG-050 para o Município de Betim.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, a proposição retorna agora a

este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art.

189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em observância ao disposto no § 1º do referido art. 189, transcrevemos, no final

deste parecer, a redação do vencido, que o integra.

Fundamentação

A proposição em análise, na forma aprovada em Plenário, sobre a qual passamos a

nos referir,  trata, em seu art.  1º,  de desafetar o imóvel  objeto de transferência de

domínio do Estado ao Município de Betim, a saber,  o trecho da Rodovia MG-050
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compreendido  entre  a  ponte  do  Córrego  Saraiva  e  a  divisa  com  o  Município  de

Juatuba. No art.  2º,  autoriza o Poder  Executivo a doar esse bem, que passará a

integrar o perímetro urbano do município e se destinará à instalação de via urbana. E,

no art. 3º, preceitua que o trecho rodoviário reverterá ao patrimônio do Estado se,

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

lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Os  autores  da  matéria  salientam  que  a  aprovação  do  projeto  é  de  extrema

importância para o Município de Betim,  uma vez que o trecho de rodovia que se

pretende doar já integra o perímetro urbano da cidade e, com a sua transferência, o

Poder Executivo Municipal poderá trabalhar com mais eficiência no planejamento e

implementação  de  política  governamental,  ante  a  questão  do  crescimento

populacional.

A natureza  jurídica  do  bem  não  seria  alterada  com  a  sua  alienação,  pois  ele

continuaria inserido na categoria de bem de uso comum do povo.

A  seu  turno,  a  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas,

procedendo ao exame de mérito  do projeto esclareceu que,  mediante o Ofício nº

326/2013, o chefe do Poder Executivo Municipal de Betim se manifestou favorável à

pretendida doação do referido trecho, que vem sofrendo, nos últimos anos, várias

transformações com características urbanas bem acentuadas, com a construção de

inúmeros imóveis residenciais e comerciais ao longo da faixa de domínio do DER-

MG,  abrangendo  mais  de  uma  dezena  de  bairros,  o  que  exige  a  execução  de

variadas obras de melhoria na faixa, reivindicadas pela população.

No que concerne à competência de exame desta comissão, cumpre-nos esclarecer

que a transferência de domínio de patrimônio público necessita de autorização do

Poder Legislativo por exigência do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964,

que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos

orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Tal  dispositivo  determina  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Ratificamos,  portanto,  o  entendimento  desta  comissão de que a  proposição,  na

forma do substitutivo, atende aos preceitos legais que versam sobre a transferência
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de  domínio  de  bens  públicos,  não  cria  despesas  para  o  erário  e  não  acarreta

repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.258/2013, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Sebastião Costa, relator - Bosco - Fred Costa.

PROJETO DE LEI Nº 4.258/2013

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder

Executivo a doá-lo ao Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica desafetado o trecho da Rodovia MG-050 compreendido entre a ponte

do Córrego Saraiva e a divisa com o Município de Juatuba.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Betim o trecho

de rodovia de que trata o art. 1°.

Parágrafo único - O trecho de rodovia a que se refere o  caput  passa a integrar o

perímetro urbano do Município de Betim e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3° - O trecho de rodovia objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao

patrimônio  do  Estado  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da

escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação  prevista  no

parágrafo único do art. 2°.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.544/2013

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria  do  deputado Ivair  Nogueira,  o  Projeto  de Lei  nº  4.544/2013 objetiva

alterar  a  Lei  nº  16.197,  de  26  de  junho  de  2006,  que  cria  a  Área  de  Proteção

Ambiental de Vargem das Flores, situada nos Municípios de Betim e Contagem, e dá

outras providências.

Aprovado no 1º turno na forma original, retorna agora o projeto a esta Comissão
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para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, VIII, combinado com o

art. 189, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.544/2013 visa alterar o art. 3º e o art. 4º da Lei nº 16.197, de

2006,  que cria a Área de Proteção Ambiental  -  APA -  de Vargem das Flores,  nos

Municípios de Betim e Contagem, objetivando, respectivamente, instituir um conselho

consultivo da APA em substituição ao deliberativo hoje existente, bem como averbar a

competência  da  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável quanto ao exercício da fiscalização dessa unidade de conservação.

A principal alteração pretendida no projeto de lei ora em análise - a substituição do

conselho  deliberativo  por  um conselho  consultivo  -  tem  o  objetivo  de  permitir  ao

gestor da unidade, o Instituto Estadual  de Florestas - IEF -,  maior flexibilidade na

administração dessa unidade de conservação, de modo a viabilizar um formato de

gerenciamento mais participativo e integrado, valorizando, também, a autonomia dos

municípios de sua área de abrangência na tomada de decisões em harmonia com o

órgão estadual competente.

Dessa forma, permanecemos favoráveis à aprovação da proposição em comento.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.544/2013, no 2º

turno, na forma original.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Célio Moreira, presidente - Luzia Ferreira, relatora - Ana Maria Resende.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.575/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  deputado  Bosco,  a  proposição  em  epígrafe  dispõe  sobre  a

desafetação de bens públicos e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Araxá os trechos de rodovia que especifica.

A proposição foi  aprovada no 1º  turno,  na forma apresentada,  e retorna a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 102,

VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  epígrafe  dispõe  sobre  a  desafetação  dos  bens  públicos

constituídos pelos trechos da Rodovia MG-428 compreendidos entre os Km 4,95 a

6,50 e 9,00  a 11,40 e autoriza  sua doação para o Município  de Araxá,  para que

passem a integrar o perímetro urbano como via pública. Estabelece também que a

referida área reverterá ao patrimônio do doador se, no prazo de cinco anos contados

da lavratura da escritura pública de doação,  não lhe tiver sido dada a destinação

prevista.

Cabe  destacar  que  a  efetivação  da  transferência  de  domínio  desse  trecho  da

Rodovia  MG-428 para  o  Município  de  Araxá não implicará  alteração  na  natureza

jurídica do bem público, que continuará inserido na categoria de bem de uso comum

do povo,  uma vez  que  o  percurso  será  destinado  à  instalação  de  via  urbana.  A

modificação básica incidirá sobre a titularidade do imóvel, que passará a integrar o

domínio público municipal. Assim, o Município de Araxá assumirá a responsabilidade

por sua manutenção e conservação.

A proposição atende aos preceitos legais que tratam de alienação de bem público

estadual,  pois  a  alienação  somente  pode  ser  realizada  com  autorização  desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.

Ademais,  o  projeto  de  lei  não  acarreta  despesas  para  o  erário  e  não  tem

repercussão na lei orçamentária. Portanto, ratifica-se o entendimento desta comissão

de que a matéria pode ser transformada em lei.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.575/2013 no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Célio Moreira, relator - Fred Costa - Bosco.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.718/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Várzea da Palma o imóvel que especifica.

Aprovado no 1º turno na forma original, retorna agora o projeto a esta comissão

para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, c/c o art. 102, inciso VII,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em pauta tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Várzea da Palma o imóvel constituído de uma área de 1.113,75 m²,

situada nesse município.  O imóvel  encontra-se desafetado por  parte do Estado e

inexiste interesse dele em sua utilização. Após a doação, será destinado à instalação

de órgãos pertencentes à administração pública municipal.

Conforme nos manifestamos anteriormente, e tendo em vista as asserções acima,

entendemos que a matéria atende à questão do mérito e que não há óbice no que

tange à sua repercussão financeira, em especial porque os imóveis estariam apenas

passando da esfera estadual para a esfera municipal, ou seja, não há redução do

patrimônio público.

É importante frisar que o projeto foi amplamente debatido no 1º turno e que não

houve fato novo após a nossa primeira análise. Ademais, nesta fase regimental de

caráter revisional, analisamos todas as etapas do turno anterior e não constatamos

qualquer vício que possa obstar a aprovação da proposição. Assim, não há razão

para alterar nosso entendimento sobre a matéria.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.718/2013, no

2º turno, na forma original

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Célio Moreira, relator - Bosco - Fred Costa.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 614/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº 614/2011, de autoria  do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que

autoriza o Poder Executivo a fazer reverter  ao Município de Ipuiuna o imóvel que

especifica, foi aprovado no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 614/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ipuiuna o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

com  área  de 5.772m² (cinco  mil  setecentos  e  setenta  e  dois  metros  quadrados),

situado no local denominado Turvo, naquele município, registrado sob o nº 5.129, à

ficha 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita de

Caldas.

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

de projetos de atendimento à comunidade.

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

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

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

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

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.066/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.066/2011, de autoria do deputado Dinis Pinheiro, que institui

o Estatuto de Museus e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, com as

Emendas n°s 1 a 4 ao vencido no 1° turno.
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Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.066/2011

Dispõe sobre a criação, a gestão e o funcionamento de museus no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - A criação, a gestão e o funcionamento de museus no Estado atenderão ao

disposto nesta lei, observadas as disposições previstas na Lei Federal n° 11.904, de

14 de janeiro de 2009.

§ 1° - Consideram-se museus, para os efeitos desta lei,  as instituições sem fins

lucrativos, abertas ao público, que conservam, investigam, divulgam, interpretam e

expõem conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, natural, científico, técnico

ou  cultural,  para  fins  de  preservação,  estudo,  pesquisa,  educação,  visitação,

entretenimento e fruição, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento.

§ 2° - Além das instituições previstas no § 1°, poderão ser considerados museus,

para fins do disposto nesta lei, as organizações e os locais, inclusive virtuais, em que

sejam  divulgados  acervos  ou  desenvolvidas  ações  com  o  objetivo  de  fortalecer

processos de construção identitária e ampliar o acesso ao patrimônio cultural.

Art. 2° - Esta lei não se aplica a bibliotecas, arquivos, centros de documentação e

coleções visitáveis.

Parágrafo  único  -  Para  fins  do  disposto  neste  artigo,  consideram-se  coleções

visitáveis os conjuntos de bens culturais conservados por pessoa física ou jurídica,

abertos,  ainda  que  esporadicamente,  à  visitação,  que  não  apresentem  as

características previstas no art. 1° desta lei.

Art. 3° - São princípios dos museus:

I - a valorização e a preservação do patrimônio cultural e ambiental do Estado;

II - a universalização do acesso aos bens culturais do Estado;
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III - o respeito e a valorização da diversidade cultural, regional, étnica e linguística

do Estado;

IV - a promoção da cidadania;

V - a promoção do intercâmbio cultural.

CAPÍTULO II

DO FUNCIONAMENTO DOS MUSEUS

Seção I

Da Criação e da Extinção de Museus

Art. 4° - É facultada a qualquer entidade, independentemente do regime jurídico, a

criação de museu, observado o disposto nesta lei  e  na Lei Federal  n° 11.904, de

2009.

Art.  5°  -  A  criação,  a  fusão  e  a  extinção  de  museus  dar-se-ão  por  meio  de

documento público e deverão ser comunicadas ao órgão estadual competente.

Art.  6°  -  A denominação de museu estadual  só poderá  ser  adotada por  museu

integrante da administração pública estadual ou por museu autorizado pelo Estado a

utilizá-la.

Art.  7° -  A denominação de museu municipal só poderá ser adotada por museu

integrante  da  administração  pública  municipal  ou  por  museu  autorizado  pelo

município a utilizá-la.

Art.  8°  -  As  entidades  públicas  e  privadas  gestoras  de  museus  definirão  o

enquadramento orgânico e aprovarão o regimento da instituição museológica.

Seção II

Dos Museus Públicos

Art.  9°  -  São  museus  públicos  as  instituições  museológicas  integrantes  da

administração pública.

Art. 10 - O poder público estabelecerá planejamento anual, de modo a garantir o

funcionamento dos museus públicos e permitir  o cumprimento de suas finalidades,

observada a disponibilidade financeira e orçamentária do ente responsável.

Art. 11 - O servidor de museu público é impedido de atuar, direta ou indiretamente,

em atividades ligadas à comercialização de bens culturais.

Parágrafo único - Atividades de avaliação para fins comerciais serão permitidas a
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servidor de museu público a pedido de órgão da administração pública,  mediante

designação formal, nos termos de regulamento.

Seção III

Do Acervo dos Museus

Art. 12 - Os bens culturais, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de

referência à identidade, à cultura, à memória e ao ambiente natural dos diferentes

grupos formadores da sociedade brasileira, poderão ser incorporados ao acervo dos

museus.

Art. 13 - Poderá ser declarado de interesse público, no todo ou em parte, o acervo

de  museu privado  cujo  valor  cultural  e  cuja  importância  para  fins  de  pesquisa  e

acesso conferirem-lhe destacada relevância cultural e social.

Parágrafo  único  -  Aos  museus  privados  cujo  acervo  tenha  sido  declarado  de

interesse público poderão ser concedidos benefícios pelo poder público, nos termos

da legislação vigente.

Art. 14 - Os museus formularão e, quando for o caso, submeterão à aprovação da

entidade  gestora  a  política  de  aquisição  e  descarte  de  bens  culturais,  atualizada

periodicamente.

Art. 15 - Os museus públicos darão publicidade aos termos de descarte a serem

efetuados pela instituição, por meio de publicação no diário oficial dos Poderes do

Estado.

Art. 16 - Os museus manterão documentação sistematicamente atualizada sobre os

bens culturais que integram seu acervo, na forma de registros e inventários.

Art. 17 - O poder público criará e manterá inventário estadual dos bens culturais dos

museus localizados no Estado.

§  1°  -  O inventário  estadual  consiste  em  banco de  dados,  mantido  pelo  órgão

estadual competente, dos bens culturais existentes em cada museu, sistematizado e

atualizado periodicamente, de modo a permitir sua identificação e proteção.

§  2°  -  A  fim  de  garantir  a  integridade  do  inventário  estadual,  os  museus

responsabilizar-se-ão pela inserção dos dados relativos aos bens culturais de seu

acervo.

Art.  18  -  Os  inventários  museológicos  e  outros  registros  que identifiquem  bens
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culturais, elaborados por museus públicos e privados, são considerados patrimônio

arquivístico de interesse estadual e serão conservados nas respectivas instalações

dos museus, de modo a evitar sua destruição, perda ou deterioração.

Art.  19 -  O estudo e a pesquisa nortearão a política de aquisição e descarte, a

identificação e a caracterização dos bens culturais incorporados ou incorporáveis ao

acervo  e  as  atividades  com  fins  de  documentação,  conservação,  interpretação  e

exposição e de educação promovidas pela instituição museológica.

Art. 20 - O Estado adotará medidas que visem a impedir a evasão e a dispersão de

seu  acervo  museológico,  observados  os  critérios  de  proteção  de  bens  culturais

estabelecidos na legislação vigente.

Art.  21 -  A transferência de peça de acervo de museu público ou declarado de

interesse público para o exterior  observará o disposto na legislação em vigor,  em

especial o art. 14 do Decreto-Lei Federal n° 25, de 30 de novembro de 1937, e a Lei

Federal n° 4.845, de 19 de novembro de 1965.

Art. 22 - Em caso de extinção de museu público ou de museu privado cujo acervo

tenha sido declarado de interesse público,  no todo ou em parte,  os  bens de seu

acervo  serão  transferidos  e  conservados  por  órgão  da  administração  pública

competente ou museu público.

Seção IV

Do Acesso aos Museus, da Difusão Cultural e da Ação Educativa

Art.  23  -  Os  museus  adotarão medidas  a  fim  de  garantir  a  universalização  do

acesso aos bens culturais de seu acervo, observado o plano de segurança a que se

refere o art. 32 e as diretrizes desta lei.

Art. 24 - A gratuidade ou a onerosidade do ingresso será estabelecida pelo museu

ou pela entidade gestora, considerando as especificidades dos diferentes públicos e a

legislação vigente.

Art. 25 - Os museus poderão autorizar ou produzir publicações e reproduções dos

bens culturais de seu acervo, de forma a ampliar o acesso público, o conhecimento e

a reflexão acerca do valor simbólico desses bens.

§ 1° - Os museus adotarão medidas a fim de garantir a qualidade, a fidelidade e os

propósitos científicos e educativos das publicações e reproduções a que se refere o
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caput, sem prejuízo dos direitos de autor e conexos.

§ 2° - As reproduções e demais cópias serão assinaladas como tais, de modo a

evitar que sejam confundidas com os objetos ou espécimes originais.

Art. 26 - Os museus facilitarão o acesso à imagem e à reprodução de seus bens

culturais  e  documentos  conforme  os  procedimentos  estabelecidos  na  legislação

vigente e nos regimentos internos de cada museu.

Parágrafo  único  -  O  acesso  de  que  trata  este  artigo  será  fundamentado  nos

princípios  da  conservação  dos  bens  culturais,  do  interesse  público,  da  não

interferência  na  atividade  dos  museus  e  da  garantia  dos  direitos  de  propriedade

intelectual e de imagem, na forma da legislação vigente.

Art. 27 - Os museus zelarão pela proteção dos bens culturais que constituem seus

acervos,  tanto  em  relação  à  qualidade  das  imagens  e  reproduções  quanto  à

fidelidade aos fins educacional e de divulgação que lhes são próprios, na forma da

legislação vigente.

Art. 28 - Os museus promoverão ações educativas e de incentivo à pesquisa, a fim

de contribuir para ampliar o acesso da sociedade aos bens culturais e ao patrimônio

material e imaterial do Estado.

Art.  29  -  Os  museus  promoverão  oportunidades  de  prática  profissional  aos

estudantes de cursos de museologia e de outros cursos afins à área museológica.

Art. 30 - Os museus promoverão estudos de público, diagnóstico de participação e

avaliações  periódicas  de  suas  atividades,  visando  à  progressiva  melhoria  da

qualidade de seu funcionamento e do atendimento ao público.

Parágrafo único - As estatísticas de visitantes dos museus serão enviadas ao órgão

ou entidade competente do poder público, conforme regulamento.

Seção V

Da Segurança, da Preservação, da Conservação e da Restauração

Art. 31 - Os museus disporão de condições de segurança que garantam a proteção

e a integridade dos bens culturais  sob sua guarda,  bem como dos usuários,  dos

funcionários e das instalações.

Art. 32 - Cada museu disporá de plano de segurança periodicamente testado para

prevenir danos.
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§ 1° - O plano de segurança de cada museu tem natureza confidencial.

§  2°  -  Os  órgãos  de  segurança  pública  poderão  cooperar  com  os  museus  na

definição do plano de segurança e na aprovação dos equipamentos de prevenção de

danos.

Art. 33 - Os museus colaborarão com os órgãos de segurança pública no combate

aos crimes contra a propriedade e ao tráfico de bens culturais.

Art. 34 - A alienação, a restauração, a reforma ou o descarte de bem cultural de

acervo de museu público ou declarado de interesse público dependem de parecer

prévio do órgão estadual competente.

Parágrafo único - A restauração a que se refere o caput deverá ser feita mediante

fiscalização do órgão estadual competente.

Art. 35 - O titular de instituição museológica que autorize a realização de obra ou

trabalho de restauração, preservação ou conservação de bem cultural sob a guarda

da  instituição  será  solidariamente  responsável  em  caso  de  dano  irreparável  ou

destruição do bem cultural objeto da intervenção.

Seção VI

Da Interação entre os Museus e a Sociedade

Art.  36  -  Os  museus  estabelecerão  mecanismos  de  colaboração  com  outras

entidades, nos termos de regulamento, em consonância com o propósito de serviço à

sociedade estabelecido nesta lei.

Art. 37 - Os museus poderão estimular a constituição de associações de amigos de

museus,  grupos  de  interesse  especializado,  voluntariado  ou  outras  formas  de

colaboração e participação sistemática da sociedade, conforme regulamento.

Art.  38  -  Para  os  efeitos  desta  lei,  consideram-se  associações  de  amigos  de

museus as sociedades civis sem fins lucrativos, constituídas na forma da lei civil, que

atendam aos seguintes requisitos:

I  -  façam constar  em seu instrumento  constitutivo,  como finalidade  exclusiva,  o

apoio, a manutenção e o incentivo às atividades dos museus a que se refiram, em

especial àquelas destinadas ao público em geral;

II - não adotem restrições à adesão de novos membros;

III - vedem a remuneração da diretoria.
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§ 1° - O reconhecimento da associação de amigos de museus será efetuado em

documento elaborado pela entidade gestora do museu ou pelo órgão competente.

§  2°  -  As  associações  de  amigos  de  museus  publicarão  seus  balanços

periodicamente.

Art. 39 - A associação de amigos, no exercício de suas funções, submeterá seus

planos, projetos e ações à aprovação prévia da instituição museológica.

CAPÍTULO III

DO PLANO MUSEOLÓGICO

Art. 40 - Os museus elaborarão e implementarão plano museológico.

Parágrafo único - Considera-se plano museológico o instrumento de planejamento e

ordenamento  da  instituição  museológica,  contendo  a  definição  da  vocação,  dos

objetivos e das atividades a serem desenvolvidas pela instituição, com a finalidade de

sistematizar o trabalho interno da instituição e de amparar sua atuação na sociedade.

Art. 41 - O plano museológico conterá:

I - a definição da função a ser desempenhada pelo museu na comunidade em que

está inserido, bem como suas metas, objetivos e diretrizes de funcionamento;

II  -  a  identificação  dos  espaços  e  dos  conjuntos  patrimoniais  sob  a  guarda  do

museu;

III - a identificação dos públicos a que se destina o trabalho do museu;

IV - a política de aquisições e descartes de bens culturais do acervo do museu;

V - a descrição das condições de funcionamento da instituição;

VI - o detalhamento dos programas:

a) institucional;

b) de gestão de pessoas;

c) de acervos;

d) de exposições;

e) educativo e cultural;

f) de pesquisa;

g) arquitetônico-urbanístico;

h) de segurança;

i) de financiamento e fomento;
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j) de comunicação.

§  1°  -  O  plano  museológico  será  elaborado,  preferencialmente,  de  forma

participativa,  envolvendo  o  conjunto  dos  funcionários  do  museu,  além  de

especialistas, parceiros sociais, usuários e consultores externos, levando em conta as

especificidades da instituição.

§  2°  -  O  plano  museológico  será  avaliado  e  revisado  pela  instituição  com

periodicidade definida em seu regimento.

CAPÍTULO IV

DO SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS

Art. 42 - O Sistema Estadual de Museus, constituído por meio da adesão voluntária

das instituições museológicas sediadas no Estado, tem a finalidade de promover a

interação  e  a  articulação  dos  museus  e  instituições  que  desenvolvam  projetos

museológicos em Minas Gerais, respeitando suas autonomias administrativa, cultural

e técnico-científica.

Art. 43 - O Sistema Estadual de Museus terá um comitê gestor, com a finalidade de

propor  diretrizes  e  ações  e  de  apoiar  e  acompanhar  o  desenvolvimento  do  setor

museológico mineiro.

Parágrafo único - O comitê gestor do Sistema Estadual de Museus será composto

por representantes de órgãos e entidades com efetiva atuação na área museológica,

na forma de regulamento.

Art. 44 - São objetivos do Sistema Estadual de Museus:

I  -  incentivar  a  disseminação  de  conhecimentos  e  de  procedimentos  técnico-

científicos da área museológica;

II - estimular a concepção, o desenvolvimento e a avaliação de programas, projetos

e ações educativas e culturais na área museológica;

III  -  promover  e  apoiar  os  programas  e  projetos  de  incremento,  intercâmbio  e

qualificação das equipes e dos profissionais das instituições museológicas;

IV - estimular a participação da sociedade na estruturação e no desenvolvimento do

setor museológico mineiro;

V - incentivar e promover a criação e a articulação de redes e sistemas municipais e

regionais  de  museus,  bem  como  o  intercâmbio  e  a  articulação  das  instituições
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museológicas com o Sistema Brasileiro de Museus;

VI  -  promover  a  atualização  permanente  do  cadastro  dos  museus  situados  no

Estado;

VII - contribuir para o planejamento das políticas para a área museológica;

VIII - propor diretrizes para a gestão, a aquisição, o descarte, a documentação, a

pesquisa, a preservação, a conservação, a restauração, a segurança, a proteção e a

difusão de acervos museológicos;

IX - facilitar o acesso a recursos, financiamentos e mecanismos de fomento para a

área museológica.

Art. 45 - Poderão integrar o Sistema Estadual de Museus, mediante formalização de

instrumento hábil a ser firmado com o órgão competente:

I - os museus públicos;

II - os museus e as instituições que desenvolvam projetos museológicos vinculados

aos demais Poderes do Estado, bem como os de âmbito federal e municipal;

III  -  os  museus  privados  e  as  instituições  privadas  que  desenvolvem  projetos

museológicos, inclusive aquelas das quais o poder público participe;

IV - as organizações sociais, os museus comunitários, os ecomuseus e os grupos

étnicos e culturais que mantenham ou estejam desenvolvendo projetos museológicos;

V  -  as  instituições  de ensino  oficialmente  reconhecidas  que  mantenham cursos

relacionados com a área museológica;

VI - outras entidades vinculadas à área museológica.

Art. 46 - Os museus integrantes do Sistema Estadual de Museus terão prioridade

nas políticas de fomento voltadas para a área museológica.

Art. 47 - O órgão estadual competente manterá cadastro atualizado das instituições

museológicas integrantes do Sistema Estadual de Museus.

CAPÍTULO V

DAS PENALIDADES

Art.  48  -  As  instituições  museológicas  que  descumprirem  o  disposto  nesta  lei

ficarão sujeitas, sem prejuízo das penalidades definidas na legislação federal, em

especial nos arts. 62 a 64 da Lei Federal n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, de

maneira progressiva, às seguintes penalidades, na forma do regulamento:
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I - notificação formal, pelo órgão competente do Estado, estipulando plano de ação

corretiva e prazo para sua efetivação;

II  -  perda ou restrição de incentivos  e benefícios  fiscais  concedidos pelo  poder

público e suspensão do acesso a editais de fomento, pelo prazo de cinco anos;

III  -  perda  ou  suspensão  da  participação  em  linhas  de  financiamento  em

estabelecimentos oficiais de crédito, pelo prazo de cinco anos;

IV - vedação da celebração de contrato com o poder público, pelo prazo de cinco

anos;

V - suspensão parcial de suas atividades;

VI - multa simples ou diária, em valor correspondente a, no mínimo, 10 Ufemgs (dez

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais)  e,  no máximo, 1.000 (mil)  Ufemgs,

agravada em casos de reincidência, conforme regulamentação específica.

§ 1° - Fica vedada a cobrança, pelo Estado, da multa a que se refere o inciso VI do

caput caso ela já tenha sido cobrada pelo município ou pela União.

§ 2° -  Sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas  neste artigo,  fica o

infrator obrigado a indenizar ou reparar os danos causados aos bens musealizados e

a terceiros prejudicados.

§ 3° - Nos casos previstos nos incisos II a IV do caput, o ato declaratório de perda,

restrição  ou  suspensão  será  atribuição  da  autoridade  administrativa  ou  financeira

responsável pela concessão do benefício, incentivo ou financiamento.

§ 4° - Verificada a reincidência do descumprimento do disposto nesta lei, a pena de

multa poderá ser agravada.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 49 - O Estado estabelecerá mecanismos de fomento e incentivo aos museus

mineiros.

Art. 50 - O Estado adotará política de apoio à municipalização e à regionalização

dos museus, assegurado o intercâmbio cultural entre as diversas regiões do Estado.

§ 1° - O órgão estadual competente desenvolverá, junto aos municípios, ações de

incentivo  à  preservação,  à  conservação  e  à  valorização  dos  bens  culturais  das

comunidades, bem como à manutenção e à expansão das instituições museológicas
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locais.

§ 2° - Nas ações de municipalização e regionalização, especial atenção será dada

às localidades e regiões nas quais existam aldeamentos ou agrupamentos indígenas,

de modo a incentivar a integração de bens culturais representativos desses povos ao

acervo das instituições museológicas.

Art. 51 - Os museus sediados no Estado terão prazo de cinco anos, contados da

data de publicação desta lei, para se adequarem a suas disposições, salvo no que se

refere às providências determinadas pela Lei Federal n° 11.904, de 2009, às quais se

aplica o prazo previsto nessa lei federal.

Art. 52 - Ficam revogados os arts. 47 a 58 da Lei n° 11.726, de 30 de dezembro de

1994.

Art. 53 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.258/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.258/2012, de autoria do deputado Paulo Lamac, que dispõe

sobre a comprovação da origem dos materiais metálicos recicláveis e sobre o cadastro

de fornecedores no Estado, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.258/2012

Dá nova redação aos arts. 1° e 6° da Lei n° 11.817, de 6 de março de 1995, que

torna obrigatória a emissão de nota fiscal de entrada de mercadoria nas operações de

compra efetivadas por desmontes - ferros-velhos e sucatas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 11.817, de 6 de março de 1995, passa a vigorar com a

seguinte redação:
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“Art.  1°  -  Ficam  os  desmontes  obrigados  a  emitir  nota  fiscal  de  entrada  de

mercadoria a cada operação de compra.

§ 1° - Considera-se desmonte, para fins do disposto nesta lei, a pessoa física ou

jurídica que explore a atividade econômica de ferro-velho, de sucata ou de reciclagem

e recuperação de materiais metálicos.

§ 2° - Consideram-se mercadorias, para os fins do disposto no caput, fios, arames,

peças, tubos, tampos, baterias, transformadores e outros itens feitos de metal.

§ 3° - A nota fiscal de entrada de mercadoria conterá os seguintes dados:

a) razão social da empresa, se pessoa jurídica, ou nome, se pessoa física;

b) inscrição estadual, se pessoa jurídica, ou número do CPF, se pessoa física;

c) CNPJ, se pessoa jurídica, ou número do registro geral da carteira de identidade,

se pessoa física;

d) endereço;

e) descrição detalhada do material comprado e a respectiva qualidade;

f) valor total e valores parciais da mercadoria adquirida.

§  4°  -  Os  desmontes  de  que  trata  esta  lei  manterão  cadastro  atualizado  de

fornecedores, contendo os dados previstos no § 3°, inclusive em caso de aquisição

dos materiais mediante permuta.”.

Art.  2°  -  O art.  6°  da Lei  n°  11.817,  de  1995,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  6°  -  A falta  de  emissão  da  nota  fiscal  de  entrada  de  mercadoria  ou  da

manutenção  do  cadastro  atualizado  de  fornecedores  acarretará  a  aplicação  das

seguintes sanções:

I - multa, no valor de 500 (quinhentas) a 1000 (mil) Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais - Ufemgs;

II - interdição do estabelecimento e cancelamento de sua inscrição estadual, em

caso de reincidência.”.

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

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ana Maria Resende.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.365/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.365/2012, de autoria do deputado Fred Costa, que autoriza o

Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Piedade  de  Ponte  Nova  o  imóvel  que

especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.365/2012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piedade de Ponte Nova o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Ponte  Nova  imóvel  constituído  de  área  com  10.008m2 (dez  mil  e  oito  metros

quadrados), situado no lugar denominado Fazenda Bituruna, na zona rural daquele

município, registrado sob o n° 10.767, a fls. 40 do Livro 3-I, no Registro de Imóveis

da Comarca de Ponte Nova.

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

um Centro Comunitário de Assistência Social.

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

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

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

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

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.621/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.621/2012, de autoria do deputado Doutor Wilson Batista, que

dispõe sobre o protocolo de segurança dos procedimentos médicos nos hospitais das
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redes  pública  e  privada  de  saúde  do  Estado,  foi  aprovado  no  2°  turno,  com  as

Emendas nos 1, 2 e 3 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.621/2012

Acrescenta o art. 2°-A à Lei n° 16.279, de 20 de julho de 2006, que dispõe sobre os

direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica acrescentada à Lei n° 16.279, de 20 de julho de 2006, o seguinte art.

2°-A:

“Art. 2°-A - Para fins do disposto na alínea “f” do inciso XII do art. 2° desta lei, serão

realizados os seguintes protocolos em cada procedimento cirúrgico, nas unidades de

saúde das redes pública e privada:

I  -  preenchimento,  com  informações  fornecidas  pelo  paciente,  de  questionário

elaborado pela unidade de saúde em que constem, no mínimo, o nome completo do

paciente e a identificação da parte do corpo que será submetida a cirurgia;

II - informação ao paciente do nome e da função de cada um dos integrantes da

equipe médica que realizará o procedimento.

§ 1° - Se o paciente não estiver consciente, as informações a que se refere o inciso

I do caput serão prestadas por acompanhante devidamente identificado, que receberá

a informação a que se refere o inciso II do caput.

§  2°  -  Se  o  paciente  não  estiver  consciente  e  não  estiver  acompanhado,  as

informações a que se refere o inciso I do  caput serão atestadas, com base em seu

prontuário,  por  integrante  da  equipe  responsável  pelo  procedimento  cirúrgico,  em

documento assinado.

§ 3° - A obrigatoriedade dos protocolos de que trata este artigo não se aplica ao

procedimento cirúrgico de emergência ou de urgência a ser realizado em paciente

admitido na unidade de saúde inconsciente, desacompanhado e sem identificação.".
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.945/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.945/2013, de autoria do deputado Sebastião Costa, que dá a

denominação de José Vitor Irmão à estrada que liga o Município de Pedra Bonita à

BR-116, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.945/2013

Dá a denominação de José Vitor Irmão à estrada que liga o Município de Pedra

Bonita à BR-116.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada José Vitor Irmão a estrada que liga o Município de Pedra

Bonita à BR-116.

Art.  2° - O DER-MG providenciará, com recursos previstos no seu orçamento, a

confecção de placas indicativas da denominação de que trata esta lei.

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

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Ana Maria Resende, relatora - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.977/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.977/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Carmo do Rio Claro o imóvel que especifica,

foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
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Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.977/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Carmo do Rio Claro o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Carmo do Rio

Claro  imóvel  com área de 10.000m² (dez mil  metros  quadrados),  situado na Rua

Cônego  Clodomiro  Mesquita  Reis,  s/n°,  no  Distrito  de  Itaci,  naquele  município,

registrado sob o nº 5.443, a fls. 46 do Livro 3-I, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Carmo do Rio Claro.

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

creche municipal e à implantação de projetos voltados para o desenvolvimento da

comunidade local.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Carmo do Rio Claro não houver procedido ao

registro do imóvel.

Art. 4° - O Município de Carmo do Rio Claro encaminhará à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.978/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.978/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza o

Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Paineiras  o  imóvel  que  especifica,  foi
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aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.978/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Paineiras  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Paineiras imóvel

com área de 9.720m² (nove mil setecentos e vinte metros quadrados), situado na Rua

Antonio Pinto da Fonseca, s/n°, naquele município, registrado sob o n° 01.6.924, a fls.

212 do Livro 2-Z, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Abaeté.

Parágrafo único -  O imóvel a que se refere o  caput destina-se à construção de

creche, escola e quadra poliesportiva.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Paineiras não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4°  -  O  Município  de  Paineiras  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove a destinação do imóvel

prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ana Maria Resende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.037/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.037/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza o
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Poder Executivo a doar ao Município de Juiz de Fora o imóvel que especifica, foi

aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.037/2013

Autoriza  o Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Juiz  de Fora  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Juiz de Fora

imóvel com área de 264,70m² (duzentos e sessenta e quatro vírgula setenta metros

quadrados),  situado na Avenida  Marginal  à  Estrada de Ferro  Leopoldina,  naquele

município, registrado sob o n° 20.378, a fls. 24 do Livro 3-T, no Cartório do 2° Ofício

de Registro de Imóveis da Comarca de Juiz de Fora.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o  caput destina-se à instalação da

Defesa Civil do município.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Juiz de Fora não houver procedido ao registro

do imóvel.

Art.  4°  -  O  Município  de  Juiz  de  Fora  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ana Maria Resende.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.038/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.038/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza o

Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Contagem  o  imóvel  que  especifica,  foi

aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.038/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Contagem  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Contagem imóvel

com  área  de 2.017,55m²  (dois  mil  e  dezessete  vírgula  cinquenta  e  cinco  metros

quadrados), descrito no Anexo, a ser desmembrado de terreno com área de 40.000m²

(quarenta mil metros quadrados), registrado sob o n° R-1-101.780, a fls. 1 do Livro 2,

no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Contagem.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  ser  doado a  que se  refere  o  caput destina-se  à

abertura de via pública.

Art.  2° -  O imóvel a ser doado de que trata esta lei  reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Contagem não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4°  -  O  Município  de  Contagem  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Ana Maria Resende.

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2013)

As  medidas,  confrontações  e  descrição do  imóvel  de  que trata  esta  lei  são as

seguintes:  Área de  terreno  com  a  medida  de  2.017,55  m²  (dois  mil  e  dezessete

vírgula cinquenta e cinco metros quadrados) necessária à abertura de via pública na

divisa do terreno onde será edificado o prédio do novo fórum de Contagem, a ser

desmembrada  do  imóvel  de  área  de  40.000m²  (quarenta  mil  metros  quadrados),

situado na Rua Maria da Glória,  s/n°,  Centro, no Município de Contagem, com as

seguintes medidas e confrontações: partindo do ponto P3, segue por 192,18m (cento

e noventa e dois vírgula dezoito metros), em linha reta, até atingir o ponto P4; daí vira

à  direita  com um ângulo  de  126°15’ e  segue por  12,40m  (doze  vírgula  quarenta

metros), em linha reta, até atingir o ponto P10; daí vira à direita com um ângulo de

53°45’, seguindo por 190,19m (cento e noventa vírgula dezenove metros) até atingir o

ponto P9; daí segue por um arco de 16,82m (dezesseis vírgula oitenta e dois metros),

com centro no ponto P11 e raio de 12m (doze metros), até o atingir o ponto P8; daí

segue por 20,95m (vinte vírgula noventa e cinco metros), em linha reta, até atingir o

ponto P3.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.039/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.039/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Palma o imóvel que especifica, foi aprovado

no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.039/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Palma o imóvel que especifica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Palma imóvel

com área de 1.677,37m² (mil seiscentos e setenta e sete vírgula trinta e sete metros

quadrados) e respectivas benfeitorias, situado na Rua Oscar  Rodrigues de Paula,

naquele município, registrado sob o n° 4.936, a fls. 79 do Livro 3-H, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Palma.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento de

quadra poliesportiva.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Palma não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4°  -  O  Município  de  Palma  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Ana Maria Resende, relatora - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.107/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 4.107/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Presidente Olegário o imóvel que especifica,

foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 4.107/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Presidente Olegário o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica o  Poder  Executivo  autorizado a  doar  ao  Município  de  Presidente

Olegário imóvel com área de 2.100m² (dois mil e cem metros quadrados) e respectiva

benfeitoria  com área de 400m² (quatrocentos metros  quadrados),  situado naquele

município, registrado sob o nº 5.187, a fls. 197 do Livro 3-E, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Presidente Olegário.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o  caput  destina-se à construção e ao

funcionamento de agência da Caixa Econômica Federal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Presidente Olegário não houver procedido ao

registro do imóvel.

Art. 4º - O Município de Presidente Olegário encaminhará à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Ana Maria Resende, relatora - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.108/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.108/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza o

Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Conceição  da  Aparecida  o  imóvel  que

especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.108/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Conceição  da Aparecida  o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Conceição da

Aparecida imóvel com área de 348m² (trezentos e quarenta e oito metros quadrados),

situado na Rua Coronel Casemiro, Centro, naquele município, registrado sob o n° R-

6-M-1.386, a fls. 39v. do Livro n° 2-F, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Carmo do Rio Claro.

Parágrafo único -  O imóvel a que se refere o  caput destina-se à construção de

garagem para dar proteção à frota municipal de automóveis.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Conceição da Aparecida não houver procedido

ao registro do imóvel.

Art.  4°  -  O  Município  de  Conceição da Aparecida  encaminhará  à  Secretaria  de

Estado de Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel

prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Ana Maria Resende, relatora - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.641/2013

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  nº  4.641/2013,  de  autoria  do  deputado  Ulysses  Gomes,  que

declara de utilidade pública a Associação Ecológica de Cruzília  -  Assecruz -,  com

sede no Município de Cruzília, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.641/2013

Declara de utilidade pública a Associação Ecológica de Cruzília - Assecruz -, com

sede no Município de Cruzília.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Ecológica de Cruzília -

Assecruz -, com sede no Município de Cruzília.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Ana Maria Resende, relatora - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.694/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 4.694/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica concessão de regime especial de tributação

em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do segmento econômico da indústria de

móveis, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.694/2013

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte mineiro do

setor de indústria de móveis,  nos termos do art.  225-A da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte
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mineiro do setor de indústria de móveis, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de

26 de dezembro de 1975, conforme exposição de motivos encaminhada por meio da

Mensagem n° 548/2013.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Ana Maria Resende, relatora - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.710/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 4.710/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

setor de óleos vegetais, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro

de 1975, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.710/2013

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte mineiro do

setor de óleos vegetais, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro

de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de óleos vegetais, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro  de  1975,  conforme  exposição  de  motivos  encaminhada  por  meio  da

Mensagem n° 547/2013.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Ana Maria Resende, relatora - Lafayette de Andrada.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.716/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 4.716/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária,  que altera a Resolução n° 5.388,  de 14 de março de

2013,  que ratifica regime especial  de tributação concedido  ao setor de transporte

aéreo de passageiros, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975, e do art. 4° da Lei n° 13.449, de 10 de janeiro de 2000, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.716/2013

Altera a Resolução n° 5.388, de 14 de março de 2013, que ratifica a concessão de

regime  especial  de  tributação  ao  setor de  transporte  aéreo  de  passageiros,  nos

termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e do art. 4° da Lei n°

13.449, de 10 de janeiro de 2000.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - O art. 1° da Resolução n° 5.388, de 14 de março de 2013, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação a empresas

de  transporte  aéreo  vinculadas  ao  Programa  de  Apoio  ao  Desenvolvimento  do

Comércio Exterior  do Aeroporto Internacional Tancredo Neves -  Pró-Confins -,  nos

termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro 1975, e do art. 4° da Lei n°

13.449, de 10 de janeiro de 2000.”.

Art.  2°  -  A ementa  da  Resolução  n°  5.388,  de  2013,  passa  a  ser:  “Ratifica  a

concessão  de  regime  especial  de  tributação  a  empresas  de  transporte  aéreo

vinculadas  ao  Programa  de  Apoio  ao  Desenvolvimento  do  Comércio  Exterior  do

Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Pró-Confins -, nos termos do art. 225 da Lei

n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e do art. 4° da Lei n° 13.449, de 10 de janeiro
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de 2000.”.

Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Ana Maria Resende, relatora - Lafayette de Andrada.

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 98/2011

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De  autoria  dos  Deputados  Elismar  Prado  e  Almir  Paraca,  o  Projeto  de  Lei  nº

98/2011  dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  estabelecimentos  que  comercializam

lâmpadas fluorescentes colocarem à disposição dos consumidores lixeira para a sua

coleta quando descartadas ou inutilizadas.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e  legalidade  da  proposição  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Esta

comissão opinou pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 2, de sua

autoria.

Na  fase  de  discussão  do  projeto  no  1º  turno,  foi  apresentado  em  Plenário  o

Substitutivo nº 3, que vem a esta comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Substitutivo nº 3, apresentado em Plenário ao Projeto de Lei nº 98/2011, pretende

acrescentar ao § 1º do art. 4º da Lei nº 13.766, de 2000, as lâmpadas de vapor de

sódio, de mercúrio,  de outros vapores metálicos, de luz mista e de LED entre os

dispositivos  tecnológicos  que  necessitam  de  procedimentos  especiais  para  seu

descarte no meio ambiente.

O mercúrio talvez seja a principal substância com a qual são fabricados todos os

tipos de lâmpadas listados no Substitutivo nº 3 e no inciso V do art. 33 da Política

Nacional  de  Resíduos  Sólidos,  excetuando-se  o  LED.  O  mercúrio  é  considerado

altamente tóxica e integra a lista dos resíduos perigosos da norma brasileira NBR

10004:2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT -, que classifica os

resíduos  sólidos  quanto  aos  seus  riscos  potenciais  ao  meio  ambiente  e  à  saúde

pública, para que possam ser gerenciados adequadamente.  Essa norma deve ser
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obrigatoriamente observada pela sociedade, uma vez que a Lei nº 18.031, de 2009,

que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos, determinou a aplicação

subsidiariamente das normas da ABNT relacionadas ao tema.

Quanto  ao  LED,  não  conseguimos  determinar  ainda,  por  falta  de  estudos

conclusivos no meio científico, se ele traz algum risco para a saúde humana ou o

meio ambiente ao ser descartado em aterros sanitários. O que podemos afirmar, e

que  por  isso  justifica  sua  presença  na  lista  de  dispositivos  tecnológicos  que

necessitam de procedimentos especiais para seu descarte no meio ambiente, é que

os materiais de que são feitos os LEDs, o gálio e o índio, e outros metais conhecidos

como de alta tecnologia, como o lítio e o neodímio, e mesmo o ouro, a prata e o

cobre, são caros, raros e difíceis de obter na natureza. A reciclagem desses metais,

quando aplicados em equipamentos eletrônicos, não passa muito de 1% do que é

produzido, segundo estudo do Programa para o Meio Ambiente das Nações Unidas -

Pnuma - realizado em 2010. Os 99% restantes são jogados no lixo. É sabido que a

reciclagem de metais  consome entre duas e dez vezes menos energia do que a

fundição dos mesmos metais a partir dos minérios brutos. Assim, é economicamente

interessante reciclá-los, mas é necessário que as empresas com essa “expertise” se

interessem por fazê-lo.

A Lei Federal  nº 12.305, de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos

Sólidos, determinou nos incisos V e VI do art. 33 a implementação de sistema de

logística reversa, conforme transcrito abaixo:

“Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa,

mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente

do  serviço  público  de  limpeza  urbana  e  de  manejo  dos  resíduos  sólidos,  os

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:

(...)

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.”

Dessa  forma,  mostra-se  adequada  a  inserção  na  Lei  nº  13.766,  de  2006,  dos

dispositivos tecnológicos elencados no Substitutivo nº 3 com o objetivo de evitar a

contaminação do ser humano e do meio ambiente pelo mercúrio contido em vários
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desses dispositivos e o desperdício de recursos naturais extremamente valiosos no

caso dos LEDs.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 98/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 3, apresentado em Plenário.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Célio Moreira, Presidente e relator - Luzia Ferreira - Ana Maria Resende.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 4.442/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador  do Estado,  e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem  nº  518/2013,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “extingue  a  autarquia

Administração  de  Estádios  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Ademg  -  e  dá  outras

providências”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à

Comissão  de  Administração  Pública,  que,  em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua

aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  comissão  que  a

antecedeu.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Na  fase  de  discussão  do  projeto  em  1º  turno,  foi  apresentada  em  Plenário  a

Emenda nº 1, de autoria do deputado Rogério Correia, a qual vem a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela pretende extinguir a autarquia Administração de Estádios do

Estado  de  Minas  Gerais  -  Ademg  -,  transferindo  as  suas  competências  para  a

Secretaria de Estado de Esportes e Juventude - Seej. O projeto estabelece, também,

a  extinção  dos  cargos  de  provimento  em  comissão,  funções  gratificadas  e
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gratificações temporárias estratégicas vinculados à Ademg, previstos na Lei Delegada

nº 175, de 26 de janeiro de 2007, observadas as alterações e os remanejamentos

efetuados nos termos dos arts. 14 e 24 da aludida lei delegada.

Em sua mensagem que encaminha o projeto, o governador informa que “o projeto

de lei compõe um abrangente conjunto de medidas administrativas para a redução de

custos  e  a  racionalização  da  máquina  pública  do  Poder  Executivo  (...)”.  Informa,

também, que “a proposta não importará redução do comprometimento do governo do

Estado  com  as  políticas  públicas  específicas  da  área  tampouco  em  prejuízo  no

alcance das metas e dos resultados pactuados com a população”.

Durante a fase de discussão da proposição em 1º turno, foi recebida em Plenário a

Emenda nº 1, de autoria do deputado Rogério Correia, que determina a publicação de

contratos,  convênios,  acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes  celebrados  pela

Ademg  até  a  sua  extinção.  Em  que  pese  à  nobre  intenção  do  parlamentar,

consideramos a proposta inconveniente e inoportuna, uma vez que a publicação do

extrato de tais documentos já foi realizada na época de sua firma, cumprindo com o

princípio da publicidade dos atos administrativos. Ademais, já existem outros meios

legalmente previstos para controle do cumprimento e da fiel execução desses ajustes.

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos  pela  rejeição  da  Emenda  nº  1,  apresentada  em

Plenário, ao Projeto de Lei nº 4.442/2013.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Zé Maia, relator - Bosco - Fred Costa - Célio Moreira.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 4 AO PROJETO DE LEI Nº 4.443/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da

Mensagem nº 519/2013, o projeto em epígrafe, de autoria do governador do Estado,

“dispõe sobre a absorção pelo Instituto de Geociências Aplicadas - IGA - da Fundação

Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec -, e dá outras providências”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
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do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à

Comissão  de  Administração  Pública,  que,  em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua

aprovação na forma do Substitutivo nº 1 com as Emendas nos 1 e 2, que apresentou.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com as Emendas nos 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Administração

Pública, e com a Emenda nº 3, que apresentou.

Na  fase  de  discussão  do  projeto  em  1º  turno,  foi  apresentada  em  Plenário  a

Emenda nº 4, de autoria do deputado Rogério Correia, a qual vem a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  tela  visa  promover  a  incorporação  da  Fundação  Centro

Tecnológico de Minas Gerais - Cetec - pelo Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -,

passando este a denominar-se Instituto de Geoinformação e Tecnologia - Igtec. O

projeto estabelece também a extinção de três cargos em comissão da Administração

Superior vinculados ao Cetec, além da transferência de um cargo em comissão da

Administração Superior, de sete cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da

Administração autárquica e fundacional do Poder Executivo - DAI - e de nove funções

gratificadas do Cetec para o Igtec.

Em sua mensagem que encaminha o projeto, o governador informa que “o projeto

de lei compõe um abrangente conjunto de medidas administrativas para a redução de

custos  e  a  racionalização  da  máquina  pública  do  Poder  Executivo  (...)”.  Informa,

também, que “a proposta não importará redução do comprometimento do governo do

Estado  com  as  políticas  públicas  específicas  da  área,  tampouco  em  prejuízo  no

alcance das metas e dos resultados pactuados com a população”.

Durante a fase de discussão da proposição em 1º turno, foi recebida em Plenário a

Emenda nº 4, de autoria do deputado Rogério Correia, que determina a extinção do

convênio  de  cooperação  entre  a  Cetec,  o  Serviço  Nacional  de  Aprendizagem

Industrial - Senai-MG -, a Federação das Indústrias de Minas Gerais - Fiemg - e o

governo do Estado. Segundo José dos Santos Carvalho Filho (2006), convênios são

“ajustes firmados por pessoas administrativas entre si,  ou entre estas e entidades
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particulares, com vistas a ser alcançado determinado objetivo de interesse público”,

sendo fundamental que haja cooperação entre os convenentes. O autor afirma ainda

não haver necessidade de autorização legislativa para a efetivação dos convênios.

Trata-se, portanto, de ato discricionário, o qual tampouco exige lei para sua extinção,

de  modo  que  só  as  entidades  convenentes  e  o  poder  público  envolvido  podem

determinar o fim do ajuste antes do término de sua vigência, razão pela qual somos

levados a rejeitar a referida emenda.

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos  pela  rejeição  da  Emenda  nº  4,  apresentada  em

Plenário, ao Projeto de Lei nº 4.443/2013.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Zé Maia, relator - Bosco - Fred Costa - Célio Moreira.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O presidente despachou, em 11/12/2013, a seguinte comunicação:

Do deputado Dilzon Melo em que notifica o falecimento da Sra. Márcia de Pádua

Antunes de Carvalho, ocorrido em 11/12/2013, nesta capital. (- Ciente. Oficie-se.)



2170
____________________________________________________________________________



2171
____________________________________________________________________________

BELO HORIZONTE, SÁBADO, 14 DE DEZEMBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 93ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 12/12/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Dilzon Melo e Alencar da Silveira Jr., da

Deputada Liza Prado e dos Deputados Tadeu Martins Leite, Rômulo Viegas, Dalmo

Ribeiro Silva e Elismar Prado

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Ata  -

Correspondência: Mensagens nºs 586, 587, 588 e 589/2013 (encaminhando emendas

aos Projetos de Lei nºs 4.745 e 4.439/2013, emendas ao Substitutivo nº 2 ao Projeto

de Lei nº 4.440/2013 e emenda ao Projeto de Lei nº 4.745/2013, respectivamente), do

governador  do  Estado  -  Ofício  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Projetos de Lei nºs 4.793 a 4.796/2013 - Requerimentos nºs 6.712 a

6.851/2013 - Requerimento do deputado Cabo Júlio - Comunicações: Comunicações

das Comissões de Esporte, de Educação e de Segurança Pública e do deputado

Celinho do Sinttrocel - Oradores Inscritos: Discurso do deputado João Leite; Questão

de Ordem; discursos dos deputados Bonifácio Mourão e Bosco e da deputada Maria

Tereza  Lara  -  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -

Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de

Requerimentos:  Requerimento  do  deputado  Cabo  Júlio;  deferimento  -  2ª  Fase:

Palavras  do  Presidente  -  Discussão e  Votação de Proposições:  Requerimento  do

deputado Gustavo Valadares;  aprovação -  Votação,  em 2º  turno,  da  Proposta  de

Emenda à Constituição nº 47/2013; inexistência de quórum especial para votação de

proposta de emenda à Constituição - Registro de Presença - Discussão, em 1º turno,

do  Projeto  de  Lei  nº  4.441/2013;  discursos  dos  deputados  João  Leite,  Vanderlei

Miranda  e  Rogério  Correia;  apresentação  da  Emenda  nº  3;  encerramento  da

discussão; encaminhamento da emenda com o projeto à Comissão de Fiscalização

Financeira  -  Prorrogação  da  Reunião  -  Inexistência  de  quórum  para  votação  -

Prosseguimento da discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 4.784/2013;

apresentação  do  Substitutivo  nº  1  e  das  Emendas  nºs  1  a  8;  encerramento  da
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discussão; encaminhamento do substitutivo e das emendas com o projeto à Mesa da

Assembleia  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº  4.785/2013;

encerramento da discussão - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 493/2011;

apresentação  do  Substitutivo  nº  2;  encerramento  da  discussão  -  Inexistência  de

quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras da Presidente - Encerramento -

Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro - Ivair Nogueira - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Alencar da

Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Genaro - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado -

Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco -

Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa

- João Leite -  Juarez Távora -  Juninho Araújo -  Lafayette de Andrada -  Leonardo

Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira

- Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio

Souza  Cruz -  Sebastião  Costa  -  Tadeu  Martins  Leite  -  Tiago  Ulisses  -  Vanderlei

Miranda.

Abertura

O  presidente  (deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos. Com a palavra, o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião

anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O deputado Elismar  Prado,  2º-secretário  ad hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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Correspondência

- O  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  1º-secretário  ad  hoc,  lê  a  seguinte

correspondência:

MENSAGEM Nº 586/2013

- A Mensagem nº 586/2013 e as emendas ao Projeto de Lei nº 4.745/2013 foram

publicadas na edição anterior.

MENSAGEM Nº 587/2013

- A Mensagem nº 587/2013 e as emendas ao Projeto de Lei nº 4.439/2013 foram

publicadas na edição anterior.

MENSAGEM Nº 588/2013

- A Mensagem nº 588/2013 e as emendas ao Substitutivo nº 2 ao Projeto de Lei nº

4.440/2013 foram publicadas na edição anterior.

MENSAGEM Nº 589/2013

- A Mensagem nº 589/2013 e a emenda ao Projeto de Lei  nº 4.745/2013 foram

publicadas na edição anterior.

OFÍCIO

Da Sra. Sara Costa Felix Teixeira, superintendente de Tributação da Secretaria de

Fazenda, prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 4.454/2013. (- Anexe-

se ao referido projeto de lei.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente - A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra

aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI N° 4.793/2013

Declara de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Humano e Cidadão de

Minas Gerais - Idhuci-MG -, com sede no Município de Juatuba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Humano

e Cidadão de Minas Gerais - Idhuci-MG -, com sede no Município de Juatuba.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de publicação.
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Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2013.

Rômulo Viegas

Justificação: O Instituto de Desenvolvimento Humano e Cidadão de Minas Gerais -

Idhuci-MG -, com sede no Município de Juatuba é uma entidade sem fins lucrativos

que desenvolve trabalhos voltados a promover, fomentar, assessorar e subsidiar  o

desenvolvimento humano, com foco na assistência social e no meio ambiente.

Diante disso, conto com o apoio dos nobres parlamentares desta Casa à aprovação

deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.794/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer Bem

Viver - AAPCBV -, com sede no Município de Pouso Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública Associação de Apoio a Pessoas com

Câncer Bem Viver - AAPCBV -, com sede do Município de Pouso Alegre.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2013.

Inácio Franco

Justificação: A Associação de Apoio a Pessoas com Câncer Bem Viver - AAPCBV -,

com sede no Município de Pouso Alegre, tem por finalidade promover atividade de

caráter assistencial e beneficente, filantrópica e altruísta. Promove a assistência à

saúde  de  pessoas  com  câncer,  protegendo  a  família  sempre  de  forma  integral,

prestando serviços ou  realizando ações no atendimento e  no  assessoramento  na

defesa de direitos.

Além disso, a Associação preenche todos os requisitos legais para a declaração de

utilidade pública, razão pela qual contamos com o apoio dos nobres pares nesta Casa

à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento

Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.795/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Peri-Peri e Adjacências,

com sede no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de Peri-Peri,

com sede no Município de Montes Claros.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2013.

Tadeu Martins Leite

Justificação:  A  Associação  Comunitária  de  Peri-Peri  e  Adjacências  funciona

regularmente  há  mais  de  um  ano,  na  zona  rural  de  Montes  Claros,  no  povoado

denominado Peri-Peri.

É  uma entidade civil  de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  sendo sua diretoria

composta  por  pessoas  idôneas  e  não remuneradas  pelo  cargo que exercem.  De

acordo  com  o  seu  estatuto,  suas  finalidades  principais  são  promover  o

desenvolvimento comunitário, através de realizações de obras e melhoramentos, com

recursos  próprios  ou  obtidos  por  doações,  empréstimos  e  convênios,  e,  ainda,

eventos culturais, recreativos e esportivos.

Diante  do  exposto,  e  tendo  em  vista  que  a  entidade,  conforme  documentação

apresentada,  atende plenamente  aos requisitos  legais,  contamos com o apoio de

nossos ilustres pares à aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.796/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Betim o imóvel que específica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Betim o imóvel

denominado  Teixeirinhas,  situado  na  Rua  João  Silva  Santos,  com  área  total  de

70.000m² (setenta mil metros quadrados), objeto de contrato de comodato realizado

em 11 de março de 1986.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2013.

Lafayefte de Andrada

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  6.712/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  ofício  informando  sobre  a

apresentação de emenda para alocação de recursos na Ação 4203 do PPAG 2012-

2015 para o desenvolvimento do Plano Mineiro de Direitos Humanos e pedido de

providências para a priorização de sua execução orçamentária.  (- À Comissão de

Direitos Humanos.)

Nº  6.713/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Emater-MG pedido de providências para a ampliação do escopo da

Ação 4154, para o atendimento a escolas da rede pública estadual, com capacitação

e doação de sementes para a implantação de hortas escolares.

Nº  6.714/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Planejamento  pedido  de  providências  para  que  os

futuros reajustes remuneratórios concedidos aos profissionais de educação básica do

Estado que percebem remuneração pelo regime de subsídio sejam calculados de

acordo com o percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente

aos anos iniciais do ensino fundamental urbano.

Nº  6.715/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Planejamento  pedido  de  providências  para  que  o

profissional de educação básica que percebe a remuneração pelo regime de subsídio

possa  optar  pelo  retorno  ao  regime  remuneratório  anterior  à  vigência  da  Lei  nº

18.975, de 29/6/2010, com a garantia de ter restabelecidos todos os direitos vigentes

e  as  contagens  de  tempo  desde  a  transposição  para  o  regime  de  subsídio.  (-

Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº  6.716/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à secretária de Educação pedido de informações sobre o número de
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escolas de tempo integral que recebem financiamento para alimentação escolar no

âmbito do programa Mais Educação e da Ação 1085 - Educação em Tempo Integral -

Alimentação Escolar -, do Programa 015 - Educação para Crescer -, do PPAG 2012-

2015, sobre a quantidade de alunos atendidos e o valor  per capita previsto para o

exercício de 2014, bem como a divulgação dessas informações no site da Secretaria

de Educação. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  6.717/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a

construção  ou  adequação  de  espaço  para  o  funcionamento  de  sala  de  aula  e

biblioteca  para  oferta  de  educação  de  jovens  e  adultos  na  unidade  prisional  do

Município de Águas Formosas.

Nº  6.718/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  que,  em

parceria com a Secretaria de Defesa Social, oferte educação de jovens e adultos na

unidade prisional do Município de Águas Formosas.

Nº  6.719/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para viabilizar formas

de atendimento educacional adequadas ao perfil da população indígena não aldeada

da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  e  cópia  do  diagnóstico  Perfil

sociodemográfico dos autodeclarados indígenas residentes na Região Metropolitana

de Belo Horizonte, realizado pelo Gruppo di Volontariato Civile, em colaboração com

a UFMG. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº  6.720/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Esportes pedido de providências para reavaliação do

escopo da Ação 1297 - Geração Saúde -, para a disponibilização de profissionais de

educação física para oferta de prática esportiva orientada a toda a população em

espaços públicos.

Nº  6.721/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde pedido  de  providências  para  reavaliação  do

escopo da Ação 1297 - Geração Saúde -, para a disponibilização de profissionais de

educação física para oferta de prática esportiva orientada a toda a população em
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espaços públicos.

Nº  6.722/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de providências para reavaliação

do escopo da Ação 1297 - Geração Saúde -, para a disponibilização de profissionais

de educação física para oferta de prática esportiva orientada a toda a população em

espaços públicos. (- Distribuídos à Comissão de Esporte.)

Nº  6.723/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Fhemig  pedido  de  providências  para  a  realização  de  obras

emergenciais de manutenção do bem cultural tombado constituído pelo casarão da

Rua Manaus, 348,  em Belo Horizonte,  e para sua restauração e destinação.  (-  À

Comissão de Cultura.)

Nº  6.724/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  secretária  de Desenvolvimento Econômico pedido de informações

sobre o cronograma e o planejamento de oferta de sinal de telefonia rural no Estado,

com detalhamento das obrigações das operadoras, no âmbito da Ação 1128 - Minas

Comunica II  -  e  do Edital  de Licitação nº 004/2012/PVCP/SPV, da Anatel,  para a

chamada banda 4G Rural. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 6.725/2013, da Comissão de Participação Popular, em que solicita seja enviado

à Secretaria de Desenvolvimento Econômico pedido de providências para publicação,

em  seu  site,  do  detalhamento  do  plano  de  execução  contratual  das  operadoras

vencedoras, no Estado,  do Certame Licitatório nº  004/2012/PVCP/SPV, da Anatel,

para a chamada banda 4G Rural. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  6.726/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Agricultura pedido de providências para realização de

gestão junto  ao  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário  para  ampliar  no  Estado  a

participação no programa Garantia-Safra. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  6.727/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao secretário extraordinário da Copa do Mundo pedido de informações

sobre o planejamento e os produtos da Ação 1269 - Receptividade na Copa - para os

anos de 2014 e 2015, com o detalhamento de seus subprocessos e subprojetos. (- À

Mesa da Assembleia.)
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Nº  6.728/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Subsecretaria de Agricultura Familiar,  da Secretaria de Agricultura,

pedido  de  providências  para  que  dedique  especial  atenção  ao  Município  de

Paraguaçu  na  execução  da  Ação  4114,  especialmente  no  que  diz  respeito  ao

beneficiamento e à comercialização de produtos da agricultura familiar.

Nº  6.729/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria da Agricultura pedido de providências para a capacitação

dos municípios para a gestão da política de fomento e apoio à agricultura familiar

local. (- Distribuídos à Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  6.730/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Turismo pedido de providências para a inclusão do alto

da Serra do Cipó, especialmente o trecho que liga a região da Lapinha à do Tabuleiro,

em  seu  planejamento  de  intervenções  de sinalização  turística.  (-  À  Comissão de

Turismo.)

Nº  6.731/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas

Gerais pedido de informações sobre a titularidade da logomarca da Estrada Real.

Nº  6.732/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao secretário de Turismo pedido de informações sobre a titularidade da

logomarca da Estrada Real, que teria sido elaborada pela artista Yara Tupinambá,

quando  funcionária  da  então  Empresa  Mineira  de  Turismo,  e  posteriormente

registrada em favor de entidade privada do setor industrial mineiro. (- Distribuídos à

Mesa da Assembleia.)

Nº  6.733/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Subsecretaria  de  Agricultura  Familiar  da  Secretaria  de  Agricultura

pedido de providências com vistas à realização de estudos para atender a demanda

do Município de Varginha, relacionada com a melhoria da estrutura e das condições

de  comercialização  da  agricultura  familiar  na  região.  (-  À  Comissão  de  Política

Agropecuária.)

Nº  6.734/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil  e à Secretaria de Defesa Social pedido de
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providências  com  vistas  à  convocação  imediata  dos  candidatos  excedentes

aprovados no último concurso realizado no Estado para escrivão de polícia.

Nº  6.735/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para ampliar a

estrutura do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Estado.

Nº  6.736/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de providências para ampliar a

estrutura do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Estado.

Nº  6.737/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo pedido de providências

para  ampliar  a  estrutura  do  Núcleo  de  Enfrentamento  ao  Tráfico  de  Pessoas  no

Estado.

Nº  6.738/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  da  Justiça  pedido  de  providências  para  implantar  um

posto avançado de atendimento humanizado ao migrante no Aeroporto Internacional

Tancredo Neves.

Nº  6.739/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

implantar um posto avançado de atendimento humanizado ao migrante no Aeroporto

Internacional Tancredo Neves.

Nº  6.740/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para implantar um

posto avançado de atendimento humanizado ao migrante no Aeroporto Internacional

Tancredo Neves.

Nº  6.741/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para implantar

um  posto  avançado  de  atendimento  humanizado  ao  migrante  no  Aeroporto

Internacional Tancredo Neves.

Nº 6.742/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais rodoviários federais que prenderam um homem

que transportava 23kg de pasta-base de cocaína na BR-381,  em Sabará,  no  dia

10/10/2013.
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Nº 6.743/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 84ª CIA

TM/39º BPM, pela prisão de um homem e pela apreensão de droga em Contagem,

em 7/12/2013.

Nº 6.744/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  federais  que  participaram  da  Operação

Invasão,  que  resultou  na  apreensão  de  droga  e  na  prisão  de  um  dos  maiores

traficantes  do  Estado,  em  10/12/2013.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de  Segurança

Pública.)

Nº  6.745/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de providências para que sejam

remanejados  os  recursos  destinados  à  regularização  fundiária  de  unidades  de

conservação constantes na Ação 4060 - Gestão das Unidades de Conservação - para

a  a  ação decorrente  da  restauração da Ação  4038  -  Regularização  Fundiária  de

Unidades de Conservação -, a fim de que sejam executados em seu escopo. (- À

Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  6.746/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde de Araçuaí pedido de providências com vistas à

implantação  de uma unidade básica  de  saúde na comunidade  de  Cruzinha.  (-  À

Comissão de Saúde.)

Nº 6.747/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 47º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação na operação, em 10/12/2013, em Carangola, que resultou

na apreensão de armas e drogas e na prisão de várias pessoas; e seja encaminhado

ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  que  seja  concedida

recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.748/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 27º Batalhão de

Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  6/12/2013,  em  Juiz  de  Fora,  que

resultou na prisão de dois homens e na apreensão de droga, armas e munição; e seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que seja
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concedida recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade. (-

Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  6.749/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de providências para a revisão ou

a  atualização do zoneamento  ecológico-econômico  do Estado,  por  meio  da  Ação

4360, constante no PPAG 2012-2015, e a restauração dessa ação no exercício de

2014 do referido plano plurianual. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  6.750/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao secretário de Saúde pedido de informações acerca da implantação

das unidades de acolhimento adulto e infantojuvenil no Município de Montes Claros,

previstas na Resolução SES nº 3.206, de 4/4/2012. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 6.751/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 5ª Companhia de

Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 11/12/2013, em

Uberaba, que resultou na prisão de um jovem e na apreensão de uma adolescente,

bem como de drogas e munição; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG

pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  recompensa  aos  militares  pelo

relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.752/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 39º Batalhão de

Polícia  Militar,  pela  recuperação,  em 4  de novembro,  no Bairro  Bandeirantes,  em

Contagem, de dois carros roubados e pela apreensão de dois  adolescentes, bem

como de uma arma de fogo;  e  seja encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG

pedido de providências a fim de que seja concedida aos militares recompensa pelo

relevante serviço prestado à sociedade.  (-  Distribuídos à Comissão de Segurança

Pública.)

Nº  6.753/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências com vistas a incentivar

os municípios a credenciar leitos em hospitais para o atendimento de usuários de

álcool e outras drogas. (- À Comissão de Prevenção e Combate às Drogas.)

Nº  6.754/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao diretor-geral do IEF pedido de informações sobre as unidades de

conservação com regularização fundiária prevista para o próximo ano. (- Semelhante

proposição  foi  apresentada  anteriormente  pela  Comissão  de  Direitos  Humanos.

Anexe-se  ao  Requerimento  nº  6.449/2013,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.)

Nº  6.755/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Esportes  pedido  de  providências  com vistas  a  que

sejam divulgados com mais transparência, em sua página na internet,  os critérios

utilizados para o credenciamento das entidades de suporte social a usuários de álcool

e  outras  drogas  para  a  composição  da  rede  gerenciada  pela  Subsecretaria  de

Políticas sobre Drogas. (- À Comissão de Prevenção e Combate às Drogas.)

Nº 6.756/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 48º Batalhão de

Polícia Militar, pela prisão, em 9 de dezembro, no Bairro Palmeiras, em Ibirité, de dois

homens portando droga, um dos quais foragido de uma cadeia em Nova Era; e seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências a fim de que seja

concedida aos militares recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.757/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 40º Batalhão de

Polícia Militar, pela apreensão, em 10 de dezembro, em Ribeirão das Neves, de um

menor que havia assaltado uma casa lotérica, sendo parte do dinheiro recuperada e a

arma de fogo apreendida pelos militares; e seja encaminhado ao Comando-Geral da

PMMG pedido de providências a fim de que seja concedida aos militares recompensa

pelo  relevante  serviço  prestado  à  sociedade.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de

Segurança Pública.)

Nº  6.758/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  com  vistas  a

disponibilizar recursos financeiros para o Hospital São Vicente de Paulo, no Município

de  Águas  Formosas,  por  meio  da  Ação  4388  -  Fortalecimento  da  Rede,  -  do

Programa 237 - Atenção à Saúde -, do PPAG 2012-2015. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  6.759/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
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encaminhado  ao  secretário  de  Desenvolvimento  Regional  pedido  de  informações

sobre os resultados da execução da Ação 1210 - Planejamento e Desenvolvimento

Regional  Integrado  -,  contida  no  PPAG  2012-2015,  exercício  de  2013,  com

fornecimento de relatório detalhado sobre o produto da execução dessa ação e de

justificativa tecnicamente fundamentada para a manutenção da ação orçamentária no

Projeto de Lei nº 4.550/2013. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 6.760/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  a  Sra.  Ângela  Fellet  Miranda  Chaves  Rodrigues  e  o  Sr.  Carlos

Eduardo  Santos  Rodrigues,  delegados  de  polícia,  que  também  participaram  da

importante ocorrência descrita nos requerimentos nºs 5.903 e 5.910/2013, aprovados

na Comissão de Segurança Pública; e seja encaminhado à Chefia de Polícia Civil

pedido de providências a fim de que seja concedida aos policiais recompensa pelo

relevante serviço prestado à sociedade. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  6.761/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  com  vistas  a

disponibilizar uma UTI móvel para o Município de Águas Formosas por meio da Ação

4281 - Sistema Estadual de Transportes em Saúde -, do Programa 237 - Atenção à

Saúde -, do PPAG 2012-2015. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  6.762/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à secretária de Desenvolvimento Econômico pedido de informações, na

forma de relatório analítico detalhado, sobre as origens e aplicações do Fundo de

Incentivo ao Desenvolvimento em suas diversas modalidades para o período 2012-

2013, com detalhamento individualizado de informações por contrato pactuado, bem

como com consolidação de informações sobre as origens e aplicações dos recursos

do  fundo,  por  setor  econômico  e  porte  de  empresa  beneficiados.  (-  À  Mesa  da

Assembleia.)

Nº  6.763/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Montes Claros pedido de providências para o

atendimento em abastecimento de água do Bairro Jardim Alegre.

Nº  6.764/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Copasa-MG pedido de providências para que priorize o atendimento
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em abastecimento de água do Bairro Jardim Alegre, entre as medidas de ampliação

desse serviço no Município de Montes Claros, e para que realize estudo com vistas à

implantação de rede de esgotamento sanitário na mesma localidade. (- Distribuídos à

Comissão de Saúde.)

Nº 6.765/2013, do deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Escola Estadual Terezinha Pereira pela conquista do primeiro

lugar,  no  ranking da  edição de 2013,  na  Olimpíada Brasileira de  Matemática das

Escolas  Públicas e pelo melhor  desempenho em um balanço de nove anos.  (-  À

Comissão de Educação.)

Nº  6.766/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências com vistas a fomentar o

cadastramento de municípios habilitados a participar da rede de atenção à saúde da

pessoa com deficiência, no âmbito da Ação 4209 - Atenção à Saúde da Pessoa com

Deficiência -  do PPAG-2012-2015, especialmente na região Norte do Estado. (- À

Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº  6.767/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Agricultura  pedido  de  providências  para  apoio  dos

órgãos  vinculados  a  essa  secretaria  na  organização  e  no  assessoramento  dos

produtores de café, em especial dos agricultores familiares do entorno de Paraguaçu,

para apresentação de projetos ao Fundo Estadual do Café. (- À Comissão de Política

Agropecuária.)

Nº  6.768/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  com  vistas  à

descentralização dos exames de média complexidade universalizados para todas as

microrregiões de saúde, com equipamentos e equipe, a fim de garantir o acesso e

diminuir o tempo de espera. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 6.769/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com os policiais  civis  que menciona,  lotados no Departamento de

Investigações  Antidrogas,  pela  prisão,  em  Contagem,  de  um  traficante  portando

frascos de lança-perfume; e seja encaminhado à Chefia de Polícia Civil  pedido de

providências a fim de que seja concedida aos policiais recompensa pelo relevante
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serviço prestado à sociedade. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  6.770/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Subsecretaria  de  Agricultura  Familiar  da  Secretaria  de  Agricultura

pedido de providências com vistas à realização de gestão junto a prefeituras para a

formatação  de  programas  locais  de  fomento  à  comercialização  de  produtos  da

agricultura familiar nos municípios, como feiras itinerantes ou modelo assemelhado. (-

À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  6.771/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao secretário de Saúde pedido de informações sobre o andamento da

implantação do hospital regional destinado a atendimento de urgência e emergência -

Hospital  do  Trauma  -  em  Montes  Claros,  especialmente  sobre  a  conclusão  dos

projetos para a sua construção e previsão de início da obra, previsão orçamentária,

previsão de leitos e de serviços.

Nº  6.772/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de informações sobre a qualificação

promovida  pelo  Canal  Minas  Saúde,  contendo  os  municípios  participantes,  seu

público e seu conteúdo, bem como sobre o planejamento dessa capacitação para

2014, no âmbito da Ação 4292.

Nº  6.773/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Secretário de Turismo pedido de informações sobre o planejamento

da Ação 4441 - Estruturação do Turismo Religioso em Minas Gerais - da proposta de

revisão do PPAG 2012-2015, incluindo quais são seus produtos e subprodutos, quais

credos  atualmente  são  fomentados  por  essa  ação  e  se  outros  podem  ser

beneficiados por ela. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  6.774/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Cultura pedido de providências para a execução da

Ação Apoio à Criação de Circuitos Culturais Regionais, com a finalidade de prover os

municípios  mineiros  de  recursos  para  a  implantação  de equipamentos  e  circuitos

culturais  locais  e  regionais,  destinando-se  especialmente  ao  Município  de  Itaobim

recursos para a implantação do Centro de Tradições do Vale do Jequitinhonha. (- À

Comissão de Cultura.)
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Nº  6.775/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de providências a fim de que seja

ampliado para todos os municípios do Estado o atendimento do Programa Mineiro de

Empreendedorismo e Gestão para Resultados Municipais. (- À Comissão de Assuntos

Municipais.)

Nº  6.776/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

que os profissionais de entidades que atuam no acolhimento institucional e familiar de

crianças  e  adolescentes  sejam  incluídos  nas  ações  de  capacitação  de  recursos

humanos do Sistema Único de Assistência Social. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  6.777/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria-Geral  de Polícia Civil  as notas taquigráficas da 78ª

Reunião  Extraordinária  dessa  comissão,  cópia  dos  registros  de  eventos  que

menciona e pedido de informações sobre os desdobramentos desses registros, se

houve  flagrantes,  se  foram  instaurados  inquéritos  policiais  e  as  conclusões  dos

eventuais inquéritos. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  6.778/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao IEF pedido de providências para a regularização do pagamento do

benefício do Programa Bolsa Verde e para que, quando da abertura de novo edital,

seja prestado o devido apoio,  para sua inclusão nesse programa, aos produtores

rurais  cujas  propriedades  estejam  localizadas  em  unidades  de  conservação.  (-  À

Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  6.779/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico pedido de providências

para que seja publicado, em sua página eletrônica ou na do BDMG, relatório sobre as

fontes de recursos e as aplicações do Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento no

período  2012-2013,  com  detalhamento  de  informações  por  contrato,  por  setor

econômico e pelo porte das empresas beneficiadas. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  6.780/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Fundação Estadual do Meio Ambiente pedido de providências para a

realização de estudo sobre o cavalo de lata, veículo desenvolvido no Rio Grande do
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Sul, e os possíveis benefícios de sua utilização por catadores de materiais recicláveis.

(- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  6.781/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

que sejam observadas as instâncias de pactuação para a definição dos critérios de

partilha dos recursos destinados à implantação da infraestrutura e à aquisição de

equipamentos  e  veículos  para  a  execução da  política  de  assistência  social.  (-  À

Comissão do Trabalho.)

Nº  6.782/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretária  de  Planejamento  pedido  de  informações  sobre  a

capacitação  em  gestão  do  SUS  no  âmbito  do  Programa  Mineiro  de

Empreendedorismo e Gestão para Resultados Municipais, operacionalizado por meio

da  Ação  1275  -  Inovação  na  Gestão  Pública  -,  em  especial  com  relação  aos

municípios beneficiados, ao público e ao conteúdo. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  6.783/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para o

atendimento às demandas de estruturação de centros de referência de assistência

social e centros de referência especializados de assistência social e de aquisição de

veículos para os serviços da proteção social básica e especial, conforme os critérios

que  menciona,  pactuados  em  audiências  públicas  realizadas  por  esta  Casa para

debater o projeto de revisão do PPAG. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  6.784/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Esportes pedido de providências para a modelagem de

uma política de juventude que promova a articulação do Estado com municípios para

a implantação de centros de referência da juventude e núcleos de formação. (-  À

Comissão de Esporte.)

Nº  6.785/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

que  os  municípios  sejam orientados  sobre  a  utilização de  parte  dos  recursos  do

Índice  de  Gestão  Descentralizada  do  Sistema  Único  de  Assistência  Social  em

atividades de apoio técnico e operacional a conselhos. (- À Comissão de Assuntos
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Municipais.)

Nº  6.786/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Agricultura  pedido  de  providências  para  o  apoio  à

atividade  agroextrativista,  especificamente  às  culturas  de  pequizeiro,  macaúba  e

demais frutos do cerrado mineiro, com a restauração da Ação 4080. (- À Comissão de

Política Agropecuária.)

Nº  6.787/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a execução da

Ação 4034 -  Rede de Acompanhamento Social  nas Escolas -  do Programa 015 -

Educação para Crescer - do PPAG 2012-2015. (- À Comissão de Educação.)

Nº  6.788/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado à secretária de Planejamento pedido de informações sobre o motivo de

recursos  do  Programa Bolsa  Verde  aparecerem,  ao  mesmo tempo,  na  execução

orçamentária do Sisema, como despesa realizada em 2012, e como restos a pagar

para 2013; e de esses recursos terem sido utilizados pelo IEF, em novembro deste

ano, para quitar parcelas atrasadas do referido programa. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  6.789/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde de  Guidoval  pedido  de  providências  para  a

inclusão de psicólogo nas equipes de saúde da família. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  6.790/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Subsecretaria de Agricultura Familiar pedido de providências para a

execução  da  Ação  1218  -  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar  para  o

Abastecimento  Alimentar  -,  do  Programa  Cultivar,  Nutrir  e  Educar,  em  Águas

Formosas, Francisco Badaró, Virgem da Lapa e Paraguaçu, especialmente no que se

refere a produção e comercialização de marolo neste município. (- À Comissão de

Política Agropecuária.)

Nº  6.791/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a divulgação da

cartilha  Grêmio Estudantil e da Lei nº 12.084, de 12/1/1996, nas superintendências

regionais de ensino e nas escolas públicas. (- À Comissão de Educação.)

Nº  6.792/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - pedido de providências com

vistas  ao  cadastramento  de  empreendimentos  agroindustriais  rurais  de  pequeno

porte. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  6.793/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  que  os

profissionais  de  educação  possam  participar  mais  ativamente  da  formulação

metodológica que fundamenta a Ação 4187 - Programa de Intervenção Pedagógica -

Ensino Fundamental PIP-EF.

Nº  6.794/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  da  Educação  pedido  de  providências  para  que  os

professores das escolas do campo conveniadas com a rede pública que adotem a

pedagogia  da  alternância  possam  ser  atendidos  pelo  programa  Procampo.  (-

Distribuídos à Comissão de Educação)

Nº  6.795/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de providências com vistas ao

cadastramento  de  empreendimentos  agroindustriais  rurais  de  pequeno porte.  (-  À

Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 6.796/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de

Minas Gerais pela eleição de nova Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Conselho de

Ética, representantes locais e aposentados para o biênio 2014-2015. (- À Comissão

do Trabalho.)

Nº 6.797/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Dores de Campos pelo aniversário de

75 anos desse município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  6.798/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Agricultura pedido de providências para que os critérios

dos editais de seleção de projetos no âmbito da Ação 4114 - Fomento à Atividade

Produtiva e à Organização da Agricultura Familiar -, vinculada ao Programa 161 -

Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar -, beneficiem projetos propostos

por  alunos  que tenham  concluído  ou  estejam cursando  o  último ano  em centros
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familiares  rurais  de  formação  por  alternância.  (-  À  Comissão  de  Política

Agropecuária.)

Nº 6.799/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de  Córrego  do  Bom  Jesus  pelo

aniversário de 60 anos desse município.

Nº 6.800/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Sapucaí-Mirim pelo aniversário de 76

anos desse município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  6.801/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para que os cursos

de  formação  continuada  realizados  no  âmbito  do  programa Magistra  possam  ser

frequentados por educadores que atuem nas escolas família agrícola. (- À Comissão

de Educação.)

Nº 6.802/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Heliodora pelo aniversário de 65 anos

desse município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  6.803/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde de Paraguaçu pedido de providências

com vistas a enviar documentação necessária à Coordenação-Geral de Saúde Bucal

do Ministério da Saúde, para o credenciamento do município para o recebimento de

incentivo financeiro da unidade odontológica móvel. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  6.804/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para

prestação de apoio técnico para a elaboração e o acompanhamento do projeto de

restauração do bem cultural tombado constituído pelo casarão da Rua Manaus, 348,

integrante  do  Conjunto  Urbano Praça  Floriano  Peixoto  e  adjacências,  a  partir  do

momento em que a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais se posicionar

favoravelmente  à  restauração e  à  nova  destinação  do  imóvel.  (-  À  Comissão  de

Cultura.)

Nº  6.805/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério da Saúde pedido de providências com vistas à realização
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de estudo sobre a viabilidade de credenciamento de Paraguaçu para o recebimento

de incentivo com a finalidade de implantar unidade odontológica móvel no município.

Nº  6.806/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências com vistas à aprovação,

na Comissão Intergestores Bipartite, de implantação de unidade odontológica móvel

no município de Paraguaçu. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº  6.807/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  que

promova as discussões e as articulações necessárias para se estruturar uma rede

estadual capaz de abrigar os animais recolhidos devido a maus-tratos, de modo a dar

suporte à atuação da Delegacia de Proteção à Fauna de Minas Gerais. (- À Comissão

de Meio Ambiente.)

Nº  6.808/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Esportes pedido de providências para construção de

espaço destinado à prática esportiva e de lazer em Visconde do Rio Branco e na zona

rural de Paraguaçu; iluminação do campo de futebol da Ruinha, em Águas Formosas;

implantação  de  núcleos  dos  programas  Geração  Esporte  e  Geração  Saúde  e

construção de ginásio poliesportivo  na  Comunidade de São João do Vacaria,  em

Virgem da Lapa. (- À Comissão de Esporte.)

Nº  6.809/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Planejamento  pedido  de  providências  para  que

promova as discussões e as articulações necessárias para se estruturar uma rede

estadual capaz de abrigar os animais recolhidos devido a maus-tratos, de modo a dar

suporte à atuação da Delegacia de Proteção à Fauna de Minas Gerais. (- À Comissão

de Meio Ambiente.)

Nº  6.810/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

realização de estudos de viabilidade para a canalização do Rio Sucuriú, em Francisco

Badaró, numa extensão aproximada de 1km, no âmbito da Ação 1176 -  Travessia

Social.

Nº  6.811/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
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encaminhado  à  Secretaria  Saúde  pedido  de  providências  para  que  promova

campanhas  focadas  no  tema do  controle  ético  da  população  de  cães  e  gatos  e

estudos destinados à implantação de unidades móveis de castração desses animais,

com atuação prioritária nos municípios onde há maior descontrole das populações

canina e felina. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº  6.812/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  que  seja

verificada a existência de demanda pela educação de jovens e adultos no Município

de Cajuri e a possibilidade de ofertar essa modalidade de ensino em período noturno,

na Escola  Estadual  Capitão  Arnaldo  Dias  de  Andrade,  no  mesmo município.  (-  À

Comissão de Educação.)

Nº  6.813/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

interiorização  das  ações  e  dos  serviços  prestados  pelo  Escritório  de  Direitos

Humanos, de modo a intensificar os atendimentos nos casos de violações de direitos

humanos  de  indivíduos  ou  grupos  socialmente  vulneráveis,  especialmente  de

comunidades tradicionais, em todas as regiões do Estado. (- À Comissão de Direitos

Humanos.)

Nº  6.814/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  secretário  de  Defesa  Social  pedido  de  informações  sobre  as

planilhas  do  sistema  socioeducativo  de  internação,  semiliberdade  e  provisório,

contendo as indicações que menciona.

Nº  6.815/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  secretário  de  Defesa  Social  pedido  de  informações  sobre  o

planejamento para o atendimento de adolescentes pelo sistema socioeducativo em

Contagem e Betim. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  6.816/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Cultura  pedido  de  providências  para  que  apoie  os

municípios  mineiros  na  estruturação  de  órgãos  gestores  de  cultura  no  âmbito

municipal, bem como para que oriente o processo de articulação do Sistema Nacional

de Cultura no Estado. (- À Comissão de Cultura.)
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Nº  6.817/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

implantação  de  núcleos  regionais  do  Programa  de  Proteção  a  Crianças  e

Adolescentes  Ameaçados  de  Morte  com  vistas  a  atender  de  maneira  imediata

municípios  ou  regiões  com  altos  índices  de  vitimização  e  de  envolvimento  de

adolescentes em atos delituosos.

Nº  6.818/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para

realizar gratuitamente translado de corpos e restos mortais, para o Estado, de vítimas

de crimes em outros estados ou países, por meio dos núcleos de atendimento às

vítimas de crimes violentos.

Nº  6.819/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  disponibilizar  recursos

financeiros com vistas à aquisição de viaturas para a Polícia Militar e a Polícia Civil no

Município de Monte Alegre. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  6.820/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao diretor-geral da Arsae-MG pedido de informações sobre os critérios

de  cobrança  da  taxa  de  abastecimento  de  água  e  esgotamento  sanitário  e  de

concessão de tarifa social ou gratuidade por todas as prestadoras desse serviço no

Estado. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  6.821/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Arsae-MG pedido de providências para que se dê maior transparência

à divulgação das consultas públicas e de seus resultados, relativos à prestação de

serviços  de  abastecimento  de  água  e  esgotamento  sanitário  no  Estado.  (-  À

Comissão de Saúde.)

Nº  6.822/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que priorize

recursos  para  a  manutenção  do  projeto  Central  de  Apoio  às  Penas  e  Medidas

Alternativas,  no  âmbito  da  Ação  4169  -  Prevenção  à  Criminalidade  -,  nas  leis

orçamentárias do Estado. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  6.823/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências com

vistas à efetivação de medidas para organizar, ampliar, articular e fortalecer a rede de

proteção  especial  e  atendimento  de  alta  complexidade  no  Estado,  de  forma

regionalizada. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  6.824/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Sra. Vanderlucy de Oliveira Rosa, professora na escola Lu

Artes - Curso de Desenho, e seus alunos pela exposição de quadros realizada na

Câmara Municipal  de Uberlândia, entre os dias 2 e 6 de dezembro de 2013. (- À

Comissão de Educação.)

Nº  6.825/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  secretário  de  Defesa  Social  pedido  de  informações  sobre  os

resultados, com estatísticas georreferenciadas, do projeto Olho Vivo na prevenção e

no combate à criminalidade, bem como sobre o mapeamento da migração da ação

criminal para áreas não cobertas pelo Olho Vivo e sobre a eficiência financeira do

projeto.

Nº  6.826/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar pedido de informações sobre

os resultados, com estatísticas georreferenciadas, do projeto Olho Vivo na prevenção

e no combate à criminalidade, bem como sobre o mapeamento da migração da ação

criminal para áreas não cobertas pelo Olho Vivo e sobre a eficiência financeira do

projeto. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  6.827/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Chefia  de  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  que  destine

espaço específico com vistas à implantação da Delegacia Especializada em Crimes

Raciais e Delitos de Intolerância no novo prédio do Departamento de Investigação,

Orientação e Proteção à Família.

Nº  6.828/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Comando-Geral da PMMG pedido de providências para que disponibilize recursos

financeiros  com vistas  à  aquisição de equipamentos e  viaturas  e ao  aumento  do

efetivo dessa corporação no Município de Monte Alegre.

Nº 6.829/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja encaminhado à Chefia
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de Polícia Civil pedido de providências para disponibilizar recursos financeiros com

vistas à aquisição de equipamentos e viaturas e ao aumento do número de policiais

no Município de Monte Alegre. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.830/2013,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Ciência e Tecnologia pedido de providências para a instalação da lousa

interativa  integrante  do  projeto  Vaitec  no  Centro  de  Formação  Túlio  Dário,  no

Município de Araxá.

Nº  6.831/2013,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte pedido de providências para que,

nas  próximas  edições  da  Virada  Cultural,  sejam  ampliadas  as  apresentações

descentralizadas  nas  diferentes  regiões  do  município,  garantindo-se  a  dotação

orçamentária necessária para tal ampliação.

Nº  6.832/2013,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de Cultura pedido  de providências  para  que o  órgão gestor  de cultura

participe das próximas edições da Virada Cultural,  promovendo a interiorização do

evento no Estado.

Nº  6.833/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário as notas taquigráficas da 77ª Reunião

Extraordinária dessa comissão, os documentos apresentados nessa reunião e pedido

de providências para que sejam apuradas as denúncias de intimidação, ameaças e

cerceamento da liberdade de atuação sindical no Estado.

Nº  6.834/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Defesa Social as notas taquigráficas da 77ª Reunião

Extraordinária dessa comissão, os documentos apresentados nessa reunião e pedido

de providências para que sejam apuradas as denúncias de intimidação, ameaças e

cerceamento da liberdade de atuação sindical no Estado.

Nº  6.835/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça as notas taquigráficas da 78ª Reunião

Extraordinária dessa comissão, as cópias dos registros de eventos que menciona e

pedido  de  providências  para  que  seja  designado  promotor  de  justiça  para
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acompanhar a apuração dos fatos realizada pela Corregedoria-Geral de Polícia Civil.

Nº  6.836/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Corregedoria-Geral de Polícia Civil pedido de providências para que

sejam apuradas supostas irregularidades ocorridas no Registro de Evento de Defesa

Social nº 2013-023987500-001 e sejam ouvidos o Sr. Alex Rodrigues Goulart, o Sgt.

PM Patrick Medeiros de Jesus, o Cap. PM Waldemiro Gomes de Almeida Filho e as

Sras. Geralda Cabral de Oliveira Andrade e Tatiane Silva Cabral acerca dos fatos

narrados na 78ª Reunião Extraordinária dessa comissão.

Nº  6.837/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria-Geral de Polícia Militar as notas taquigráficas da 77ª

Reunião Extraordinária dessa comissão, os documentos apresentados nessa reunião

e pedido  de providências  para que sejam apuradas as  denúncias  de intimidação,

ameaças e cerceamento da liberdade de atuação sindical no Estado.

Nº  6.838/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria  de Defesa Social  pedido de providências  com vistas à

designação de equipe composta de delegado, escrivão e agente de polícia para atuar

em cooperação com o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de

Defesa dos Direitos Humanos no Município de Ribeirão das Neves.

Nº  6.839/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Organização Internacional do Trabalho as notas taquigráficas da 77ª

Reunião Extraordinária dessa comissão, os documentos apresentados nessa reunião

e pedido  de providências  para que sejam apuradas as  denúncias  de intimidação,

ameaças e cerceamento da liberdade de atuação sindical no Estado.

Nº  6.840/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Promotoria  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos  e  Controle  das

Atividades  Policiais  as  notas  taquigráficas  da  78ª  Reunião  Extraordinária  dessa

comissão, cópia dos registros de eventos de defesa social que menciona e pedido de

providências  para  que  sejam  apuradas  eventuais  irregularidades  nas  operações

realizadas, especialmente na de 20/11/2013.

Nº  6.841/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao Comando-Geral  da  Polícia Militar  as  notas  taquigráficas da  27ª
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Reunião  Extraordinária  dessa  comissão  e  pedido  de  providências  para  que  seja

aumentado o efetivo de policiais militares na 19ª Cia. dessa corporação.

Nº 6.842/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Cb. BM Vilmar Abreu Rocha, lotado no 2º BBM, que,

mesmo à paisana e de folga, prestou socorro a uma criança, vítima de atropelamento

por composição férrea na estação de metrô da Lagoinha, em Belo Horizonte.

Nº  6.843/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria  de Defesa Social  pedido de providências  com vistas a

instalar  um centro socioeducativo  de menores infratores no Município  de  Pará de

Minas.

Nº  6.844/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Contagem

pedido de providências com vistas a transferir o 3º Sgt.  BM Joaquim Damásio de

Jesus,  do  Quadro  de  Praças  da Reserva do Corpo de Bombeiros  Militar,  para  o

Município de Governador Valadares, pelos fatos que menciona.

Nº  6.845/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Corregedoria da Polícia Militar as notas taquigráficas da 27ª Reunião

Extraordinária dessa comissão e pedido de providências para apurar as denúncias de

policiamento  irregular  e  ilegal  feito  por  viaturas  dessa  corporação  nos  bancos

Bradesco e Sicoob.

Nº  6.846/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Defesa Social as notas taquigráficas da 27ª Reunião

Extraordinária dessa comissão e pedido de providências para que seja instalada em

Pará de Minas uma casa de albergados.

Nº  6.847/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  governador  do  Estado  as  notas  taquigráficas  da  27ª  Reunião

Extraordinária dessa comissão e pedido de providências para que seja reestruturada

a Área Integrada de Segurança Pública que abrange o Município de Pará de Minas,

de modo a satisfazer as demandas locais e regionais e os preceitos de integração da

gestão em segurança pública.

Nº  6.848/2013,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
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Presidência da Funasa pedido de providências para agilizar a inclusão do Município

de Pai Pedro no Programa Nacional de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos.

Nº 6.849/2013, da Comissão de Cultura, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Sra. Raquel Barbosa Mantovani, diretora do Instituto Cultural

Vivace, pela realização de mais uma edição do projeto Música nas Montanhas, em

Poços de Caldas.

Nº  6.850/2013,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

presidente da República, ao Ministério da Saúde e à Casa Civil da Presidência da

República pedido de providências para a regulamentação do art. 49 da Lei nº 12.546,

de 14 de dezembro de 2011, que trata da proibição de fumar em recinto coletivo

fechado, privado ou público.

Nº 6.851/2013, da Comissão de Esporte, em que solicita sejam formulados votos de

congratulações com os atletas Bruno Soares e Marcelo Melo por representarem o

Brasil  no  ATP World  Tour  Finals,  torneio  promovido  pela  Associação  de  Tenistas

Profissionais, em Londres.

- É também encaminhado à presidência requerimento do deputado Cabo Júlio.

Comunicações

- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Esporte, de Educação e de Segurança Pública e do deputado Celinho do Sinttrocel.

Oradores Inscritos

A presidente (deputada Liza Prado) - Com a palavra, o deputado João Leite.

O deputado João Leite  -  Com  muita  alegria,  lembro-me do tempo em que  era

goleiro do América Futebol Clube. Deputado Alencar da Silveira, que tão bem preside

a  reunião  de  hoje,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,  telespectadores  da  TV

Assembleia e cidadãos de Minas Gerais que acompanham esta reunião plenária da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, boa tarde.

Sr. Presidente, lembrava-me das recentes eleições de Minas Gerais, especialmente

da eleição para a Prefeitura de Belo Horizonte, que disputei em 2004. Aquela eleição

foi  muito  interessante.  Houve  uma  disputa  diferente,  porque  tínhamos,

permanentemente  em  Belo  Horizonte,  a  presença  dos  ministros  do  ex-presidente

Lula,  que  vinham  à  cidade  fazer  campanha  para  o  candidato  do  PT,  Fernando
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Pimentel. Chegamos a ter sete ministros em Belo Horizonte andando pelas ruas da

cidade e fazendo promessas para o povo da capital em relação ao que o governo

federal investiria aqui. Naquela altura, tivemos a promessa, por parte do ministro das

cidades, de uma linha de metrô que ligaria a Pampulha à Savassi e outa linha que

ligaria o Calafate ao Barreiro. Estamos falando, Sr. Presidente, de algo que aconteceu

em 2004.

Na próxima semana, estão dizendo que a presidente Dilma virá a Belo Horizonte, a

Minas  Gerais,  para  novamente  prometer  a  construção  de  linhas  de  metrô.  O

escândalo  da  semana passada  mostrou  a  todos  nós  que,  durante  cinco  anos,  o

governo  federal  tem  retirado  recursos  do  metrô  de  Belo  Horizonte,  dinheiro  das

passagens do metrô pagas pelas pessoas em Belo Horizonte. Elas pegam o metrô no

Eldorado, passam pelas estações e chegam até a Estação Vilarinho. Esse dinheiro do

metrô  de  Belo  Horizonte  tem sido  desviado pela  presidente  Dilma,  pelo  PT,  para

construção do metrô de Recife. É uma traição contra o povo de Belo Horizonte, contra

o povo da região metropolitana. Retirar recursos dos mineiros, dos belo-horizontinos,

e levar para Recife é um absurdo. Nós, que amargamos a retirada da ampliação da

Fiat  que aconteceria aqui  em Betim,  mas foi  levada pelo ex-presidente Lula para

Recife,  agora descobrimos que o lucro do metrô de Belo Horizonte é levado para

Recife pela presidente Dilma. É um escândalo o que está acontecendo com Minas

Gerais.

Nesta semana, o governo federal segurou R$350.000.000,00 da Lei Kandir e não

repassou o dinheiro para Minas Gerais. Minas Gerais não se esquecerá do que o PT

está fazendo contra os mineiros. Minas Gerais não se esquecerá do que o governo

Dilma está fazendo contra os mineiros. Minas Gerais não se esquecerá do que o ex-

presidente Lula fez contra os mineiros, quando retirou da nossa Ibirité, da cidade do

nosso  presidente,  Dinis  Pinheiro,  da  cidade  onde  há  tantos  trabalhadores  e

trabalhadoras que precisam da atenção do poder público, oportunidades de emprego.

Havia a expectativa, deputado Rômulo Viegas, de o polo acrílico da Petrobras vir

para Ibirité, mas, querido amigo Odilon, foi levado para Salvador, porque o presidente

da Petrobras tinha intenção de ser candidato a governador da Bahia. Vejam o que o

PT tem feito contra Minas Gerais, contra Belo Horizonte. É inaceitável, e não temos
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uma palavra do PT de Minas, não temos uma palavra do PMDB defendendo Minas

Gerais. Não se fala nada em favor de nosso estado. Estão calados.

Hoje,  vieram aqui  xingar  a Cemig.  Quem sabe querem colocar  na  Cemig e  na

Copasa a mesma gestão da Petrobras? A Petrobras foi entregue ao partido político,

tomaram a Petrobras do povo brasileiro e hoje pertence ao PT, ao partido político, já

não  pertence  ao  povo  brasileiro.  E  nós  temos  de  conviver  com  isso.  Há

R$350.000.000,00 parados em Brasília tomados do povo de Minas Gerais.

Com muito prazer, pois sei que enriquecerá o meu pronunciamento, concedo aparte

à grande líder do PPS, deputada Luzia Ferreira.

A deputada Luzia Ferreira (em aparte) - Obrigada, deputado João Leite. Hoje Belo

Horizonte completa 116 anos, nossa querida capital, esta cidade que amamos. Cada

um  de nós,  cidadãos belo-horizontinos,  no  espaço em que  estamos,  ajudamos a

construir uma cidade com mais qualidade de vida, mais segurança, ambientalmente

sustentável, melhor de se viver. E quero lembrar que, depois de 116 anos, um dos

grandes problemas da cidade é a mobilidade urbana. Belo Horizonte não conta com

um  metrô  suficiente  para o  deslocamento  de  seus moradores,  no  ir  e  vir  para o

trabalho, para o lazer. V. Exa. lembrou bem, nos últimos 20 anos e na gestão do PT

no governo federal não se investiu sequer um centavo em ampliação e melhoria do

metrô. Outro dia, foi publicado um conjunto de reportagens no jornal Estado de Minas

dizendo que o recurso ficou lá, estava no orçamento, mas foi desviado para Recife e

Salvador. Para Minas não vieram nem mesmo os recursos que estavam destinados

ao metrô de Belo Horizonte. Nós estamos vendo a luta do prefeito Márcio Lacerda,

fazendo  o  BRT  como  alternativa,  já  que  não  teve  o  financiamento  do  metrô,  e

correndo incessantemente atrás do governo federal para garantir empréstimos - não é

nem dinheiro a fundo perdido - para melhorar a vida de 5 milhões de pessoas da

região metropolitana. O metrô não vai atender somente aos belo-horizontinos, mas a

toda a região metropolitana, que tem essa interface forte com nossa capital. Quero

respaldar a opinião de que, nos 116 anos da nossa cidade, seria um grande presente

que o governo federal, a presidenta Dilma, anunciasse a liberação dos recursos para

o metrô de Belo Horizonte. Muito obrigada.

O deputado João Leite - Obrigado, deputada Luzia Ferreira, que lembra tão bem o
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aniversário da nossa cidade.  O presente  que o PT dá a Belo Horizonte é tirar  o

dinheiro do metrô da cidade e colocar em Recife,  Salvador, Fortaleza. O PT quer

quebrar os estados e os municípios, quer voltar com o imperialismo no nosso Brasil.

Imagine,  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  que  ontem  Brasília  foi  tomada  pelos

prefeitos,  que  gritavam  para  o  PT:  “Respeitem  os  municípios!”.  Respeitem  os

municípios. O PT está quebrando o Brasil, o PT dá um presente para Belo Horizonte

nos seus 116 anos. A deputada Luzia e o deputado Alencar não tinham nascido ainda

quando tínhamos em Belo Horizonte 78km de linhas de bonde. Hoje, temos 27Km de

metrô.

As  últimas  nove  estações  do  metrô  de  Belo  Horizonte  foram  inauguradas  pelo

presidente  Fernando  Henrique  Cardoso,  com  o  pai  do  nosso  deputado  Gustavo

Valadares,  Ziza  Valadares,  como  presidente  da  CBTU.  Ziza  Valadares  abriu,

desapropriou a linha C, toda a base da linha do metrô do Calafate até o Barreiro. O

PT abandonou tudo, que está sendo novamente ocupado por famílias. As estações

construídas  por  Fernando  Henrique  Cardoso  e  Ziza  Valadares  se  tornaram  hoje

esconderijos de criminosos. É um escândalo. E não há uma palavra do PT de Minas

em favor deste estado. Ao contrário, querem dizer que Minas está quebrando. Digo

que o PT está quebrando não apenas Minas Gerais, mas também os municípios. Está

ficando com o dinheiro em Brasília.

Estão  tomando conta dos recursos.  V.  Exa.  tem falado tanto,  deputado Rogério

Correia. V. Exa. gosta de gritar que Minas Gerais está quebrada.

Traga, deputado Rogério Correia, o dinheiro que é dos mineiros. Seu partido está

ficando com ele em Brasília. Traga, deputado Rogério Correia, o dinheiro que vocês

levaram para Recife, o dinheiro do metrô de Belo Horizonte.

Traga para cá, deputado Rogério Correia. Antes de ouvir V. Exa., ouvirei o deputado

Alencar da Silveira Jr.

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - O Partido dos Trabalhadores tem

educação  e  precisa  esperar.  Não  pode,  deputado  João  Leite.  Quando  pedimos

aparte, ele fala, fala e fala. Quando falamos no Partido dos Trabalhadores...

O  deputado João Leite  -  Deputado  Rogério  Correia,  a  palavra  está  comigo.  O

deputado Rogério Correia ficou nervoso porque não dá uma palavra em favor de
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Minas Gerais. Ele só quer atacar o nosso estado. Agora está nervoso...

A palavra é minha, presidente. Quero que seja garantido o meu tempo.

Quero que seja garantido o meu tempo, porque o deputado Rogério Correia quer

mandar na Assembleia Legislativa. O senhor não manda em mim, deputado Rogério

Correia. A palavra está comigo. Quero a garantia do meu tempo. Não falarei enquanto

o deputado Rogério Correia continuar interrompendo.

Lamento porque o deputado está nervoso. O que ele tem de dizer aqui é o que o PT

de Minas está fazendo em favor de Minas Gerais. O que está fazendo? O dinheiro do

metrô está indo para Recife. A Fiat foi para Recife. O polo acrílico de Ibirité foi para

Salvador. É isso que ele tem de explicar aqui. O PT está quebrando Minas Gerais.

Concedi  um aparte  ao deputado Alencar  da  Silveira  Jr.,  mas o deputado Rogério

Correia não quer deixar o deputado falar.

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Deputado João Leite, gostaria de

agradecer a V. Exa. e pedir colaboração. O Partido dos Trabalhadores fala, fala, fala,

mas, quando tentamos falar, ele não deixa. Chegam querendo brigar. A coisa não é

por aí, Rogério. Existe uma fila. V. Exa. está chegando agora e já quer ficar na janela.

Espere um pouquinho. Espere que vou falar. O deputado João Leite passou a palavra

a este deputado.

Não irei longe, não falarei sobre metrô, não tratarei da paradeira em que está o

Partido  dos  Trabalhadores  e  dos  investimentos  feitos  em  Belo  Horizonte.  Vou

relembrar quando Patrus Ananias era prefeito. Não irei longe. Rogério era vereador.

V.  Exa. foi  vereador também. Naquela época,  o Partido dos Trabalhadores, numa

longa  temporada,  veio  com  o  Fernando  Pimentel  cuidando  de  Belo  Horizonte.

Estamos vendo hoje nos jornais, pela televisão, o que vem acontecendo com Belo

Horizonte com relação às águas que estão correndo pela capital. São águas pluviais.

Belo  Horizonte  está  debaixo  d'água,  deputado  João  Leite.  O  Partido  dos

Trabalhadores, que tomou conta de Belo Horizonte, que disse que estava cuidando

de Belo Horizonte...

O deputado João Leite - Por 20 anos, deputado Alencar da Silveira Jr., por 20 anos.

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Não cuidou de Belo Horizonte.

Belo Horizonte hoje está intransitável por causa das chuvas. Belo Horizonte só tem
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rio, a água está saindo toda. O Partido dos Trabalhadores poderia ter pensado nisso.

Houve falta de planejamento, não pensaram no futuro. O Pimentel deveria ter falado:

estamos com problemas no Arrudas, vamos começar a resolvê-los, vamos construir

Belo Horizonte na administração Patrus Ananias. Isso não foi feito. E, se não foi feito,

o que acontece hoje? O belo-horizontino sofre, deputado João Leite. O Partido dos

Trabalhadores teve a oportunidade de falar: vamos fazer uma capital modelo, vamos

fazer uma capital que será a melhor do País. Mas hoje estamos vendo que nada

disso foi falado e também não foi feito.

Sei que o tempo de V. Exa. terminou, deputado João Leite, mas gostaria de deixar

isso para esta Casa pensar. Vejam como está Belo Horizonte hoje: sem sistema viário

e sem metrô. O PT não fez nada por Belo Horizonte, durante esse tempo todo de

administração. Agora temos casas inundadas, rio transbordando, e nada foi cuidado.

Quem gosta de Belo Horizonte cuida, e o Partido dos Trabalhadores não fez isso.

Obrigado, deputado João Leite.

O  deputado  João  Leite  -  Tenho  ouvido,  durante  esses  dias  todos,  o  deputado

Rogério Correia, os membros do Partido dos Trabalhadores e também o PMDB se

manifestarem, mas não ouvi, em momento algum, ninguém defender Minas Gerais. O

governo federal tomou R$350.000.000,00 de Minas Gerais, e não houve nenhuma

palavra  do  PT  em  favor  de  Minas  Gerais.  Tiraram  o  dinheiro  do  metrô  de  Belo

Horizonte e levaram para Recife, e não há uma defesa do Partido dos Trabalhadores

de  Minas  Gerais.  Eles  não  defendem Minas  Gerais,  deputado  Dalmo Ribeiro,  só

atacam o governo de Minas Gerais. Eles estão prestando um desserviço. Poderiam

aproveitar  que  são  do  partido  e  pedir  que  Minas  Gerais  seja  respeitada.  Eles

desrespeitam Minas Gerais, levaram embora a Fiat, levaram embora o polo acrílico,

não investem em Minas Gerais, não investem nas obras nem nas rodovias federais.

Isso é lamentável.

Parabéns, Minas Gerais, pelos seus 116 anos! O presente que o PT deu para Belo

Horizonte foi tirar-lhe o dinheiro do metrô e levar para o Recife. Aguardo uma palavra

do PT de Minas Gerais, em favor do nosso estado.

* - Sem revisão do orador.
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Questão de Ordem

O deputado Rogério Correia - É só uma questão de ordem. Fui citado, e parecia

que o deputado João Leite  queria  um debate.  Mas,  como sempre,  quando lhe  é

pedido aparte, ele não o concede para um debate. Minha manifestação é só para

esclarecer  o  povo mineiro  sobre  como funciona o  deputado João Leite.  Ele  quer

xingar, falar, esbravejar e ficar nervoso, mas escutar uma resposta não é da posição

desse deputado. Seu espírito autoritário não permite que isso seja feito. Quando eu

tiver chance, vou responder às provocações e aos xingamentos feitos, com o ódio

que  sempre  faz  parte  da  personalidade  do  deputado  João  Leite.  Mas  farei  isso

depois,  porque  agora  quero  apenas  registrar  que,  infelizmente,  ele  não  concede

aparte porque não gosta de escutar o contraponto. Obrigado.

O  presidente  (deputado  Dinis  Pinheiro)  -  No  momento  oportuno,  a  presidência

concederá todo o prazo a V. Exa. e também ao deputado João Leite. Com a palavra,

o deputado Bonifácio Mourão.

O deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, peço a V. Exa. que marque nosso

tempo a partir  deste momento, embora não queiramos encerrar todo o tempo que

temos.

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, queremos falar aqui de uma entrevista coletiva

do secretário de Estado de Fazenda, Dr. Leonardo Colombini, a qual repercute em

jornais de Minas Gerais. Vou ler essa entrevista, em que o secretário informa que

este estado mantém contas públicas controladas.

Deputado João  Leite,  corroborando  o  que V.  Exa.  falou,  o  Leonardo  Colombini

afirma que o Estado observa os indicativos do choque de gestão, gastando somente

o que arrecada. É o que ele fala e resume: “Em entrevista coletiva, o secretário de

Fazenda,  Leonardo Colombini,  afirmou ontem que as contas do  Estado de Minas

Gerais estão sob controle, mesmo com as reduções dos repasses federais, e que o

governo mantém os indicativos do choque de gestão, gastando somente aquilo que

arrecada. Segundo ele, o Estado cumpriu, de janeiro a outubro de 2013, todos os

indicadores de gestão fiscal e manteve o equilíbrio financeiro, conforme determina a

Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.  Houve  redução  nas  transferências  federais  para

Minas em torno de R$1.500.000.000,00, principalmente do Fundo de Participação dos
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Estados -  FPE -  e na arrecadação de energia elétrica,  no  auxílio  financeiro e na

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide - Combustíveis.

No  diagnóstico  das  finanças  estaduais  dos  10  primeiros  meses  de  2013,  o

secretário  afirmou  que  o  Estado  manteve  a  estabilidade  fiscal  em  ambiente

econômico  de  crescimento  menos  vigoroso  e  de  ampliação  dos  benefícios

concedidos para vários setores econômicos pelo governo federal. Para ele, os dados

da execução orçamentária indicam a evolução da receita e do gasto no período. A

receita  somou  R$58.400.000.000,00,  subindo  20,6%  ante  a  alta  de  19,9%

apresentada pela despesa totalizada em R$55.800.000.000,00. Com isso, a situação

fiscal ficou confortável no período, gerando superávit de R$2.600.000.000,00.”

No  entanto,  em  matéria  publicada  no  jornal  O Tempo,  de  autoria  da  jornalista

Tâmara Teixeira, vemos algumas considerações feitas por ela. Entre elas, não está a

que diz que o secretário falou que o Estado está com o pé no freio. A oposição disse

aqui ontem, deputado João Leite, que o secretário Leonardo Colombini disse que o

Estado está com o pé no freio. Não foi isso que a jornalista disse. Aliás, fiz questão de

conversar com a jornalista Tâmara Teixeira que fez a matéria para o jornal O tempo.

Não foi o secretário que falou que o Estado está com o pé no freio. Ela confessa ter

colocado essa expressão na matéria, até porque a entrevista coletiva do secretário é

a que acabei de ler.

Agora, o Estado tem de fazer economia? Tem. Por quê? Primeiro porque temos um

governador  honrado,  honesto e trabalhador.  Temos no governo de Minas o maior

executivo  do  Brasil,  que  se  chama  Antonio  Augusto  Anastasia.  Ele  é  o  maior

executivo do Brasil e está provando isso. Provando como? Aqui está uma situação

confortável demonstrada pelo secretário de Fazenda, Leonardo Colombini.

Além disso,  deputado Dalmo Ribeiro  Silva,  vou  lhe  conceder  aparte  assim  que

terminar meu raciocínio, temos de considerar todas as obras que o governo de Minas

realizou no tempo de Aécio Neves e agora no tempo de Anastasia. Minas Gerais

chegou ao ponto de tirar as melhores notas do Ideb, do Ministério da Educação; nas

Olimpíadas de Matemática  está  sempre  na frente;  em leitura,  nas  Olimpíadas  de

Português, de modo geral; está estruturando a saúde com os hospitais regionais, com

os postos de saúde e com o programas Saúde da Família, com o Pro-Hosp e assim
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por  diante.  Todos  os  programas  que  dependem  do  governo  do  Estado  estão

funcionando bem. A educação está funcionando bem, a questão da infraestrutura,

com o Caminhos de Minas, com o Proacesso e assim por diante. Como se pode falar

que  um  Estado  como  este  está  quebrado?  Ele  até  poderia  estar  como  alguns

estados, aliás, todos os estados brasileiros estão em dificuldade. O próprio secretário

Colombini fala isso aqui. Por que todos estão em dificuldade? Porque estamos diante

de uma crise internacional e temos um governo federal que está fazendo cortesia

com o chapéu dos outros, dando isenções de Imposto de Renda e IPI.

Isso diminui assustadoramente o repasse do Fundo de Participação dos Estados -

FPE -  e do Fundo de Participação dos Municípios  -  FPM. Qual  a  consequência?

Cerca  de  27  estados  e  5.570  municípios  brasileiros  estão  vivendo  com  muita

dificuldade. Por isso, o senador Aécio Neves, o governador Anastasia, a maioria dos

governos brasileiros - não apenas os estaduais, mas também os municipais - clamam

todos os dias por um novo pacto federativo, pela refundação da Federação, deputado

Sebastião Costa. A Federação praticamente acabou. Ela está escrita na Constituição

Federal, mas não existe na prática.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, querido líder Mourão.

Ouço V. Exa. com muito prazer. De pronto, quero parabenizá-lo por sua lucidez ao

ocupar mais uma vez a tribuna e trazer assuntos importantes. Contra fatos não há

argumentos.  Nunca  se  viu  um  governo  tão  próspero,  competente  e  austero,  que

efetivamente  tem  desenvolvido  seu  trabalho  em  todos  os  setores  do  Estado.

Sabemos que criticar é fácil. Basta olhar o retrovisor da história para verificarmos a

gestão de Aécio e agora a de Anastasia, que fecha com chave de ouro tantos e tantos

programas e projetos estruturadores.

Deputado Mourão, V. Exa. tem comparecido a tantas solenidades. E solenidades

não  são  apenas  discursos,  mas  ações,  assinaturas  de  convênio,  liberações  de

recursos com o governador Anastasia, com o nosso vice-governador Alberto Pinto

Coelho, em todas as regiões do Estado. Na semana que vem, o nosso governador

estará na região de V. Exa. No Sul de Minas, toda semana vemos ações relacionadas

ao ProMunicípio, ao Projeto Soma, à saúde, a projetos importantes. O Estado lidera

hoje as Olimpíadas da Matemática, os postos de referência.
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Quero estar ao lado desse grande estadista que é o governador Anastasia, um dos

maiores gestores públicos do Brasil. V. Exa. faz um retrospecto importante. Quero

ouvi-lo  na  próxima  semana  fazendo  um  balanço  das  ações  desse  governo

extraordinário. Temos decididamente o melhor governador do Brasil, o Aécio Neves.

Com certeza, V. Exa. teve uma participação efetiva, como líder do governo, e pôde,

com seus  pares,  postular  o  caminho da convergência  e das  discussões  maiores,

trazendo sempre a boa-nova. Parabéns!

O deputado Bonifácio Mourão - Obrigado, deputado Dalmo Ribeiro Silva, por seus

esclarecimentos  sempre  lúcidos.  Lembramos  que  nós,  deputados  da  base  de

governo,  muitas  vezes  nos  silenciamos  diante  de  críticas  injustas  e  de  inúmeras

inverdades apontadas pela oposição. Por que não respondemos? Porque precisamos

agilizar  a  votação  de  projetos  importantes  para  o  governo  de  Minas  Gerais  e

sobretudo para o povo. Se respondermos a tudo, obstruiremos os trabalhos também,

e  esse  não  é  o  nosso  papel.  Num  momento  como  este,  em  que  queremos

restabelecer a verdade, não podemos nos silenciar.

Antes de encerrar, quero dizer que a avaliação real e verdadeira do governo Antônio

Augusto Anastasia e Alberto Pinto Coelho, assim como do governo Aécio Neves e

Anastasia, foi feita por agências internacionais, como a Moody's, que avalia países

europeus,  e a Standart  & Poor's,  que avalia  todos os países do mundo e deu as

melhoras notas para o atual governo de Minas Gerais. Essa é a avaliação isenta,

essa é a avaliação que tem força internacional. Não digo que seja apenas a avaliação

da base, mas também não é a avaliação da oposição, não é o discurso que fazem

aqui.

Graças a essa avaliação isenta, o governo de Minas tem conseguido portas abertas

para financiamentos em bancos internacionais e, através desses financiamentos, feito

obras realmente importantes em todas as áreas, como já assinalamos aqui. Seja na

educação, seja na saúde, seja na segurança, seja na infraestrutura, seja em qualquer

área, incluída a da telefonia, o governo tem feito inúmeras obras para Minas Gerais.

Há  afirmações  que  não  são  justas,  e  precisamos,  em  momento  como  este,

senhoras e senhores deputados, restabelecer a verdade, dizer que o governo Antonio

Anastasia é um governo honrado, Deputado João Leite. As obras estão por todos os
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lados, a testemunhar o grande trabalho que o governador Anastasia faz por Minas

Gerais.

O deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, líder Bonifácio Mourão, que faz um

resgate destes anos em que Minas Gerais tem acreditado, primeiro, no governador

Aécio Neves e, agora, no governador Antonio Anastasia, esse governador honrado,

esse homem público que merece todo o nosso reconhecimento.

Vamos  ter  agora,  líder  Bonifácio  Mourão,  uma  coletiva;  nela,  aliás,  estará  o

presidente  da  Associação  Mineira  de  Municípios  -  AMM  -,  o  ex-deputado  e  ex-

conselheiro Toninho Andrada. Vamos ter o dia do basta. Os municípios estão aqui na

Assembleia Legislativa e já não aguentam as desonerações, o jogar para a torcida do

governo do PT, o fazer graça acenando com chapéu alheio e quebrando. O PT está

quebrando o Brasil; o PT está quebrando os municípios. Vieram aqui os prefeitos que

estiveram  esta  semana  em  Brasília,  Deputado  Bosco,  para  gritar:  “Respeitem  os

municípios,  onde  as  pessoas  estão  vivendo  e  carecem  da  saúde”.  Há  diversas

necessidades,  V.  Exa.,  que  foi  prefeito,  um  brilhante  prefeito  em  Governador

Valadares, sabe muito bem do que estou falando.

Minas Gerais, não. Governador Aécio e governador Antonio Anastasia investiram

nos municípios, diferente de empréstimo, a fundo perdido. Obras nos municípios a

fundo perdido, ligação de mais 200 municípios pelo Proacesso. Agora, o governador

Anastasia lança o Caminhos de Minas, ligando nossos distritos.

Parabéns,  deputado  Bonifácio  Mourão.  V.  Exa.  lidera  com  tanta  competência  o

governo honrado de Antonio Anastasia.

O deputado Bonifácio Mourão - Mais uma vez agradeço a V. Exa., deputado João

Leite, e acrescento ao seu aparte: quando o governo - está aqui na entrevista do

secretário Leonardo Colombini -,  só este ano, deixou de repassar a Minas Gerais

R$1.500.000.000,00,  o  governo  federal  poderia  fazer  duas  coisas,  pelo  menos.

Primeiro: há um projeto em andamento no Congresso Nacional reduzindo os juros da

dívida pública dos estados de 7,5% para 4%, o governo não deixa esse projeto andar.

E  Minas  Gerais  já  está  pagando  muito  mais.  Fazer  os  juros,  sem  considerar  a

correção, baixarem de 7,5% para 4%, isso o governo não faz.  Tem outro lado,  a

segunda questão: o marco regulatório do minério, que o governo também não deixa



2210
____________________________________________________________________________

andar. Bastavam essas duas medidas para, pelo menos, equilibrar o prejuízo imenso

que Minas Gerais tem tido. Agora, não vou falar sobre BR-381, sobre metrô, Anel

Rodoviário e a BR-381, que não vai até Governador Valadares - o governo faltou com

a verdade, ela vai só até Belo Oriente. São tantas e tantas coisas, Sr. Presidente, que

teria para dizer, mas, em primeiro lugar, temos de obedecer ao Regimento Interno.

Encerramos as nossas palavras agradecendo a todos os deputados.

* - Sem revisão do orador.

O presidente (deputado Tadeu Martins Leite) - Com a palavra, o deputado Bosco.

O deputado Bosco - Sr. Presidente, Sras. deputadas, caros Srs. deputados, público

e telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, gostaria inicialmente de

fazer referência e uma reflexão sobre este momento que estamos vivendo não só nos

853 municípios de Minas Gerais, mas em todo o Brasil, em toda a Federação. Nesta

semana e nas anteriores temos ouvido aqui,  deputado Lafayette de Andrada, caro

líder, a oposição se manifestar, dizer, dizer e dizer que o Estado está quebrado, falido,

que o ex-governador e o governador atual quebraram Minas Gerais e fizeram com

que o Estado atravessasse este momento difícil.

A oposição se esquece de dizer, ou propositadamente não diz, que o Estado está

atravessando  hoje  dificuldades  financeiras,  assim  como  todos  os  municípios  da

Federação, por causa justamente da política do governo federal, que não retribui os

benefícios  que  são  arrecadados,  fruto  do  trabalho  desenvolvido  em  todos  os

municípios do Brasil. Esses tributos não são distribuídos da forma como deveriam. De

tudo que se produz neste país, 70% fica concentrado na União, em Brasília. Apenas

30% voltam para ser cotizado com todos os estados da Federação e com todos os

municípios deste país.

Costumo dizer sempre, e isso não é novidade, que as coisas de fato acontecem é

nos municípios. O estado e a União são entes virtuais, são os municípios que devem

realmente promover a saúde, a educação, o bem-estar social, a habitação, claro que

contando com o apoio do Estado e do governo federal; porém, esses papéis estão

invertidos, e o que estamos vendo hoje são municípios e prefeitos de pires nas mãos

porque não têm recursos para fazer investimentos e muito menos para cumprir com

as  obrigações  com  os  servidores  públicos  municipais.  Temos  municípios,  caras
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deputadas e deputados, que estão com a folha de pagamento atrasada três meses,

outros não pagaram e não pagarão o 13º salário, porque não têm recursos, porque os

recursos estão em Brasília, concentrados na União. É isso que precisamos dizer.

O deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Deputado Bosco, não tomarei mais

do que meio minuto de seu tempo. Queria registrar, nessa óptica que V. Exa. acaba

de  nos  apresentar,  a  falta  de  preparo,  a  desorganização  do  PT no  comando  do

governo  federal.  O  PT  se  transformou,  deputado  Bosco  -  e  não  vou  falar  de

mensalão,  de  desonestidade  -,  no  partido  do  desmonte,  do  cemitério  das  obras

inacabadas.

Só  quero  citar  duas  coisas  aqui.  Primeiramente,  a  transposição  do  Rio  São

Francisco, que foi falada aqui, cantada em prosa e verso pelo presidente Lula, com

todas as letras, e até hoje não chegou nenhuma gota de água ao Nordeste brasileiro.

O  que  tem  lá  é  um  imenso  prejuízo,  uma  quantidade  de  buracos  feitos,  obras

inacabadas, e milhões, e milhões, e milhões de reais jogados pelo ralo. Essa é a

grande  verdade.  A segunda  coisa  é  o  trem-bala,  deputado  Bosco,  que  começou

orçado em R$10.000.000.000,00, depois passou a R$24.000.000.000,00 e hoje já se

fala em R$60.000.000.000,00.  E até agora nada foi  feito,  e somente de conversa

fiada já se gastou R$1.000.000.000,00, com papel, com intenções, com ameaça de

licitação, ou seja, R$1.000.000.000,00 foi para o chão, para o trem-bala, que já teve

quadruplicado  seu  preço  e  que  não  vai  acontecer.  Então,  esse  é  o  retrato  da

administração do PT. Esse é o retrato da administração que o Brasil não quer mais.

Se Deus quiser, no próximo ano, Minas vai dar ao Brasil um exemplo e levará para

todos os povos, para todos os estados o nome que vai revolucionar a maneira de

governar o País. Muito obrigado, deputado Bosco. Vamos em frente, vamos para a

vitória!

O deputado Bosco - Antes de lhe passar a palavra, deputado João Leite, gostaria

de dizer que se tem dito muito aqui na Casa que o governo de Minas está raspando o

tacho, e até concordo, de certa forma. O governo de Minas está fazendo o possível e

o impossível para cumprir seu dever e, mais do que isso, para fazer aquilo que o

governo  federal  deveria  estar  fazendo.  Então,  o  governo  está  raspando  o  tacho

mesmo,  com  muita  responsabilidade,  com  muita  determinação,  mas  para  poder



2212
____________________________________________________________________________

salvar e socorrer os municípios. Como exemplo, temos o programa ProMunicípio, que

está  atendendo  aos  853  municípios,  com  uma  diferença  do  governo  federal:  o

governo do Estado está consultando os prefeitos, as lideranças municipais, para que

eles  possam  se  manifestar  e  demonstrar  quais  realmente  são  suas  verdadeiras

prioridades. Essa é a grande diferença.

O governo de Minas também atua com muita cautela, e foi dito aqui, caro deputado

João Leite, que o governo de Minas está agora com o pé no freio. De certa forma,

concordo também. O governo de Minas é responsável e está com o pé no freio, para

poder  realmente  ajustar  a  situação  dos  municípios  que  deveriam  estar  sendo

ajustadas pelo governo federal.

Aí, voltando para o governo federal, enquanto aqui temos de raspar o tacho, lá, no

governo federal, está sobrando, tem nata, tem gordura. É necessário que o governo

federal use essa gordura, essa nata e faça chegar os recursos aqui, nos estados e

também  nos  municípios.  E  o  governo  federal  também  está  precisando,  caros

deputados,  ao  inverso  do  governo  de  Minas,  de  acelerar  as  políticas  públicas,

fazendo com que parte de tudo aquilo que é arrecadado seja revertida aos estados e

municípios. Um exemplo são os minérios, que estão com o marco regulatório para ser

votado. Essa é uma maneira de fazer justiça aos estados e aos municípios que hoje

contribuem sobremaneira com a exploração do minério, como Araxá e tantas outras

cidades de Minas Gerais que não recebem o mínimo de volta do governo federal.

Então,  realmente,  precisamos,  sim,  continuar  raspando  o  tacho  aqui,  para  poder

acudir os municípios. Precisamos, sim, continuar com o pé no freio, com lucidez, para

equilibrar a situação dos municípios. Mas, por outro lado, precisamos que o governo

federal corte gordura, abra mão um pouco da nata e coloque o pé no acelerador para

que possa realmente favorecer os municípios.

O deputado João Leite (em aparte)  -  Deputado Bosco,  parabéns.  V.  Exa.  é um

municipalista  que  nos  traz  dados.  Temos  municípios  que,  há  três  meses,  não

conseguem honrar compromissos com seus servidores. É interessante isso porque

muitas vezes ouvimos alguns deputados falarem, e fica parecendo que o dinheiro

pertence ao PT, que o dinheiro nasceu em Brasília ou em outro lugar. Mas não é

assim. É o dinheiro do imposto do biscoito da criança que tomou café da manhã hoje
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em Minas Gerais que vai para Brasília. Bosco, esse dinheiro tem de voltar, tem de

voltar  para a saúde, tem de voltar para a educação,  tem de voltar para pagar ao

servidor público.

Ora, o governo brasileiro foi privatizado. O Estado brasileiro pertence a um partido

político. Outro dia estava vendo a nomeação, no Diário Oficial da União, do chefe de

gabinete do chefe de gabinete do gabinete particular  da presidenta da República.

Lembrei-me do deputado Leonardo Moreira falando que o Brasil  foi  privatizado. O

Brasil  foi  privatizado  por  um  partido  político.  Reclamavam  que  o  PSDB  queria

privatizar, mas o campeão em privatização hoje é o PT, que está privatizando tudo: as

estradas, o poço de Libra. O partido da privatização agora é o PT. Eles reclamavam

que  o  PSDB  queria  privatizar  a  Petrobras,  mas  quem  a  privatizou  foi  o  PT.  A

Petrobras pertence a um partido político. Tomaram-na do povo brasileiro e ficaram

com ela.

Imaginem:  até  agora  não  votaram  o  marco,  um  trabalho  muito  benfeito  pelo

deputado Leonardo Quintão que daria recursos para Minas Gerais. Mas seguraram

os recursos de Minas Gerais em Brasília. É lamentável o que estamos vendo. O PT

está quebrando o Brasil. Hoje vi que, entre 20 países, o Brasil é o que tem o menor

PIB.  Vejam o  que o  PT está  fazendo com o Brasil,  deputado Bosco.  O  PT está

quebrando os estados, o PT está quebrando os municípios. E o pior: não há uma

palavra, não há uma voz do PT e do PMDB de Minas Gerais em defesa do nosso

estado. Ao contrário, só há críticas: Minas Gerais vai mal, tudo vai mal, a Cemig vai

mal, a Copasa. É só isso que eles dizem. E não há uma voz defendendo os mineiros.

Ao contrário: Fiat, vá para Recife; Petrobras, vá para Salvador. Não há nenhuma voz

a favor de Minas Gerais. Ninguém vai lá falar: “Presidenta Dilma, invista em Minas

Gerais,  invista  no  metrô,  invista  nas  nossas  estradas”.  Nada,  só  ficam  atacando

Minas Gerais, atacando os mineiros, falando mal do mais querido, o senador Aécio

Neves. Parabéns, deputado Bosco.

O  deputado  Bosco  -  Obrigado,  deputado  João  Leite.  Gostaria,  deputado,  ao

contrário de alguns que ficam só apontando dedo para os defeitos sem reconhecer ou

enxergar as coisas boas deste governo, em nome do nosso bloco, de cumprimentar o

governador Anastasia. Recentemente ele esteve na cidade de Uberaba anunciando a
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implantação do gasoduto, do gás natural. A princípio havia previsão de uma parceria

com o governo federal, assinada em Uberaba em 2011, mas sabemos que as coisas

não  aconteceram  da  forma  como  deveriam  porque  faltou  empenho  e

comprometimento do governo federal com Minas em relação a esse gasoduto, para

que fosse possível a instalação naquele município da fábrica de amônia. O governo

do Estado, responsável que é, visionário que é, resolveu não ficar na dependência da

boa vontade do governo federal e vai levar o gasoduto por meio de uma linha da

cidade de Betim, ou seja, da região metropolitana até Uberaba. Serão 457km. É uma

saída  inteligente  do  nosso  governo,  que  merece  nossa  consideração  e

reconhecimento. Esse projeto se tornará ainda mais viável  porque o gasoduto vai

passar  por  outras  cidades  economicamente  importantes  para  Minas  Gerais,  a

exemplo de Divinópolis, da nossa querida Araxá, entre outras.

Portanto, reitero nossos cumprimentos ao competente, inteligente e, acima de tudo,

responsável governador do Estado de Minas Gerais, Prof. Antonio Anastasia.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, a deputada Maria Tereza Lara.

A deputada Maria Tereza Lara* - Jovem deputado Tadeu Leite, que preside esta

reunião, colegas deputados e deputadas desta Casa, antes de falar do assunto que

me  trouxe  à  tribuna,  gostaria  de  dizer  que  as  obras  de  infraestrutura  são  tão

importantes, que a presidenta Dilma vem aqui ainda no mês de dezembro. Ela vai

trazer recursos para a duplicação da BR-381, que já vai receber ordem de serviço,

além dos recursos para o metrô e para as obras do BRT, e ainda entregará máquinas

para 350 municípios. Tudo isso é muito importante.

Sobre  o  metrô,  participei  nesta  Casa  da  Frente  Pró-Metrô,  coordenada  pelo

deputado Fred Costa. Daquela época até agora, estamos defendendo ferrenhamente

que o metrô chegue até Betim. Em recente reunião,  pedimos ao Marcio Lacerda,

prefeito de Belo Horizonte, apoio para que possamos levar o metrô até Betim. Isso é

muito importante.

Quero dizer que, mais do que obras físicas de infraestrutura, são importantíssimas

as obras de construção da cidadania. Daí a importância da educação. No nosso país,

no governo da presidenta Dilma, do PT, 4 milhões de alunos estão fazendo o curso
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técnico, o Pronatec. Até o final de 2014 teremos 8 milhões de alunos. No ProUni, há

quase 2 milhões de alunos. São muitos jovens que fazem medicina, engenharia e

outros cursos caros. Eles são de família  pobre e talvez nunca fariam tais  cursos.

Quero deixar de público para que aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia

que esse é um projeto do PT, é um projeto da primeira mulher presidenta, que é a

presidenta Dilma. Ela estará aqui mais uma vez neste mês para trazer recursos a

Minas Gerais. Ela tem um carinho especial por Minas Gerais. Ela nasceu em Minas

Gerais.

Sr. Presidente, quero fazer minhas as palavras do companheiro e deputado federal

Nilmário Miranda, para externar o nosso pesar pelo falecimento do companheiro Luiz

Carlos Teixeira da Costa, o Luizinho, presidente do PT, em Divinópolis. Ele faleceu no

dia 4 de dezembro e era um militante histórico. Filiou-se ao PT nos primórdios dos

anos de 1980. Participou de todas as grandes lutas do povo brasileiro: da luta pela

anistia,  que  em Divinópolis  foi  muito  expressiva;  das  Direitas  Já;  da  participação

popular na Assembleia Nacional Constituinte; do impeachment do Collor; e de todas

as  campanhas  de Lula.  Advogado  trabalhista,  Luizinho colocou sua inteligência  a

serviço  dos  trabalhadores.  Foi  advogado  do  Sindicato  dos  Metalúrgicos  e  do

Sindicato  dos  Rodoviários  dos  servidores  do  município.  Militante  da  esquerda

católica, participou de pastorais e, no seu bairro, que tanto amou, Danilo Passos, foi

líder comunitário. Como advogado, participou de tudo que dizia respeito à OAB. Foi

ainda procurador da Prefeitura de Lagoa da Prata no governo do PT, com o prefeito

Zezinho. Luizinho deixa para sua família, para sua companheira Vera, para seus os

filhos  Thaís  e  Luiz  Cláudio  e  para  a  legião  de  amigos  o  legado  da  ética,  da

honestidade e do compromisso com a justiça social. Há pouco mais de dois meses

ele sofreu um infarto, que o levou ao hospital de Divinópolis. De lá ele não saiu mais.

Falando do Luizinho, quero prestar a minha solidariedade a todos os companheiros

e  companheiras  do  PT  de  Divinópolis,  na  pessoa  do  atual  presidente,  Renato

Delgado, e do ex-vereador Manoel Cordeiro, e a todos os amigos e amigas daquele

cidade que conviveram com o Luizinho.

Falar  do Luisinho me leva  a um poema que me fala  muito à alma,  Canção do

tamoio.  Refleti sobre esse poema quando eu tinha ainda 7 ou 8 anos de idade. Na
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época eu fazia o primário em Esmeraldas, cidade onde nasci. A Canção do tamoio diz

o seguinte: “A vida é luta renhida. / Viver é lutar. / A vida é combate que aos fracos

abate; / aos fortes, aos bravos, só pode exaltar”.

Sim, Luisinho, ao ler esse poema me lembro de sua vida, que foi uma luta renhida,

uma luta para que a nossa sociedade realmente fosse mais igual, mais fraterna, mais

justa.  Uma luta  para  que  o  projeto  democrático  popular  que  prioriza  a  saúde,  a

educação, o social,  fosse vitorioso. Uma luta não sozinha,  um sonho que não foi

sonhado só, mas um sonho coletivo; por isso você está vendo que muitas coisas

estão caminhando. Então, Luisinho, mais uma vez quero lhe dizer: certamente você

está junto a Deus neste momento, vendo a sua cidade tão querida, Divinópolis, vendo

a  nossa Minas  Gerais.  Podemos  afirmar  que  sua vida,  seu  testemunho renovam

nosso compromisso de continuar a luta por um mundo mais igual e mais fraterno. Há

pessoas que são o símbolo dessa luta, desse compromisso.

Como sofremos agora com o falecimento de Mandela, o mundo inteiro se voltou

para a África, o mundo inteiro pôde rever e relembrar a vida desse grande cidadão,

cidadão da terra, cidadão do mundo, que não pensou só em si, muito menos só no

seu país, mas que pensou no mundo inteiro. Foi preso político por 27 anos por causa

das suas ideias libertárias, das suas ideias contra o  apartheid,  das suas ideias em

defesa da igualdade racial. Ao sair da prisão, depois de um ano, Mandela foi eleito

presidente. À época, alguns correligionários disseram a ele: “E agora, você vai vingar

tudo que passou?”.  Ele  assim  respondeu,  deputado Bonifácio  Mourão:  “De forma

alguma, eu não fui eleito por isso. Eu fui eleito exatamente para implantar uma cultura

da paz”. Um homem que foi exemplo de perdão, um homem que uniu e que ainda

agora  une:  do  Brasil,  foram  à  África  a  atual  presidenta  e  os  ex-presidentes,  de

partidos diferentes, Fernando Henrique, Lula, o próprio Collor, Sarnei estiveram lá,

com a presidenta Dilma. Por quê? Por que ele, Mandela, permitiu isso? Na vida ele foi

símbolo de unidade, de fraternidade, de perdão. Depois de morto, é tão forte o seu

testemunho, que ele continua a nos dizer - estou emocionada, ao dizer isso - que é

na  unidade,  é  em  torno  de  objetivos  maiores  que  vamos  transformar  a  nossa

sociedade. Estiveram lá a presidenta e ex-presidentes de todos os grandes partidos

deste  país,  unidos,  unidos  porque  tinham  o  objetivo  comum  de  reverenciar  um
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homem que é um exemplo para nossos tempos, poderia dizer um santo dos nossos

tempos.

O deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Agradeço a V. Exa. a oportunidade. Sei

que o tempo de V. Exa. está se esgotando, mas evidentemente concordamos com

todas as palavras de V. Exa., que se referem ao Madiba, Nélson Mandela, um dos

maiores líderes de todos os tempos, falecido recentemente. Nós estamos percebendo

na emoção de V. Exa. que, por todas as suas ações praticadas nesta Casa, pela

natureza que tem, V. Exa. está falando com o coração. Parabéns, deputada Maria

Tereza Lara.

A deputada Maria Tereza Lara* - Obrigada, deputado. Que nós também reflitamos

sobre a vida e a morte de Mandela, que nós possamos caminhar também no projeto

de nos unirmos em torno dos objetivos maiores, os objetivos comuns. É na unidade

que nós vamos construir uma sociedade em que haja a cultura da paz. Obrigada.

* - Sem revisão da oradora.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O presidente (deputado Rômulo Viegas) - Esgotado o prazo destinado a esta parte,

a  presidência  passa  à  2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,

compreendendo as comunicações da presidência e de deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  6.830/2013,  da

Comissão de Educação, 6.831, 6.832 e 6.849/2013, da Comissão de Cultura, 6.833 a

6.840/2013, da Comissão de Direitos Humanos, 6.841 a 6.847/2013, da Comissão de

Segurança Pública, 6.848 e 6.850/2013, da Comissão de Saúde, e 6.851/2013, da

Comissão de Esporte. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir,  o  presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas
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nesta reunião pelas Comissões de Esporte - aprovação, na 6ª Reunião Extraordinária,

em 11/12/2013, do Projeto de Lei nº 4.619/2013, do deputado Fabiano Tolentino; de

Educação - aprovação, na 22ª Reunião Ordinária, em 11/12/2013, do Projeto de Lei

nº 4.637/2013, do governador do Estado, e dos Requerimentos nºs 6.511/2013, do

deputado Celinho do Sinttrocel, 6.512/2013, do deputado Ivair Nogueira, 6.518, 6.520,

6.523 e  6.537/2013,  da Comissão de Participação Popular,  6.522,  6.525,  6.526 e

6.530/2013, do deputado Ivair Nogueira, e 6.572/2013, do deputado Dalmo Ribeiro

Silva;  e  de  Segurança  Pública  -  aprovação,  na  29ª  Reunião  Extraordinária,  em

12/12/2013, dos Requerimentos nºs 6.499 a 6.503, 6.531, 6.533, 6.534, 6.538 a 6.543

e 6.548 a 6.551/2013,  do deputado Cabo Júlio,  6.507/2013,  do deputado Tenente

Lúcio, 6.510, 6.513, 6.514, 6.535, 6.536 e 6.544 a 6.547/2013, do deputado Sargento

Rodrigues (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o presidente defere, nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento

Interno,  o  requerimento  do  deputado  Cabo  Júlio  em  que  solicita  a  retirada  de

tramitação do Projeto de Resolução nº 4.576/2013 (Arquive-se o projeto.).

2ª Fase

O presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a presidência passa à 2ª

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Presidente

A presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de Resolução nºs 4.458, 4.487 e 4.521/2013 e os Projetos de Lei nºs 701, 1.023,

1.211, 2.345 e 2.547/2011, 3.649 e 3.666/2012 e 3.782, 3.874, 3.813, 3.814, 3.816,

3.817, 3.818, 3.819, 3.876, 3.877, 4.040, 4.106, 4.189, 4.415, 4.434 e 4.648/2013,

apreciados na extraordinária realizada hoje, pela manhã. A presidência informa ainda

que,  por  acordo de líderes,  foram  retirados  das pautas de  hoje  as  Propostas de

Emenda à Constituição nºs 31/2012 e 59/2013, os Projetos de Lei Complementar nºs

24/2012 e 53/2013 e os Projetos de Lei nºs 3.077/2012 e 4.352 e 4.454/2013.

Discussão e Votação de Proposições

O presidente - Vem à Mesa o requerimento do deputado Gustavo Valadares em que

solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei  nº
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4.441/2013 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão.

Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação,  em  2º  turno,  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  47/2013,  do

deputado  Jayro  Lessa  e  outros,  que  altera  o  inciso  II  do  §  3º  do  art.  53  da

Constituição do Estado. A presidência verifica, de plano, que não há quórum especial

para votação de proposta de emenda à Constituição, mas que há para a votação das

demais matérias constantes na pauta.

Registro de Presença

O presidente  -  A presidência  registra  a  presença,  nas  galerias,  dos  vereadores

Jonnathan e Cesar, do Município de Senador José Bento. Sejam bem-vindos!

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.441/2013, do governador do Estado,

que extingue o Departamento Estadual de Telecomunicações - Detel - e dá outras

providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na

forma do Substitutivo  nº  1,  que apresenta.  A Comissão de Administração Pública

opina  pela  aprovação do  projeto  na  forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Justiça,  com as Emendas nºs  1 e 2,  que apresenta.  A Comissão de Fiscalização

Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Administração

Pública. Em discussão, o projeto.

O  presidente  (deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva)  -  Com  a  palavra,  para  discutir,  o

deputado João Leite.

O  deputado  João  Leite  -  Sr.  Presidente,  deputado  Dalmo,  sempre  à  Mesa

acompanhando nossos trabalhos. O Estado de Minas Gerais, como sempre, desde o

governo Aécio Neves, o governador mais querido, nosso senador mais querido, tem

se notabilizado pelo cuidado com o recurso público. O governador Anastasia também

foi artífice de todo arranjo administrativo produzido em Minas Gerais a partir de 2003.

Quando  assumimos  o  governo  de  Minas,  tive  a  honra  de  ser  secretário  de

Desenvolvimento Social e Esportes do governador Aécio Neves - àquela altura, em

uma situação de total falência, deputado Glaycon Franco. Tínhamos 12% de déficit.

Não é algo fácil de lidar. Lembro-me da determinação do governador Aécio Neves no
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início dos nossos trabalhos. Era secretário de Desenvolvimento Social, e o deputado

Rômulo Viegas era secretário de Assistência Social e Trabalho do Estado de Minas

Gerais. Lembramo-nos muito bem daquela época, foi uma época difícil.

Gostaria de saudar a presença na galeria do grande jornalista Luizinho, que fez

história nesta Casa cobrindo a Assembleia Legislativa pelo Estado de Minas, pelos

Diários Associados. Prazer em revê-lo. Você está muito bem. Daqui estou vendo que

está muito bem. O Luiz está muito bem, graças a Deus.

Lembro-me da determinação do governador Aécio Neves naquela época. Tínhamos

mais de 100 crianças no Horto, fechamos as duas últimas Febem de Minas Gerais,

Horto e Bom Despacho. Lembro-me muito bem da determinação do governador: “Só

não pode faltar recurso para as crianças, o resto temos de cortar, cortar na carne”.

Não faltou para as crianças no Horto e não faltou depois para as casas-lares, as

quais  retomamos  -  uma  grande  ideia  do  deputado  federal  Eduardo  Barbosa,

secretário  no  governo  Azeredo.  Ele  implantou  as  casas-lares.  Pudemos,  naquela

ocasião, levar aquela multidão de crianças do Horto e colocar no máximo 12 em cada

casa-lar. Mas nós, deputado e líder Lafayette de Andrada, pegamos um momento, em

Minas Gerais, depois dos governos do PMDB e do PT, de terra arrasada. Aí, sim,

tínhamos  terra  arrasada,  com  delegacias  superlotadas,  situação  gravíssima  da

segurança pública. Assumimos isso, e o governador Aécio Neves teve a coragem de

enfrentar a situação do Estado e venceu. Minas Gerais venceu.

Com muito prazer, concedo aparte ao deputado Rômulo Viegas, uma testemunha

presente, ocular e que fez parte desse grande esforço não apenas do ex-governador

Aécio Neves, mas de seus secretários, àquela altura o secretário de Planejamento

Antonio Anastasia, e do povo mineiro, que acreditou e trabalhou junto com o governo

para vencermos aquele tempo tão difícil.

O deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Muito obrigado, deputado João Leite. V.

Exa. apresenta um tema para uma discussão bastante ampla. Passamos a última

semana, em função do Regimento Interno, para que a votação andasse, para que

não houvesse obstrução, tivemos de passar a semana inteira ouvindo parlamentares

da oposição criticarem, com muita emoção,  usando até mesmo expressões muito

fortes,  o  governo de Minas,  falando  de  uma maneira  até  deselegante  de  alguns
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líderes que compõem o PSDB no Estado e no Brasil.

Vale a pena voltar no tempo, vale a pena refrescar a memória da população. V.

Exa., num prédio próximo daqui, exerceu o cargo máximo de secretário de Estado de

Desenvolvimento Social na época do governo Aécio Neves, pegamos a secretaria

toda sucateada: não tinha veículos, não tinha computadores, não tinha mobília, não

tinha nada,  um verdadeiro caos que foi  entregue a Minas Gerais.  As professoras

devem lembrar como recebiam o 13º salário. E a gente fica vendo aqui deputados

criticando por não poderem as professoras merendar na escola. Isso é uma resolução

do governo federal, não é norma do governo de Minas. Era resolução do governo

federal. Procurem esclarecer isso depois, porque essa é a informação que tenho.

Agora, pelo raciocínio lógico, os professores e funcionários recebiam o 13º salário

em 10, 15 vezes, pagamento era em três vezes no mês. Uma turma recebia no início

do  mês,  outra  no  meio  e  outra  no  fim.  Então,  é  muito  interessante  esquecer  o

passado e procurar os defeitos do presente. Só acham defeitos no governo de Minas

e dizem: “Temos de tratar aqui na Assembleia do governo de Minas”. Como, se o

Brasil é uma Federação? Como, se está tudo interligado, município, Estado e União?

É uma Federação e não há como desmembrar isso.

As  matérias  recentes  dos  jornais  mostram  que  a  desoneração  fiscal  feita  pelo

governo federal trouxe um prejuízo para Minas Gerais de R$1.500.000.000,00, para

os  municípios,  R$8.000.000.000,00.  Aí,  realmente,  tem  de  se  rapar  o  tacho;

realmente, tem de se fazer o programa “pé no freio”, que o governo federal deveria

estar  fazendo  porque  a  dívida  pública  desse  governo  está  em

R$1.000.000.000.000,00.  É  muito  simples  cobrar  de  governadores  e  prefeitos  as

soluções dos problemas. Criticam veementemente dizendo que o governo do Estado

está quebrado, que está falido e que nossos líderes fizeram falir o governo de Minas.

É muito fácil. Agora, pague a conta. Segundo dados da Secretaria de Educação, a

folha da educação subiu mais não sei quantos bilhões de reais, com os aumentos

dados aos servidores. Só que há o teto da Lei de Responsabilidade Fiscal, que não

pode  ser  ultrapassado,  a  receita  do  Estado  está  caindo.  Como  falam  aqui  do

“PIBinho” de Minas, olhem o PIB do governo federal. Olhem a economia do governo

federal. Ministro Mantega falando que a economia brasileira - está no jornal de hoje -
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está capengando com duas pernas. O ministro Mantega falando.

Então,  é fácil,  deputado Dalmo Ribeiro, só criticar  Minas Gerais.  Não fazem um

elogio a Minas. Tenho elogios ao governo federal,  fizeram coisas boas, reconheço

que avançaram muito nas políticas sociais. Agora, aqui, não, Minas só tem defeito:

“Minas  quebrou,  Minas  está  falida,  Minas  está  assim,  Minas  está  assado”.  Mas,

quando vamos às cidades, os prefeitos mostram outra realidade, é o Proacesso, são

os hospitais regionais. Se Minas está quebrada, como nossos líderes foram eleitos e

reeleitos? Como eles, do governo federal, foram eleitos e reeleitos.

Quer dizer, o paladar da população é que dá essa direção de quem está realmente

agradando mais. O que a população quer não te diz respeito, as políticas públicas.

Então temos de ter  muita  cautela,  porque,  se  Minas  Gerais  está  passando por

dificuldades, não é por culpa só da administração do Estado, porque ele é um ente

federado,  o  Estado  depende  de  repasses  da  União.  A  Lei  Kandir  desfalcou

novamente o Estado na receita, e disso ninguém fala. Estou esperando, com muito

entusiasmo  e  fé,  a  vinda  da  presidente  Dilma  aqui  para  anunciar  novamente  a

liberação de recursos para o metrô. E não torço contra, quero que aconteça, quero

que isso saia. Repito: o governo tem os méritos dele, não são só defeitos. Mas aqui a

oposição só vê defeitos no governo de Minas: o governo de Minas é o maior pecador

de todos, só fez coisa errada, não acertou em nada. Rapa o tacho, rapa o tacho.

Programa estruturador: pé no freio. Por quê? Vai ver as contas, vai ver como está.

Amanhã acontecerá uma marcha dos prefeitos. Haverá um encontro na Assembleia

de Minas, capitaneado pela Associação Mineira de Municípios, confederação nacional

dos  prefeitos.  Será  que todos  os  prefeitos  estão  voando  no tempo? Todos estão

reclamando  que  faltam  recursos.  Deputado  João  Leite,  nosso  governo  esteve  lá

durante oito anos e não teve coragem de mexer nisso. O governo do PT está aí esses

anos todos e também não teve coragem. Corrigir para pagar melhor o funcionário

público.  Todos  os  funcionários  públicos  no  Brasil  ganham  mal,  em  todas  as  três

esferas,  nas  prefeituras,  nos  estados  e  no  governo  federal.  Todos  nós  estamos

sempre fazendo greve. A Polícia Federal está reclamando dos salários. Todos nós

fazemos porque, historicamente, o servidor público brasileiro, nas três esferas, recebe

mal. Agora é que os governantes começam a ter ciência da importância do servidor
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público brasileiro nas três esferas.

Para pagar essa conta, tem de distribuir melhor os recursos, independentemente de

quem está no governo. Alguém precisa ter coragem, e estou vendo o nosso líder, o

senador Aécio Neves, abraçar essa bandeira. Ele quer rever o pacto federativo, ele

quer distribuir melhor. Então ele apresenta um projeto legal para colocar o programa

Bolsa Família na Lei Orgânica da Assistência Social, que nós dois conhecemos. V.

Exa. foi secretário e eu fui subsecretário, e, na época, junto com o governo federal,

criamos os centros de referência da assistência social - Cras. Por meio de indicação,

eu  fui  presidente  do  Conselho  Estadual  de  Assistência  Social  por  quatro  anos.

Fizemos juntos, governo federal e governo do Estado, uma boa política de assistência

social.

Agora,  o  senador  Aécio  Neves  apresentou  esse  projeto,  e  esperamos  que  os

deputados, tanto da situação quanto da oposição, e os senadores, tanto da situação

quanto  da  oposição,  coloquem  isso  como  um  programa  de  governo.  Porque  o

discurso que passa é que o PSDB é contra o Bolsa Família. Isso é o que eles falam.

Nunca vi nenhum político do PSDB falar que é contra o Bolsa Família.

Aliás, quando foi implantado, o Conselho Estadual de Assistência Social tinha 40

membros: 20 efetivos e 20 suplentes.  A maioria entendeu aquele programa como

assistencialista. As pessoas são formadas em assistência social, e na época houve

uma  discussão  enorme  de  que  o  programa  era  assistencialista  -um  conselho

estadual, representado por várias entidades civis e membros do governo. Hoje se vê

que é  um excelente  programa.  Então qual  é  o  problema de colocá-lo  como uma

política de estado? Ah, mas é porque o Aécio está fazendo, então não pode, porque o

Aécio  acabou  com  Minas  Gerais,  o  Aécio  destruiu  Minas  Gerais,  o  Aécio  fez  e

aconteceu,  e  o  Anastasia...  Gente,  não  tem  um  mérito,  não  tem  nada  que  se

aproveite?

Portanto lamentamos profundamente esse tipo de política. Queremos uma política

crítica, mas que também reconheça, como estamos aqui reconhecendo, méritos de

ambos os governos. Não consigo ver, não passa pela minha cabeça - e já disse isso

na universidade -, não consigo imaginar ninguém assumir um cargo no Executivo,

seja de prefeito, governador ou presidente da República, chegar no governo e falar:
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“Agora que sou eleito, o meu objetivo é prejudicar o servidor público”. Não consigo

imaginar isso. Quando houve greve na universidade, eu participava e falava que não

precisávamos agredir  a pessoa do presidente da República. Não se trata disso, a

questão é caixa. Não consigo ver a presidente Dilma eleita, falando: “Agora sou eleita

e,  a  partir  de  hoje,  prejudico  o  servidor  público”.  Não  consigo  ver  o  governador

Anastasia fazer isso.

Aliás, não consigo ver ser humano nenhum que, ao exercer um cargo, como o de

prefeito,  para  o  qual  foi  eleito,  diz  que  a  partir  daquele  momento  prejudicará  os

servidores. Isso não existe, é questão de bom senso.  Vamos ficar aqui,  cada um

defendendo  o  seu  governo.  A  oposição  ataca  o  governo  de  Minas,  e  nós  o

defendemos. Atacamos o governo federal,  eles o defendem. Enquanto não mudar

esse modelo de distribuição de recursos, ninguém fechará a conta.

Agradeço ao deputado João Leite o aparte. Desculpe se me estendi um pouco.

O deputado João Leite - Agradeço. V. Exa. trouxe informações importantes para o

pronunciamento  que  faço.  Peço  licença  ao  presidente  Dalmo  Ribeiro  Silva  para

saudar  aqui  os  meus  filhos  de  coração,  o  Ricardo  e  a  Uly,  que  estão  nos

acompanhando. Vieram de longe para ver o pai do coração deles. Acho que vieram

ver o irmão, nessa visita que fazem a Minas Gerais. Vêm lá do Mato Grosso.

Deputados  Glaycon  e  Sargento  Rodrigues,  é  importante  essa  proposta  do

governador. O governador Anastasia demonstra a política de Minas Gerais, como fez

o governador Aécio Neves. O que o governador está fazendo? Ele está diminuindo o

tamanho da máquina.  Qual  a ideia?  Diminuir  o tamanho da máquina para sobrar

dinheiro  para  os  investimentos  sociais.  É  isso  que  o  governador  está  fazendo.

Quando  ele,  com  essa  mensagem,  com  essa  proposta,  diminui  o  número  de

instituições dentro do Estado, diminui aqueles cargos de recrutamento amplo, aqueles

cargos de diretor e de secretário. Assim sobra dinheiro para investimento social.

Por que o governador está fazendo isso? Por que em 2003 o governador Aécio

Neves, o senador mais querido, fez isso? Por que ele cortou na carne, àquela altura?

Porque o PSDB, com os partidos que o apoiam, assumimos um governo com um

déficit monumental. Minha mãe, que deve estar assistindo à TV Assembleia, gosta de

lembrar sempre que era da sétima chamada do servidor público. O servidor público
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no governo do PMDB e do PT recebia em sete chamadas. Foi isso que encontramos.

Minha mãe recebia no dia 29 do mês. A partir de 2003, minha mãe passou a receber

o salário dela até o quinto dia útil do mês. No governo do PMDB e do PT, eram sete

chamadas.  O  secretário  de  administração era  o  mesmo deputado  que usou esta

tribuna a  semana inteira  para  falar  mal  do  governo  de  Minas.  O deputado  Sávio

Souza Cruz era o Secretário de Administração. O deputado pagava o servidor público

do Estado de Minas Gerais em sete chamadas. Ele quer criticar o governo do Estado,

mas era ele quem fazia o pagamento dessa maneira. Agora o servidor público de

Minas Gerais recebe até o quinto dia útil do mês.

É por isso que eu, o deputado Glaycon Franco e o deputado Sargento Rodrigues,

líder do PDT, apoiamos esse governo. Perguntem ao deputado Sargento Rodrigues

como era antes e como é hoje o tratamento aos policiais e à segurança pública; como

era o planejamento de que ele pessoalmente tratou, primeiro com o governador Aécio

Neves e, depois, com o governador Antonio Anastasia; como é esse aumento para o

nosso policial; como ele recebe; qual foi o tratamento que o mais querido governador

Aécio Neves estendeu aos nossos policiais. E o respeito aos nossos policiais? Essa é

a verdade de Minas Gerais.  Por  isso  estamos discutindo esse projeto  em que o

governador está extinguindo o Departamento Estadual de Telecomunicações -Detel -

e fundindo-o à Fundação TV Minas. Sairá o quê? Um diretor-presidente, chefes de

gabinete, diferentemente do governo federal.

Outro  dia  tivemos  acesso  a  uma  nomeação  do  governo  federal.  Nomeia-se

determinada  pessoa  para  chefe  de  gabinete  do  chefe  de  gabinete  do  gabinete

pessoal da presidente Dilma. Por isso falta dinheiro no Brasil, gente. Há uma turma

pendurada no dinheiro do imposto do brasileiro. Esse dinheiro não chega.

Estamos vendo, na Sala de Imprensa da Assembleia Legislativa, que os prefeitos

estão dando um grito.  Basta!  Os prefeitos  não aguentam mais. O dinheiro  que é

arrecadado dos municípios vai para o governo federal, e de lá não sai, porque tem de

pagar o chefe de gabinete do chefe de gabinete do gabinete pessoal da presidente da

República. O que isso interessa para o povo brasileiro? O que essa figura representa

para o povo brasileiro? Porque, para o povo brasileiro, o que interessa é o hospital, é

a unidade de pronto atendimento da saúde, é a escola das crianças, é o pagamento
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do nosso policial, que está lá na rua nos defendendo. O que interessa a eles também

são estradas bem-feitas para a segurança da nossa população.

O governo federal arrecada muito dinheiro dos municípios e dos estados, mas não

devolve  absolutamente  nada.  Os  municípios  estão  gritando.  Invadiram  Brasília.

Respeitem os municípios. É no município que as pessoas vivem; é no município que

as pessoas buscam o atendimento da saúde; é no município e no Estado que as

pessoas precisam da segurança pública. E o que estamos vendo? Uma inversão de

valores.

Estamos diminuindo o número de secretarias para 15, e o governo federal possui

39 ministérios; 39 ministros; 39 secretários executivos do ministério;  39 chefes de

gabinete; 39 superintendentes financeiros e 39 superintendentes de administração.

Esse pessoal todo está pendurado no imposto que você paga. Esse dinheiro fica no

monstro em que se transformou o governo brasileiro. É um monstro, um paquiderme.

Ele não vai para lugar nenhum e exaure todo o dinheiro dos municípios, o dinheiro da

saúde,  da  educação,  das  estradas  brasileiras  e  da  segurança  pública.  Esse

paquiderme monstruoso  que  está  em Brasília,  que  foi  construído  pelo  PT e  pelo

PMDB para acomodar esse povão todo, está exaurindo, está tirando os recursos do

povo brasileiro.

Imaginem que antes tínhamos, no Banco do Brasil, 3 vice-presidentes, agora temos

15. Na Caixa Econômica Federal, tínhamos 3 vice-presidentes, agora temos 15. Você

paga duas vezes a conta do governo federal, porque tem de pagar a conta desse

pessoal, que não representa nada para você. O dinheiro da Caixa Econômica Federal

é para saneamento básico, é dinheiro social,  destinado à construção de moradias

para famílias carentes. Hoje esse dinheiro está sendo drenado para os companheiros,

pagando gente do PT, lá em Brasília, para eles não fazerem absolutamente nada.

Eles querem atacar o Estado de Minas Gerais, criticar o governo de Minas Gerais.

São 853 municípios, representados na Sala de Imprensa, que estão dando um grito.

Há municípios que estão, há três meses, sem pagar salário  de servidor porque o

governo do PT arrochou, guardou esse dinheiro para ele.

As notícias não são boas. Está aqui que o Brasil é o penúltimo colocado no ranking

de competitividade. Isso quer dizer que não temos escapatória.
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Os recursos que são arrecadados com o pagamento do seu imposto, cidadãos e

cidadãs  de  Minas  Gerais  -aqui  temos  também  pessoas  do  Mato  Grosso  nos

acompanhando -, vão para Brasília. O dinheiro que é arrecadado quando se compram

o biscoito, o leite e a carne na mercearia, no supermercado, vai para Brasília e não

volta  mais.  Ele  serve  para  pagar  os  companheiros  que  estão  lá  pendurados  no

governo  e  não  volta  para  os  municípios.  O  governo  federal  está  quebrando  a

Federação: os municípios e os governos estaduais.

Está aqui uma comparação feita entre 15 países, com características econômicas e

sociais parecidas e com posicionamentos semelhantes no mercado internacional, que

revela que o Brasil só é mais competitivo que a Argentina, de acordo com pesquisa

divulgada nesta quinta-feira, pela Confederação Nacional da Indústria -CNI. Essa é a

terceira edição do relatório. No ano passado, o País também ficou em penúltimo lugar

na classificação. É isso o que o PT está fazendo com o Brasil. Aqui está outra notícia

do  Valor  Econômico, de  hoje,  12/12:  “PIB do Brasil  é  o  pior  do  G20 no  terceiro

trimestre”. Tivemos uma queda de 0,5%. Olhem o que está acontecendo com o Brasil.

Eles acham que isso não tem repercussão nos municípios? Não tem repercussão

nos estados? Acham que ficarão em Brasília, na ilha da fantasia, enquanto estados e

municípios  estão  na  penúria,  com  dificuldades?  Municípios  que  não  pagam  os

servidores há três  meses,  que não têm condições de pagar  o  13º  salário.  Minas

Gerais  faz  o  dever  de  casa.  O  governador  Anastasia  extinguiu  o  departamento

estadual  de  telecomunicações.  Aqui  não  temos  mais  o  diretor-geral,  o  chefe  de

gabinete e toda aquela estrutura que custa ao Estado. O Estado faz o dever de casa,

diminui  o  seu  tamanho.  Depois  comparamos  o  governo  estadual  com  o  governo

federal. Vamos ter 15 secretarias. O governo federal tem 39 ministérios. Só não é

maior que o governo do PT em Belo Horizonte com Fernando Pimentel, quando havia

63 secretarias. Sabem o que é um prefeito se reunir com 63 secretários? Sabem o

que é a presidente Dilma se reunir  com 39 ministros? Sabem o que é isso? Fico

imaginando, isso só é possível no Itaquerão, naquele estádio do Corínthians, para o

qual o presidente Lula deu todo aquele dinheirão. É o time que gasta mais dinheiro

com  jogador  no  Brasil.  A Caixa  Econômica  Federal  deu  R$40.000.000,00  para  o

Corínthians.



2228
____________________________________________________________________________

É inaceitável a maneira como o PT gasta o dinheiro do brasileiro. Parece que o

dinheiro é deles. Parece que eles podem fazer o que quiser com esse dinheiro, líder

Lafayette  de  Andrada.  O dinheiro é dos  brasileiros,  mas eles  o pegam e dão ao

Corínthians  para  construir  um  estádio.  Pagam  para  jogador  da  seleção  peruana,

como o Guerrero, R$400.000,00 ao mês. Isso é inaceitável. É um descalabro. É um

desrespeito ao trabalhador brasileiro o que está acontecendo em nosso país.

O deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Deputado João Leite, mais cedo

aqui trouxe uma reflexão sobre esse desgoverno do PT, essa falta de planejamento,

deputado Rogério. Quero voltar à questão do trem-bala. Aqui, em Belo Horizonte -falo

principalmente da capital -, eles já impediram o metrô. Em Belo Horizonte, não pode;

a  Dilma  não  quer;  o  Lula  falou  que  não  pode,  está  acabado.  Eles  vão  pagar  a

construção de um porto lá em Cuba com dinheiro brasileiro. A construção de um porto

ultramoderno em Cuba está sendo paga com dinheiro brasileiro. Não temos um porto

como esse aqui no Brasil.

Volto a falar sobre o trem-bala. Inicialmente, ele foi orçado em R$6.000.000.000,00.

Depois,  os  técnicos  do  PT  refizeram  as  contas,  e  o  orçamento  atingiu

R$24.000.000.000,00.  O  projeto  também  foi  refeito,  e  estima-se  um  gasto  de

R$60.000.000.000,00. Já foram gastos R$1.000.000.000,00, e nenhum dormente ou

trilho foi instalado, nenhum operário com enxada ou picareta fez buraco no chão. E já

gastaram R$1.000.000.000,00. Esse é o desgoverno do PT. É isso o que eles estão

fazendo, ou seja,  desmanchando o País pela falta  de planejamento,  pela falta  de

seriedade. É isso o que não podemos admitir. Minas tem dado exemplo, deputado

João Leite. Parabéns por suas palavras.

O deputado João Leite - Muito obrigado. É importante falar sobre essa prática que

ocorre em Minas Gerais, é importante mostrar como o Estado, durante os anos do

governo do PSDB, juntamente aos partidos aliados, tem tratado os recursos públicos.

O governo do PSDB e dos partidos aliados têm respeitado a Assembleia Legislativa.

O  Caixeta  nos  trouxe  uma  lembrança.  Durante  o  processo  de  tramitação  na

Assembleia,  o  governador  retirou  o  projeto  da  extinção  do  Detel,  reduzindo  sua

estrutura ao mínimo, por causa das outorgas e retransmissões dos sinais de tevês. O

importante é que ele reduz as máquinas pesadas do governo. Faço uma comparação
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justamente com o peso, o custo da máquina federal do Partido dos Trabalhadores.

Agora mesmo, presidindo o fórum nacional das comissões de segurança pública, tive

a oportunidade de ir à Amazônia e encontrar o general comandante do Exército na

Amazônia,  que expôs alguns dados.  São 700  homens  cuidando de 11.000km de

fronteira. Há barcos indo e vindo na Tríplice Fronteira - Peru, Colômbia, Venezuela -

para trazer droga. Para sobreviver,  os soldados brasileiros têm de caçar e pescar,

porque faltam recursos do governo federal para a guarda das fronteiras. Isso é um

desrespeito com o Exército Brasileiro, um desrespeito com os nossos soldados que

estão na fronteira brasileira. Repito: eles têm de pescar e caçar, porque o governo

federal  não manda dinheiro  para  que possam sobreviver.  Depois  de participar  da

reunião desse fórum, fui à  fronteira brasileira com a Bolívia e o Paraguai.  É uma

indignidade o que o governo federal está fazendo com os brasileiros que vivem ali.

Estivemos com o general comandante da fronteira brasileira e soubemos que temos

um efetivo ínfimo para enfrentar situações de risco. Quase 15 mil pessoas são presas

devido ao tráfico de drogas. Cada centavo é pago pelo governo do Mato Grosso do

Sul, e o governo federal não põe um centavo. Há criminosos internacionais presos lá.

A mais triste figura produzida pelo Brasil moderno, o Brasil do PT, são as Mães da

Fronteira,  mulheres  que  se  uniram  porque  seus  filhos  foram  sequestrados  e  os

carros, roubados.

Esses jovens foram levados para a Bolívia mortos, seus carros foram trocados por

cocaína,  e  o  governo  boliviano por  US$3.000,00 legaliza  esses  veículos.  Não há

nenhuma  palavra  do  governo  federal  à  Bolívia  para  acabar  com  isso.  Aquelas

mulheres sofridas veem os carros dos filhos entrarem em território brasileiro como

legalizados.  A polícia brasileira não pode praticar  nenhuma ação,  porque aqueles

carros foram legalizados pela Bolívia.

O  governo  brasileiro  já  entregou  uma  refinaria  da  Petrobras  para  o  governo

boliviano,  e  isso  faz  parte  da  modernidade,  da  política  moderna,  da  aliança  na

América do Sul, com o atraso da Bolívia e da Venezuela, esse eixo que tem Cuba

também com todo o seu atraso, com aquele paredão que recebeu tantas pessoas que

foram mortas, com a indignidade que foi feita com os atletas cubanos, deportados

para Cuba pelo governo brasileiro, naquela altura, pelo ministro Tarso Genro, com
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aqueles lutadores políticos que estão naquele país agora em greve de fome. Esse é o

modelo que o Brasil acompanha hoje. O Ministério das Relações Exteriores é incapaz

de dar um basta nisso.

Os brasileiros estão sendo mortos e seus carros estão sendo trocados por cocaína,

deputado Glaycon Franco. Esses veículos são legalizados pela Bolívia, e o governo

brasileiro  se  curva  a  esse  país  e  aceita  o  crime que  está  cometendo  contra  os

brasileiros. Vão lá ver as mães da fronteira, as mães que choram seus filhos. Vão lá

ver o que está acontecendo e as promessas não cumpridas.

Videomonitoramento, câmeras vão chegar. A presidente Dilma foi a Campo Grande

anunciar as câmeras de videomonitoramento. Não chegaram até hoje. A presidente

Dilma prometeu aumento de efetivo do Exército na fronteira para deter a droga que

está entrando e os explosivos utilizados para explodir  o caixa eletrônico que está

perto  de  sua  casa.  Os  explosivos  entram  pela  fronteira  do  Brasil  com  Bolívia  e

Paraguai.  Dentro  do  Paraguai,  em  Ciudad  del  Este,  são  vendidos  nas  ruas  por

camelôs: “Quem vai levar uma banana de dinamite aí? Quem leva?”. E o governo

brasileiro  fica  calado.  Dilma  fica  calada.  Dilma,  vendo  isso  acontecer  com  os

brasileiros, fica calada. Uma presidente calada. Ela gosta só de viajar. Não faz mais

nada.  É incapaz de levantar  a voz em defesa dos  brasileiros  na  fronteira  com a

Bolívia, para fazer cessar isso, para acabar com essa indignidade de devolverem os

corpos de brasileiros jovens, que tiveram seus carros roubados legalizados na Bolívia

e trocados por cocaína, para suas mães, para seus familiares. E a presidente Dilma

calada. A presidente Dilma não dá uma palavra contra Evo Morales. A presidente

Dilma aceita o tráfico internacional de drogas na Tríplice Fronteira. A presidente Dilma

não manda alimento para os nossos soldados. É uma vida indigna a dos soldados

brasileiros, deputado Glaycon Franco, tendo de entrar na mata para caçar, matar a

caça e ainda limpá-la e cozinhá-la.

Essa é a alimentação dos soldados brasileiros. O dinheiro do contribuinte brasileiro,

do  telespectador  da  TV Assembleia  que  sai  aqui  de  Minas  Gerais,  dos  impostos

pagos  pelos  mineiros  tem  de  ser  utilizado  para  pagar  aos  companheiros.  Os

companheiros  estão  pendurados  no  governo  federal.  O  secretário  do  chefe  de

gabinete  do  gabinete  pessoal  da  presidente  da  República  tem  que  receber  esse
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dinheiro. Não sobra dinheiro para os soldados que estão na Amazônia, não sobram

recursos para colocarmos segurança na fronteira brasileira com Bolívia e Paraguai,

porque assim a gestão é feita.

Mas, para mim, o mais grave: vimos a sala de imprensa da Assembleia Legislativa

cheia de prefeitos. A representação dos prefeitos. Nenhuma palavra. Prefeituras com

três meses de salário atrasado. Sabe por quê? Porque o governo federal resolveu

tirar os impostos das mercadorias, que é repassado para municípios e estados. O

governo federal está sufocando estados e municípios. Os prefeitos estiveram aqui. O

governo federal não quer que seja votado o novo marco da mineração, que daria a

Minas Gerais, que daria, deputado Glaycon Franco, à sua Conselheiro Lafaiete, com

aquela BR-040 atravessando a cidade, com aqueles imensos caminhões de minério

fazendo  vítimas,  mais  recursos.  Não  há  nenhuma  obra  do  governo  federal  para

minimizar o problema da BR-040.

Fui outro dia pela BR-040 até São João del-Rei. Não há uma sinalização horizontal

na estrada, e a sinalização vertical está coberta pelo pó do minério. E agora, o que

fez a presidente Dilma? Determinou no Congresso que não pode ser votado o marco

regulatório,  o  código  mineral,  que  daria  mais  recursos  a  Minas  Gerais.  Querem

sufocar  Minas  Gerais,  querem sufocar  os  municípios,  querem continuar  no  poder

fazendo essas coisas.

Em nosso estado, não há nem uma voz a favor de Minas, nem uma voz a favor dos

municípios.  Não  há  uma  viagem  de  um  parlamentar  a  Brasília  com  pedido  à

presidente Dilma desde 2002, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso saiu.

Ele foi o último a inaugurar nove estações do metrô; foi ele quem fez toda a base e a

desapropriação da linha do metrô do Calafate até o Barreiro; foi ele quem duplicou a

Fernão  Dias  de  Belo  Horizonte  a  São  Paulo;  foi  ele  quem  fez  as  duas  últimas

hidrelétricas de Minas Gerais, Miranda e Igarapava. Depois do presidente Fernando

Henrique  Cardoso,  nada  foi  feito  em  Minas  Gerais,  presidente  Dilma.  Alguém do

partido dela vai a Brasília falar com ela? Estão silenciosos, mudos, ninguém fala em

favor de Minas Gerais. Ao contrário, fazem críticas aos municípios, ao governo de

Minas  Gerais,  um  governo  soberano,  um  governo  que,  apesar  do  abandono  da

presidente  Dilma,  do  abandono  do  governo  federal,  continua  pagando  aos  seus
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servidores até o quinto dia útil, continua honrando seus compromissos.

Parabéns,  governador  Antonio  Anastasia,  V.  Exa.  é  um  sobrevivente,  é  um

resistente à verdadeira guerra feita  contra Minas Gerais,  a essa guerra feita  pelo

governo federal, feita pelo PT, com a anuência do PMDB.

Um PMDB calado e um PT calado,  que veem Minas Gerais  e seus municípios

abandonados, perseguidos pelo governo federal e não dizem uma palavra a favor do

Estado  em  que  nasceram.  Viram  calados  a  Fiat  sair  de  Minas  Gerais  e  ir  para

Pernambuco.  Viram calados  o  polo  acrílico  da Petrobras sair  de  Ibirité  -  uma de

nossas cidades mais queridas, com mais trabalhadoras e trabalhadores - e ser levado

pelo presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielle, para a Bahia. E nenhuma palavra foi

dita em favor de Minas Gerais, nenhuma voz se levantou. O que Minas Gerais recebe

é crítica, o tempo todo. Tentam destruir sua imagem.

Recentemente, deputado Glaycon Franco, li um livro que me impressionou muito,

de  uma  psiquiatra,  Mentes  perigosas.  De  cara,  na  introdução,  ela  conta  aquela

história  muito  conhecida do escorpião,  que  pediu  uma carona para  o  sapo,  para

atravessar  o  curso  d'água.  O  sapo ficou  desconfiado.  “Olhá,  lá,  hem?”  “Não,  vai

comigo,  vai  comigo  que  o  levo  para  a  outra  margem.”  E,  na  chegada,  na  outra

margem,  ferrou  e  matou  o  sapo.  É  assim  que  acontece,  fazem  uma  verdadeira

pregação no Estado de Minas Gerais. “Estamos com vocês. Estamos com o povo.” E

por  trás  estão  destruindo  os  estados  e  municípios,  retirando  os  recursos  que

pertencem a eles. Essas mentes perigosas querem se perpetuar no poder, querem

mandar, querem ficar lá, mandando.

Silêncio  total  em  nosso  estado;  algumas  vozes  se  levantaram,  mas  não  dos

partidos que estão no poder em Brasília, e sim do presidente desta Casa, deputado

Dinis Pinheiro, com o Mais Saúde, buscando mais recurso para a saúde. Nenhuma

palavra foi dita,  nem um pedido das lideranças do PT de Minas Gerais e nem do

PMDB. Não vi ninguém sair daqui e ir a Brasília pedir mais recursos para a saúde,

mais recursos para a segurança, nada, nada. Não há uma crítica ao governo federal,

esse governo que concentra tudo em suas mãos.

Um país que acabou com o império para tentar construir uma República. Um país

tentando construir uma Federação, que o PT está destruindo agora, por isso a sala de
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imprensa ficou lotada de prefeitos agora; por isso os prefeitos estão indo em marcha

para Brasília. Deveriam ir os governadores também. Essa destruição da Federação:

tudo na mão do governo federal, tudo nas mãos do PT, tudo com eles... Querem que

os prefeitos e os governadores vão até Brasília com o pires na mão, prática mais

execrável  do coronelismo,  do patrimonialismo,  da  chefia.  Ora,  o  Estado de Minas

Gerais tem sua autonomia, os municípios também têm sua autonomia.

Quando  foi  constituída  a  nossa  Carta  Magna,  ela  determinou  a  repartição  dos

recursos públicos. Lá em Brasília, a presidente Dilma resolve desonerar, desonera e

tira  recurso  de  Lafaiete,  de  Casa  Grande,  de  Queluzito,  de  Congonhas.  Fico

pensando: são 10 anos de governo do PT e do PMDB.

O PT governou Lafaiete, Congonhas, e a BR-040 é uma vergonha. É uma vergonha

a  BR-040  entre  Conselheiro  Lafaiete  e  Congonhas,  é  uma  vergonha  nacional.

Vergonha, vergonha. É um abandono total.  Abandonaram por conta de um projeto

que não sabemos qual é. O presidente Lula foi até humilde, ao falar em 2022. Eu

acho  que  eles  querem  mais,  porque  desconheceram  até  os  companheiros  que

estavam nas prefeituras de Lafaiete e Congonhas para não atender Minas Gerais.

Acham que desatendem o mais querido, o senador Aécio Neves.  O PT acha que

desatende ao governador Antonio Anastasia. Mas não, não é. O PT desatende ao

povo de Minas Gerais, às pessoas como o nosso Misael, que estão nas vilas e nas

comunidades. São esses que estão abandonados pelo PT. Ao abandonarem Minas

Gerais,  estão  abandonando trabalhadores como o  Misael,  estão  abandonando as

trabalhadoras. Nós conhecemos.

Sei que atingi  em cheio o líder Glaycon Franco, de Lafaiete, de Congonhas, de

Ouro Branco,  daquela região que cresce muito,  mas está totalmente abandonada

pelo PT, pelo governo federal.

O deputado Glaycon Franco (em aparte) - Cumprimento o deputado João Leite, os

demais deputados e amigos que se fazem presentes e os servidores desta Casa.

Gostaria  de  cumprimentá-lo,  deputado  João  Leite,  pela  sua  oratória,  pelo  seu

discurso. V. Exa., com muita sensatez, nos coloca a realidade que o Brasil todo está

enfrentando, em especial os nossos municípios mineiros. Já tive o privilégio e a honra

de ser vereador da minha querida Conselheiro Lafaiete,  presidente da Câmara,  e
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pude perceber como vêm caindo os repasses e crescendo as dificuldades dos nossos

municípios, Casa Grande, Queluzito, Ouro Branco, Congonhas, do Alto Paraopeba. E

pior, deputado João Leite: nas campanhas, a nossa presidente prometeu que, até a

Copa do Mundo, a BR-040 estaria duplicada.

Eu cheguei a falar nesta Casa - V. Exa. é testemunha disso -que sabíamos que nem

a licitação ocorreria,  como não ocorreu até  hoje.  Ela está  prevista  para  o  dia 27

próximo.  Mas  inúmeras  vezes  essa licitação foi  adiada.  E  nós  lá,  tendo que  dar

justificativas  para  o  nosso  povo,  para  o  Alto  Paraopeba.  Diziam:  “Sr.  Deputado

Glaycon  Franco,  como  fica  essa  situação?”.  E  eu  ficava  tentando  justificar  o

injustificável, deputado João Leite. Como se promete duplicar a BR-040 até a Copa,

se nem as obras de melhoramento foram feitas? Agora estão começando algumas

obras até o trevo de Ouro Preto e para lá de Barbacena. Mas no pior trecho da BR-

040, que é do trevo de Ouro Preto até Ressaquinha, nada foi feito.

Outro dia o deputado Carlos Pimenta passou lá e ficou assustado, alarmado. E há

vítimas e mais vítimas, famílias e amigos estão sendo mortos na BR-040 pelo total

descaso com uma das principais BRs que cortam o País. Essa é a sensibilidade do

governo que está aí. E nós ficamos tentando dar explicações, buscando assinaturas

de companheiros, de deputados estaduais,  de deputados federais,  de promotores,

para tentar sensibilizar o governo federal. Se um dia essa duplicação sair, que ocorra

primeiramente no  pior  trecho,  entre  Ouro Preto  e  Ressaquinha,  o  que seria  uma

questão de justiça.

Recentemente, deputado João Leite, vários jovens e crianças tiveram suas vidas

ceifadas próximo a Carandaí, indo para a nossa querida Barbacena, terra do nosso

líder e grande amigo Lafayette de Andrada. Foram mortos crianças e adolescentes,

porque, como V. Exa. colocou muito bem, não existem sinalizações, nem verticais

nem horizontais, nada.

O pó de minério acabou. O marco regulatório de uma das nossas maiores molas

propulsoras, que é o minério de ferro, está aí, não é votado. Os nossos cafeicultores,

produtores capitaneados pelo deputado Antônio Carlos Arantes, um lutador,  e pelo

Dilzon Melo, estão aí, de pires nas mãos.

Onde está o carinho da nossa presidente com o Estado que ela diz defender em
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nível nacional?

Quanto à saúde, em Lafaiete investimos mais de 35%, que é o dobro do mínimo

constitucional, mas lá ela não pode investir nem 10%. Todos os hospitais estão em

dificuldade. A minha querida Santa Casa -onde tive o privilégio e a honra de fazer

residência -, até pouco tempo atrás, estava leiloando aparelhos para pagar dívida do

governo federal.  Isso reflete o total descaso do governo federal  com o Estado de

Minas Gerais.

Gostaria de parabenizá-lo pela sua fala. É o que tinha a dizer.

O deputado João Leite - Muito obrigado, deputado Glaycon Franco, que enriquece a

nossa fala. V. Exa. se mostra conhecedor da questão da saúde, mostrando como está

a saúde. Deputado Glaycon Franco, sabe o que mais me faz sentir? É o silêncio da

presidente  Dilma.  Estão  dizendo  que  ela  vem  semana  que  vem  para  prometer,

porque, desde 2002, estão prometendo investimentos para Minas Gerais. É o silêncio

da  presidente  Dilma,  pois  ela  está  calada,  vendo  essas  indignidades  que  estão

acontecendo em nossas fronteiras. Ela não tem uma palavra altiva com a Bolívia em

relação ao tráfico, à morte de brasileiros, à legalização de veículos brasileiros e a

pessoas sequestradas. O que mais me impressiona é que esses partidos que estão

no governo em nível federal não têm voz em Minas Gerais.

Lembro-me  do  nosso  mais  querido,  Aécio  Neves.  Ele,  juntamente  a  Fernando

Henrique Cardoso, cobrava metrô para Minas Gerais: “Presidente, precisamos fazer o

metrô  em  Belo  Horizonte”.  E  o  presidente  Fernando  Henrique  inaugurou  nove

estações. O mais querido, Aécio Neves, dizia também: “Precisamos fazer o ramal do

Barreiro”. E o presidente determinou que se fizesse o ramal. “Presidente, precisamos

duplicar a rodovia de Belo Horizonte a São Paulo”. E a voz do mais querido, senador

Aécio Neves, era ouvida. “Presidente, precisamos melhorar a capacidade hidrelétrica

de Minas Gerais”. E Igarapava e Miranda foram inauguradas com a voz forte do mais

querido,  Aécio  Neves.  Naquele  tempo  ele  era  deputado  federal  e  presidente  da

Câmara dos Deputados.

Agora, quem é a voz de Minas Gerais? Quem vai falar  com a presidente Dilma

sobre Minas Gerais? Ninguém. Ao contrário, perseguem Minas Gerais. Falam mal de

Minas Gerais.  Falam mal do governo de Minas.  O PT, o PMDB e os partidos de
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oposição se juntaram nesta Casa para falar mal de Minas Gerais, para tentar diminuir

Minas Gerais. Onde está a voz que se levanta junto à presidente da República em

favor do Estado de Minas Gerais, como fazia Aécio Neves? Voz forte, voz ouvida.

Agora estão calados, pois eles acham que está tudo bem. Acham que a presidente

está fazendo muita coisa, mas o que ela está fazendo por Minas Gerais? Olhem a

saúde de Minas Gerais, olhem a segurança, olhem o efetivo. Misael, há um policial

rodoviário federal para cada 700km de rodovia em Minas Gerais.

Outro  dia  tiraram  os  policiais  rodoviários  da  estrada  e  os  levaram  para  dar

segurança  em  Guarulhos.  Nenhuma  palavra  em  favor  de  Minas  Gerais.  Estão

calados. Este Plenário está calado. Eles gostam de falar contra o mais querido, Aécio

Neves. Aí eles gostam. Eles gostam de falar contra Minas Gerais e contra o governo.

Acho que incomoda quando Minhas têm 15 secretarias, e eles têm 39 ministérios;

quando  investem  no  Corinthians,  e  Minas  Gerais  investe  nos  municípios  e  no

ProMunicípio. Acho que eles ficam incomodados. Parem de investir no Corinthians,

de  dar  dinheiro  ao  Corinthians.  O  Guerrero,  número  9  do  Corinthians,  ganha

R$400.000,00  por  mês,  e  o  PT,  o  PMDB  e  o  governo  federal  dão  dinheiro  ao

Corinthians, colocam a marca da Caixa na camisa desse clube.

Foram para o Corinthians 40 milhões da Caixa Econômica Federal, que tinha de

estar fazendo casas para o povo do Misael. O dinheiro da Caixa deveria ser usado

para  fazer  casas  para  as  comunidades,  e  hoje  esse  dinheiro  é  utilizado  para  o

Corinthians Paulista, para o Flamengo. É um escândalo o que está acontecendo no

Brasil, e os partidos, aqui, calados, silenciados. Nenhuma voz se levanta em favor de

Minas  Gerais.  Mirem-se  em  Aécio  Neves,  do  PSDB,  que  cobrava  de  Fernando

Henrique Cardoso os investimentos em Minas Gerais. Levantem a voz, PT, PMDB,

defendam Minas Gerais. Vocês vão continuar aceitando o que está sendo feito contra

Minas Gerais? Mais de 10 anos de governo e Minas Gerais abandonada, e PT, PMDB

e os  partidos compõem aqui  a  base da presidenta  Dilma,  que abandonou  Minas

Gerais, que esqueceu o nosso estado. Dilma, calada, e a oposição - nem é oposição

mais,  Anastasia -  é uma oposição,  deputado Elismar  Prado,  a Minas Gerais,  aos

mineiros.

Eu  concluo  com  a  resolução  da  presidência  da  República  determinando  que  a
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merenda - não é merenda escolar, gente, é alimentação escolar -, que a alimentação

escolar não pode ser dada aos professores. Trata-se de uma medida provisória, na

verdade, porque o PT adora medida provisória.  Governar por decreto, por medida

provisória é a coisa mais antidemocrática que existe.

Estou concluindo, deputado Elismar Prado. Penso que V. Exa. está sendo apertado

pelo deputado Rogério Correia. Há uma semana ele está falando mal do governo e

não  consegue ouvir  um pouquinho.  Concluo  então  dizendo que se  trata  de  uma

medida provisória, própria do PT, do PMDB e dessas pessoas que, infelizmente, não

defendem Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.

O presidente (deputado Elismar Prado) - Com a palavra, para discutir, o deputado

Vanderlei Miranda.

O deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, é com essa linha de discussão, mas

centrado em discutir o projeto, o que nós não vimos acontecer aqui com o orador que

me antecedeu.

O deputado Rogério Correia (em aparte)  -  Estou inscrito  para discutir  o projeto,

mas, como o deputado João Leite costuma falar e não voltar, eu queria sugerir a ele,

solicitar-lhe  que  permanecesse  no  Plenário,  até  porque  ele  cobrou  diversos

posicionamentos do PT, disse que o PT fica calado, que ele não sabe da defesa que o

partido faz. Eu gostaria que ele também escutasse o que vou dizer depois. Como V.

Exa.  solicitou  ter  a  palavra  antes  de  mim e  eu  fiz  questão  de conceder,  eu  não

poderia deixar de fazer esse convite ao deputado João Leite, até porque quero fazer

um som de conteúdo. Prefiro fazer assim a ir à tribuna e destilar ódio, ir com sangue

nos olhos, com o nariz escorrendo com tanto ódio, com rancor. Então, prefiro falar

com calma, mas responder às questões.

Eu gostaria que o deputado João Leite, que tanto falou do PT, nos ofendeu, fez

críticas à presidenta Dilma, ao presidente Lula e tratou essas questões com rancor e

ódio, e não com conteúdo, ficasse no Plenário, até porque eu não gosto de responder

aos deputados na ausência deles. Assim, é um convite que faço ao deputado João

Leite, que a gente continue um bom debate, já que, quando eu peço aparte, ele não

concede. Então, que pelo menos ele possa escutar as respostas que eu darei aqui,
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de conteúdo político. O ódio, o rancor, o sangue nos olhos, isso não, porque eu não

guardo isso em meu coração. Vou aguardar as palavras de V. Exa.

O deputado Vanderlei  Miranda -  Serei  breve,  deputado Rogério  Correia.  Quero

saudar  os  deputados,  as  deputadas e  os  senhores  e  as  senhoras  que,  de  casa,

acompanham os nossos trabalhos.

Vim à tribuna, deputado Rogério Correia, Sr. Presidente, só para mostrar que há

uma contradição no Projeto de Lei nº 4.441/2013, aliás, não é bem uma contradição,

mas um conflito de competência que precisamos apurar melhor. Deputado Rogério

Correia, para mim há aqui um conflito de competência, salvo melhor juízo. Para tanto,

já protocolizei um requerimento na Mesa, a fim de que o projeto retorne à Comissão

de Administração Pública para que façamos até o ajuste que precisa ser feito. Se é

que o meu entendimento está correto, e creio que está.

O  art.  165  diz  o  seguinte:  “O  Departamento  Estadual  de  Telecomunicações  de

Minas Gerais  -Detel  -a que se refere  a  alínea “f”  do  inciso  IV  do  art.  12,  da  Lei

Delegada nº 179/2011, tem por finalidade:”. Acredito que é aqui que encontraremos o

conflito.  Qual  é  a  finalidade?  “...executar  e  fiscalizar  a  política  estadual  de

telecomunicações formulada pela Secretaria de Estado de Cultura,  competindo-lhe

elaborar  e  executar  plano,  programa  e  projetos  referentes  à  repetição  e  à

retransmissão de sinais de televisão.” Muito bem. Essa fala da competência do Detel.

Aqui, mais abaixo, o art. 118 diz: “A Fundação TV Minas Cultural e Educativa - TV

Minas -, a que se refere a alínea “c”  do inciso IV do art.  12,  da Lei Delegada nº

179/2011,  tem  por  finalidade...”  -  é  aqui  que estou  baseando a  minha  fala  neste

encaminhamento e no retorno do projeto à comissão, porque diz qual é a finalidade

da  TV  Minas  no  caso  -  “...executar  e  fiscalizar  a  política  estadual  de

telecomunicações, bem como promover, por meio da televisão e sem fins comerciais,

a difusão de atividades culturais, a promoção da cidadania e a integração do Estado,

em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Estado de Cultura

- SEC -...”.

Isso aqui ficou confuso. De quem é a competência afinal de contas, principalmente

no  que  toca  ao  gerenciamento  das  concessões,  que  o  Detel  hoje  tem  a

responsabilidade de gerenciar em Minas Gerais? Aqui, em cima, diz que é do Detel,
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mas,  embaixo,  diz que é da TV Minas.  Se é da  TV Minas,  temos aqui  um outro

problema. Um permissionário de televisão, aquele que detém ou aquela entidade que

detém  a  concessão  para  a  transmissão  de televisão,  ou  a  radiofusão,  não  pode

gerenciar outras concessões. O Ministério das Comunicações não permite isso. Ela

pode fazer o gerenciamento da concessão dela, mas não de outras concessões.

Nesse caso, assim como está aqui, deputado Rogério Correia, significa que, não

podendo ela fazer o gerenciamento das outras concessões do Estado... Aliás, são

mais de 600 que o Detel hoje gerencia, 300 dele mesmo, mais as chamadas grandes

redes, como a Globo, o SBT, a Bandeirantes, a Record, a Rede TV; enfim, todas as

que  hoje  estão  debaixo  do  gerenciamento  do  Detel,  uma  vez  passando  para  o

gerenciamento da Rede Minas, por aquilo que diz o Ministério das Comunicações, ela

não pode fazer. Não podendo fazer, todas essas televisões terão de retirar o seu sinal

do ar. Ela não pode fazer esse gerenciamento.

Assim sendo, encaminhei esse requerimento para que o projeto retorne à comissão,

a fim de dar mais clareza a esse texto e dizer de quem, de fato, é a competência de

fazer  esse  trabalho.  No  meu entender,  a  competência  é  do  Detel.  Agora,  se  de

repente quer se colocar o Detel debaixo do guarda-chuva deste ou daquele órgão,

desta  ou  daquela  secretaria,  vamos  mantê-lo  na  Secretaria  de  Cultura.  Não  há

problema algum. Mas que a competência para a administração dessas concessões,

enfim, a fiscalização e o acompanhamento, tudo aquilo que ele faz, continue fazendo

lá, ainda que debaixo do guarda-chuva da Secretaria de Estado de Cultura.

O que não pode, em nosso entender, e até que provem o contrário, é a Rede Minas,

uma cessionária, uma televisão que já tem outorga para gerenciar e administrar, fazer

o gerenciamento dessas outras, cerca de 60 autorizações, emissoras que o Detel tem

a responsabilidade de fiscalizar.

Como havia prometido a V. Exa. que a minha fala seria de no máximo 10 minutos,

encerro minhas palavras para que V. Exa. faça bom uso do tempo que tem para o seu

encaminhamento. Obrigado.

O presidente (deputado Dilzon Melo) - Com a palavra, para discutir,  o deputado

Rogério Correia.

O  deputado  Rogério  Correia  -  Deputado  Elismar  Prado,  deputado  Vanderlei
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Miranda,  solicitei  a  discussão  desse  projeto  para  aprofundar,  na  Assembleia

Legislativa, um debate que venho buscando fazer sobre o balanço do governo do

Estado e os projetos que estão em pauta neste fim de ano. Vou tentar demonstrar um

projeto de governo, que, de maneira geral, não está à altura do Brasil, não está à

altura  de  um  Brasil  que  cresce,  que  se  desenvolve,  que  se  destaca

internacionalmente e que tem obtido frutos reconhecidos no mundo inteiro. Não é à

toa  que,  quando  a  presidenta  Dilma  viaja  -  também  era  assim  na  época  do  ex-

presidente Lula -, o Brasil é reconhecido não apenas por ser o país do futebol, da

alegria nos campos e nos estádios. Isso, evidentemente, deputado Elismar Prado,

continua.  Estamos  vendo  agora  a  chegada  do  nosso  querido  Atlético  Mineiro  ao

Marrocos,  e  o  Ronaldinho  sendo  recebido  com  toda  alegria.  Então  essa  festa

brasileira continua sendo uma atração internacional. Porém não é apenas isso.

Hoje já se sabe que Lula mudou o Brasil, que o Índice de Desenvolvimento Humano

-  IDH -  no  Brasil  cresceu muito,  que o  Brasil  que vivia  da  miséria  e  na  miséria

modificou-se muito. Hoje se sabe que um operário transformou o Brasil em outro país,

um  Brasil  que  não  é  mais  subordinado  aos  interesses  norte-americanos  nem  à

política do Fundo Monetário Internacional - FMI. Isso incomoda muito certos setores

da elite brasileira, especialmente aqueles que têm espírito de vira-lata. Esse espírito

era muito comentado no Brasil de antes, num momento em que, em vez de construir

um país com altivez, construía-se um país subordinado aos interesses dos grandes.

Esse era o chamado espírito de vira-lata.

Hoje o Brasil  não tem mais isso, é um país que fala de igual para igual, teve o

reconhecimento  do  Obama, que chamou o  Lula,  um  operário,  de  “o  cara”.  É  um

reconhecimento não apenas ao ex-presidente, pelas suas qualidades, mas também

ao nosso país. A presidenta Dilma é cortejada internacionalmente pelos governos de

todo  o  mundo.  É  claro  que  ela  e  o  ex-presidente  Lula  não  poderiam  se  alçar

representantes e líderes mundiais se a situação fosse semelhante à de antigamente,

em que os países latino-americanos menores eram atacados, humilhados, como se

fazia com Bolívia,  Colômbia, Chile,  Cuba, Paraguai,  enfim, com países pequenos,

desrespeitando nações que têm desenvolvimento menor que o nosso. Ou seja, esses

países  ficavam  subordinados  aos  interesses  dos  países  capitalistas  centrais,
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especialmente os Estados Unidos.

Então, quando o deputado João Leite faz aqui uma crítica à política internacional,

vejo bastante diferença entre um projeto e outro. O deputado João Leite prefere fazer

a crítica pelo ponto de vista do ódio e do rancor.  Acho que política não se pode

discutir com esse ódio e com esse rancor. Discutir política com sangue nos olhos,

olhos vermelhos e gosto de sangue na boca não permite avançar o debate real. Por

exemplo, na questão internacional: dizer que o Lula está submetido à Bolívia e falar

isso com ódio... Ora, a Bolívia é um país irmão nosso, aliás, um país irmão com um

nível de pobreza muito maior. Não é justo tratar a Bolívia como se fosse um país

menor, como os Estados Unidos trataram o mundo e o Brasil durante muito tempo.

Lembro-me de um episódio em que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi

humilhado pelo ex-presidente Bill Clinton, nos Estados Unidos. O Bill Clinton deu um

pito  no  Fernando Henrique e expôs ao mundo inteiro  o  espírito  de vira-lata,  pois

Fernando Henrique foi aos Estados Unidos fazer um debate. Ele o humilhou e disse:

“O Brasil está errado, se está da forma como está dizendo”. Então, subserviente aos

interesses do próprio Estados Unidos, o Brasil não teve condições de avançar em sua

política econômica e não fez o dever de casa. Se procurarem no Google, verão Bill

Clinton  puxando a  orelha  de  Fernando Henrique  e  o  mandando ter  mais  altivez.

Portanto, o Brasil era tratado como um capacho.

Ora, a presidenta Dilma não pode tratar os países com esse rancor e com esse

ódio,  muito  menos  os  países  que  têm  hoje  um  desenvolvimento  e  um  nível  de

pobreza maiores. Pelo contrário, é preciso ajudar esses países. É preciso fazer com

que  o  mundo  evolua.  Essa  é  a  política  externa  que  o  Brasil  está  nitidamente

colocando em relação à política internacional.

A presidenta Dilma, por exemplo, em vez de tratar com ódio - como vimos agora o

deputado João Leite tratar as divergências com rancor, sangue nos olhos, gosto de

sangue na boca e com olhos vermelhos -, chamou os presidentes e os ex-presidentes

para fazer uma viagem e ir lá se despedir de Mandela. De que tipo foi o gesto da

presidenta Dilma? Não foi apenas um gesto externo, ou seja, um gesto para a África

do Sul. Foi um gesto externo e interno, um gesto relativo aos dois países. A Dilma

apontou para o mundo a necessidade de a África do Sul e a África serem tratadas
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com o reconhecimento que precisam, a partir  e especialmente de Mandela. Vejam

que bonito o gesto da presidenta Dilma. Um gesto de reconhecimento da mãe África,

que é um continente mais pobre, mais explorado, mas que, por isso mesmo, tem de

receber um olhar especial dos países em desenvolvimento e dos países mais ricos.

Vejam que gesto bonito. Até o ex-presidente Fernando Henrique foi convidado a ir no

voo com ela, para que ele e o próprio PSDB soubessem que o tratamento dado à

África e à América Latina é hoje distinto daquele anterior, onde nos submetíamos aos

interesses  dos  Estados  Unidos,  do  imperialismo  americano  e,  com  base  nisso,

éramos humilhados, e os países mais pobres não se fortaleciam no mundo.

Do ponto de vista da política internacional, digo que o Brasil não pode, por ser mais

forte, humilhar a Bolívia,  como aqui foi insinuado pelo deputado João Leite.  Aliás,

acho que isso é um pouco da política do PSDB. Então, trato esse desabafo e esse

ódio  expresso pelo  deputado  João  Leite  na  política  internacional  como conceitos

diferentes dessa política e com divergências sérias. É uma divergência ideológica,

deputado Elismar Prado. O Brasil tem respeito por esse país. Entretanto, não queria

me ater a uma discussão de falso moralismo. Embrulha-me o estômago a discussão

udenista que o PSDB procura fazer no Brasil, porque isso é antigo. É uma política

que sempre foi derrotada nas urnas. E com razão, porque o povo não é bobo. A UDN,

deputado  Elismar,  nunca  ganhou  as  eleições  no  Brasil.  A  não  ser  uma  vez,

emprestada por meio de Jânio Quadros.

Foi  a  única  vez  que  a  UDN  ganhou  eleição,  com  esse  discursinho  de  falso

moralismo  que  tinha,  em  que  hoje  o  PSDB  se  transformou.  O  PSDB  hoje,

infelizmente, não é um partido moderno que discute os rumos do País. Ele faz uma

discussão de moralismo falso e arcaico, como era feito sempre pela UDN no Brasil. A

UDN procurou destituir Getúlio Vargas, levou-o ao suicídio com tantos discursos de

denúncias,  corrupção,  moralismo  falso,  como  se  fossem  todos  santos.  Eles

transformavam a política no mal. Assim era a UDN e é o PSDB. Jogam lenha na

fogueira desse falso moralismo como se fossem os maiores moralistas da história, os

mais honestos, só eles, os arautos da moralidade.

V. Exa. sabe que não é bem assim, mas é como o PSDB trata as coisas. Voltou a

UDN. Nunca ganharam eleição de Getúlio, perderam todas. Perderam várias eleições
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até conseguir ganhar uma eleição com Jânio Quadros. Tentaram derrubar Juscelino

também,  e  era  o  mesmo  discurso.  Lacerda  e  os  udenistas  tentaram  derrubar

Juscelino.  Tentaram derrubar  todo governo que tivesse uma característica popular

trabalhista. Depois tentaram derrubar,  e conseguiram, o governo do Jango, com o

golpe militar. Mas antes elegeram, por via transversa, Jânio Quadros, que não era o

quadro da UDN, mas eles  o apoiaram. Foi  a única vez que a UDN ganhou uma

eleição. Deu no que deu,  Jânio Quadros não aguentou aquela visão moralista da

UDN e renunciou, e aconteceu essa crise no Brasil. A UDN conseguiu derrubar João

Goulart, por meio de um golpe militar. Foi isso que a UDN conseguiu fazer. E nós

vivemos aquele período triste do Brasil, após a UDN ir para as ruas dizendo que era a

marcha pelo Brasil, pela sociedade e pela moralidade.

Era o mesmo estilo do deputado João Leite, sangue nos olhos, gosto de sangue na

boca, olhos vermelhos. Os arautos da moralidade estão chegando contra o PT e os

trabalhistas!  O  mesmo  discurso.  Mas  nunca  ganhou  eleição.  E  agora  perderam

eleição duas vezes para Lula e para Dilma. E o senador Aécio Neves, que agora

começa a  fazer  esse discurso  udenista,  não está  sendo aceito  nem por  Roberto

Freire. É o desespero que estou vendo no PSDB hoje, um desespero completo. Nem

o Roberto Freire quer conversar com Aécio. A conversa do Aécio ninguém engole. Se

for para o lado do moralismo, o João Leite falou muitas coisas aqui, mas o Anastasia

criou,  por  lei  delegada,  3.700 cargos.  Como é essa política  de  enxugamento  tão

falada  aqui?  Foram  criados  3.700  cargos  por  lei  delegada,  que  nem  sequer  foi

aprovada aqui. Por que isso não é inchaço da máquina, mas o PT ter militantes que

ajudam  a  governar  são  os  “companheiros”,  como  disse  o  deputado  João  Leite?

Repito, com sangue nos olhos, olhos vermelhos e gosto de sangue na boca. Aí é

companheirada,  mas o  deles  não,  3.700 cargos  não são.  Que falso  moralismo é

esse? Vejam  o  falso  moralismo.  Vemos  imediatamente  a  contradição desse falso

moralismo. Esses são os companheiros, mas ele não faz uma crítica a respeito da

sobrinha do Cachoeira,  que está  trabalhando em Uberaba até  hoje,  contratada a

pedido do Aécio e do Demóstenes, a sobrinha do Cachoeira.

Se eu for ficar aqui fazendo essa política udenista e essa crítica moral falsa, não

chegaremos a lugar nenhum. Então, em primeiro lugar, gostaria de colocar os pingos
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nos “is” para fazermos uma discussão mais séria, uma discussão de conteúdo, de

que  Brasil  queremos  e,  finalmente,  de  como  está  o  Estado  de  Minas  Gerais.  É

importante discutir Minas Gerais, porque Minas está em uma situação difícil, que é

contraditória com o Brasil. É importante ver a contradição e a situação em que Minas

Gerais se encontra, porque não é normal. Minas Gerais tem um choque de gestão

que tem levado o nosso Estado a não aproveitar  as  potencialidades  do Brasil.  E

essas potencialidades, que são vistas e aplaudidas no mundo todo, não podem ser

negadas. E são medidas positivas que estão sendo implementadas, sobre as quais

falarei.

O  deputado  Elismar  Prado  me  pediu  um  aparte.  Faço  questão  de  concedê-lo.

Espero V. Exa. O deputado Elismar Prado vai a outra reunião. Se ele não for até lá,

não haverá tempo regimental para abertura dessa reunião.

Continuo meu pronunciamento, buscando fazer uma análise da situação em que o

Estado de Minas Gerais se encontra. É importante que façamos isso. Além do ódio e

do rancor,  há um certo sentimento de desespero, que estamos vendo nas hostes

tucanas no Estado de Minas Gerais. De onde vem esse desespero? Nitidamente o

Brasil está numa fase de desenvolvimento em que nunca tivemos, apesar de toda

crise  internacional.  Quando  falamos  em  desenvolvimento,  telespectadores  da  TV

Assembleia, deputadas e deputados,  companheiras e companheiros,  não estamos

tratando  apenas  do  crescimento  do  PIB  ou  do  desenvolvimento  econômico,  mas

fundamentalmente do desenvolvimento social. Nenhum país do mundo está com o

nível  de emprego tão alto  quanto o  Brasil.  Esse é um fator  fenomenal.  Uma das

características da miséria no Brasil era exatamente o desemprego. O Brasil era um

país cheio de desempregados. Isso levava a uma miserabilidade muito grande.

Quais os contornos dados ao problema para diminuir essa miséria? O que houve de

alteração na política econômica? O fortalecimento do mercado interno. Foi essa a

aposta que o presidente Lula fez no campo e na cidade. No campo, por meio dos

programas oriundos do crédito para o pequeno trabalhador e para o agricultor familiar.

Com esse crédito,  levamos até eles o Luz para Todos, o Minha Casa Minha Vida

Rural. O homem do campo, a mulher do campo, o pequeno produtor, o camponês

passaram a ter condições de criar ali sua família e gerar riqueza para os pequenos
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municípios.  Agregados  ao  Pronaf,  ao  Programa  de  Aquisição  de  Alimentos,  ao

Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar  -Pnae  -,  e  a  outros  programas,

fortalecemos os pequenos municípios. Esses programas, junto ao aumento real do

salário  mínimo  e  ao  aumento  do  emprego,  geraram  nos  pequenos  municípios  a

capacidade de o Brasil crescer e se desenvolver, sem depender da política externa e,

dizendo em outras palavras, sem que a crise externa afetasse o Brasil  com tanta

profundidade.  A geração  de  emprego  e  a  divisão  de  renda  fizeram  a  roda  da

economia  brasileira  girar.  Essa foi  a  diferença.  Ao  invés  do  presidente  Lula  e  da

presidenta  Dilma apostarem na recessão econômica,  apostaram em  fazer  a  roda

girar, por meio da divisão de renda.

O aumento do Índice de Desenvolvimento Humano - IDH -, para o qual  o Almir

Paraca chamou minha atenção,  por  ser  fundamental,  aconteceu no Brasil.  Houve

aumento dos IDHs, por meio dos quais se avalia o real desenvolvimento do País.

Essa avaliação não deve ocorrer apenas pela medição do PIB, sob o ponto de vista

econômico.  Do  ponto  de  vista  econômico,  a  situação  é  óbvia.  Como  houve

crescimento para os pequenos, esse índice apresenta uma melhoria que acompanha

a melhoria  do  IDH.  Esse é  o  grande segredo.  Essa é  a  grande diferença que o

presidente Lula fez na política interna brasileira. Quanto à política externa, já falei

sobre as diferenças que levaram o Brasil a ter um relacionamento com os países

vizinhos e menores de forma diferenciada.

A presidenta Dilma aprofundou tudo isso por intermédio do PAC. Essa também é

uma  característica  muito  distinta  da  característica  neoliberal  anterior.  Qual  a

característica do Brasil  anteriormente? O Estado era tido como Estado mínimo. O

neoliberalismo  ganhava  força  no  Brasil.  São  modelos  econômicos  e  sociais  e

ideológicos distintos. Não trato as coisas, como o deputado João Leite, com ódio. Não

trato isso alimentando ódio ao Fernando Henrique ou a outras figuras. São diferenças

políticas, que podem ser implementadas de uma forma ou de outra. É assim que

devemos  tratar  a  política.  Se  tratarmos  a  política  com  ódio,  não  haverá

desenvolvimento  nem aprendizagem.  Essa é  uma diferença que devemos  ter  em

mente ao fazermos um pronunciamento.

O que acontece quanto a essas diferenças que aqui relatei, presidente?
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Esse  desenvolvimento  nos  possibilitou,  do  ponto  de  vista  das  pessoas,  aplicar

políticas sociais que melhorassem a vida delas, o que acabou melhorando no Brasil.

O Lula costuma falar de maneira mais simples. Ele diz que o pobre salvou o Brasil da

crise. É isso mesmo. Aquele dinheirinho com que o pobre compra as coisas salvou o

Brasil  da  crise.  As  palavras  do  Lula  estão certas.  Assim,  o botequim da esquina

vende,  o comércio vende, e a economia vai  girando.  Mesmo que o PIB não seja

enorme, isso faz o dinheiro circular.  O Brasil  precisa aprender isso. Não podemos

mais ter a ilusão de que teremos um país em que vamos aumentar a exportação e as

commodities sem ajustar o mercado interno. Não adianta ter um PIB grande se tiver

uma política interna onde impera a miséria. Esse foi o grande ensinamento que o

presidente Lula nos deu e que possui uma diferença enorme em relação à politica

adotada anteriormente.

Há  também  o  problema  do  papel  do  Estado.  O  papel  do  Estado  no  governo

Fernando Henrique, num modelo neoliberal, que é o modelo em curso, é um projeto.

Nesse modelo o Estado é diminuto, não tem o comando das suas ações e deixa para

o mercado resolver os problemas. O mercado quer o lucro e não olha para o pobre. O

mercado não vai dizer: tenho aqui uma quantidade de pobres muito grande no Brasil

e vou adaptar minha produção a eles. O mercado vai adaptar sua produção aos ricos.

Ele quer lucro. É isso que os capitalistas querem: lucro. No capitalismo é assim. É

claro que não podemos desconsiderar isso, porque vivemos num sistema capitalista,

mas é preciso um Estado que regule as coisas, até para contrabalançar. O Estado

tem o papel de contrabalançar, de dar aos pobres condições de ter acesso a alguma

coisa, não deixar o mercado regulamentar tudo, porque o mercado regulamentará a

favor dos ricos. O Estado tem de ser o Estado dos mais pobres. Essa também é uma

diferença. Substituímos o modelo neoliberal pela presença do Estado.

O que é o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC? Vi o deputado João

Leite com gosto de sangue na boca, com olhos vermelhos e com aquele ódio todo,

falando contra o PAC. Falando que a Dilma, que não sei quê, que os companheiros

do PT... Estou tentando explicar o que o PT está fazendo para o Brasil, porque ele

falou que o PT precisava explicar. O PAC é uma forma de o Estado entrar e organizar

a economia.
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O que não estava bem no Brasil? Quando o Lula entrou, estávamos numa crise de

apagão.  Vocês  se  lembram do apagão? Não tínhamos  investimentos  em energia

elétrica. Foi necessário um investimento pesado na energia, e o Brasil  não correu

mais o risco de apagão. Construíram usinas hidrelétricas, fizemos uma remodelagem,

porque não poderíamos fazer mais que isso da noite para o dia. Demos uma visão de

que o Estado, para se desenvolver,  precisava de energia elétrica, então o Estado

passou a ser responsável por essa questão.

No governo Fernando Henrique,  eles  iam privatizar.  O ex-presidente Itamar não

deixou privatizar Furnas. Se Furnas fosse privatizada e a Cemig entregue, como foi

feito no governo dele, não teríamos condições de colocar o estado favorável a uma

política  energética  para  os  mais  pobres  no  Brasil.  Chegou  ao  ponto  de  a  Dilma

conseguir diminuir o preço da energia elétrica. E aqui, em Minas, exatamente o PSDB

foi contra isso. Não é que o PSDB seja composto por pessoas ruins. Às vezes, o

deputado João Leite não entende a questão e acha que é o bem contra o mal, o bom

contra o ruim. Não é isso, são ideias distintas. Mas o fato é esse e a verdade é essa.

O Estado passou a ter, portanto, sua função social na energia elétrica.

Outra questão é a infraestrutura. O Brasil precisa investir na infraestrutura. Tem de

ser o Estado,  o mercado só não é possível.  Se ficar apenas na parceria público-

privada, como Minas tenta fazer, não vai dar certo. O fundamental é o que o Estado

vai fazer. Aí é que surge o desespero nos tucanos, porque a Dilma está colocando o

pingo nos “is”. Eles criticam o trem-bala, mas eu não. No futuro, quando o trem-bala

estiver pronto, ligando o Rio de Janeiro a São Paulo, haverá a vertente, também para

Minas. Isso não será agora, de imediato, porque o foco está nessas duas cidades.

Mas já há uma demanda para Belo Horizonte ter um trem-bala também, o que vai ser

fundamental, do ponto de vista da locomoção, para se interromper o transporte nas

rodovias e prevalecer o transporte nas ferrovias.

Não  se  pode  pensar  em  ferrovia  entre  o  Rio  de  Janeiro,  São  Paulo  e  Belo

Horizonte, por exemplo, com trens de ferro da década de 1930; tem de pensar em

trem-bala. Mas João Leite não pode assumir isso, porque é um absurdo o Estado

gastar dinheiro assim. Para ele, isso é gastar dinheiro. É a intervenção do Estado em

um ponto essencial, assim como acontece nas rodovias, e aí pinta o desespero. A
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presidenta Dilma só não veio aqui  na segunda-feira  -já  expliquei  -,  porque foi  ao

funeral do Mandela. Acho uma obrigação ela ir lá fortalecer a África - e assim o fez -,

pois é um continente pobre.

Mas a presidente Dilma já anunciou que vem a Belo Horizonte, e os tucanos ficam

desesperados. O que ela vem fazer aqui? Vou ser obrigado a adiantar o que ela vem

fazer aqui. O deputado João Leite preferiu não ficar, saiu com os olhos vermelhos,

com gosto de sangue na boca, nervoso, mas é preciso dizer a ele o que a presidente

Dilma vem fazer aqui. Ela vem exatamente anunciar a obra de infraestrutura, a ordem

de serviço para a BR-381. Depois de muito tempo vai ser dada a ordem de serviço.

Daqui a três meses, as máquinas vão entrar nas estradas porque a ordem de serviço

foi dada. O Estado vai investir bilhões para duplicar a BR-381, obra tão solicitada por

tantos há tantos anos. Se dependesse dos tucanos, íamos esperar a vida inteira para

ver se alguma empresa privada faria a obra, como a estrada que vai a Montes Claros

ficou esperando, e não foi feita, a não ser quando o presidente Lula assumiu a obra.

Foi o Estado fazendo a intervenção. Muitas estradas foram feitas - outro dia o Antônio

Júlio falava de Pará de Minas - e outras serão feitas.

Esse é um anúncio importante da presidenta, o qual causa desespero aos tucanos.

É  normal.  Ela  também  vai  anunciar  obras  para  o  metrô.  Serão  mais  de

R$2.000.000.000,00.  Aguardem,  será  um  bom  anúncio  para  o  metrô  de  Belo

Horizonte. Ela vai anunciar também mais R$1.500.000.000,00 para o BRT, para as

obras de mobilidade urbana em Belo Horizonte.

A Dilma escuta o Brasil, ela não fica com ódio. Os manifestantes foram às ruas.

“Parabéns aos manifestantes! Vamos ver como atendê-los.” De acordo com o que foi

pactuado, ela vai destinar R$50.000.000.000,00, deputado Elismar, para o Brasil. Aqui

ela vai anunciar mais R$1.500.000.000,00 para o BRT e para as obras de mobilidade

urbana. Ela vem fazer bons anúncios. No entanto, isso tem levado os tucanos ao

desespero.  Talvez explique os olhos  vermelhos,  o  gosto  de  sangue na boca dos

tucanos, o ódio. De fato, o projeto que eles têm para o Brasil é ultrapassado. Qual é o

programa dos tucanos para o Brasil do futuro? É voltá-lo atrás. Perguntem ao povo se

querem voltar à era de Fernando Henrique, à era do projeto neoliberal. Alguém quer

voltar  àquele  tempo?  O percentual  é  muito  pequeno.  Pergunto  ao  telespectador:
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“Pense bem. Você quer  que o Brasil  volte  ao  tempo em que Fernando Henrique

governava ou quer  avançar?”.  A resposta está em todas as pesquisas de opinião

pública. O povo não quer retroceder ao que era o governo do PSDB, por mais que o

Aécio insista e minta. As próprias elites brasileiras já estão sentindo que o senador

Aécio Neves não é resposta para o programa brasileiro. Elas já estão sentindo isso. O

Roberto  Freire,  deputado  Elismar,  abandonou  o  barco.  Ele  disse  que  vai  apoiar

Eduardo Campos, porque, com o Aécio, ele não fica. Quem disse isso foi o próprio

Roberto Freire, que é tucano travestido, tem um bico maior do que o dos tucanos, um

bicão grande. Ele abandonou o barco. “Com o Aécio não dá para conversar”. Foi o

Roberto Freire que disse. Até o DEM está dizendo que vai sair do barco do senador

Aécio Neves.

Ora, esse desespero leva os tucanos a ficar ofendendo o Lula e a Dilma, em vez de

fazer uma reflexão e propor ao Brasil um programa.

E, quanto mais eles ofendem o Lula, um presidente querido, e a presidenta Dilma,

mulher de coração grande que tem feito  um belo trabalho no Brasil,  pior  para os

tucanos. Eles estão se isolando. Quanto mais eles se isolam, mais fica o discurso

udenista e pouco popular do PSDB, aquele discurso anterior ao golpe de 1964. O

PSDB está com um discurso muito assemelhado ao que a UDN tinha antes do golpe.

Os  mais  velhos  se  lembram  de  Carlos  Lacerda  falando  da  moral  e  dos  bons

costumes. O Serra já agiu assim durante a sua campanha, baixando o nível e falando

de falsa moralidade em seu discurso atrasado e conservador. Vocês se lembram da

marcha das mulheres pela moralidade no Brasil? Era um movimento conservador das

elites. Cada vez mais o PSDB se transforma nesse partido. Li um artigo e constatei

que é isso mesmo. Quanto mais o PSDB se isola do povo, fica mais elitizado e utiliza

um discurso conservador e udenista, com mais ódio e rancor. O ódio e o rancor dos

tucanos hoje é o que vemos em sua face e o que se transforma contra o povo e

contra as figuras que o povo gosta. Isso é lamentável, porque o PSDB até tinha uma

contribuição a dar ao Brasil,  mas isso está se retraindo,  deputado Elismar Prado.

Sinto que isso é um problema, porque tudo precisa de contraponto. Sei que aqui na

Assembleia Legislativa os tucanos não gostam de contraponto. Quando falamos, eles

vão embora, não gostam de escutar. Falam, destilam ódio e se vão. Mas, para fazer
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um debate sério, é preciso haver o contraditório.

O deputado Elismar Prado (em aparte)* - Agradeço ao deputado Rogério Correia, a

quem  parabenizo  por  seu  pronunciamento.  Ouvimos  atenta  e  educadamente  as

críticas ao governo do PT, ao presidente Lula e à presidenta Dilma. V.  Exa. falou

sobre as manifestações ocorridas recentemente no País. Elas foram democráticas e

legítimas e têm nosso apoio. Acho que o povo tem de ser mais crítico, consciente e

exigir seus direitos. É importante ressaltar isso.

Mas há um detalhe muito importante, deputado Rogério Correia: não escutamos

ninguém  pedindo  a  volta  ao  passado,  aos  tempos  do  ex-presidente  Fernando

Henrique Cardoso. O povo quer melhoras no serviço público, na educação, na saúde,

maior transparência, mais democracia. Mas ninguém quer a volta do passado. Por

quê? Porque, como disse muito bem V.  Exa.,  o governo do presidente Lula e da

presidenta Dilma conquistou muitos avanços. Por que eles não fizeram isso nos oito

anos de FHC?

Retiramos milhões e milhões de pessoas da linha da pobreza e da miséria, com

programas importantíssimos, como o Bolsa Família, que fez 10 anos. Conseguimos

revogar um decreto do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso que acabava com

o  ensino  profissionalizante  no  Brasil,  o  que  impedia  a  expansão  da  educação

profissional. Agora, temos o Pronatec atendendo a milhares e milhares de jovens em

todo  o  Brasil.  Temos  também  o  programa  de  expansão  do  ensino  superior,  a

construção de várias universidades. Antes do presidente Lula, o Brasil não investia na

construção  de  universidades  há  25  anos.  A expansão  do  ensino  superior  estava

paralisada. Além de construir novas universidades, conseguimos fazer a extensão de

centenas de unidades em todo o País, através do ProUni. Também tivemos outros

programas, como o Minha Casa Minha Vida,  que destinou mais  de 2 milhões de

moradia, e o ProInfância, criado para resolver um problema sério, a falta de vagas no

ensino infantil.

Eu  mesmo,  como  deputado  federal,  e  agora  o  deputado  Weliton  Prado,

apresentamos emendas para construção de muitas escolas do programa ProInfância,

que está ajudando muitos prefeitos.

V. Exa. tocou na questão da marcha, e me lembrei da marcha dos prefeitos. No
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tempo do Fernando Henrique, os prefeitos eram tratados como bandidos. Eles iam

manifestar-se  em  Brasília  e  eram  recebidos  com  bomba  de  gás  lacrimogênio  e

cachorros. Levavam cacete da polícia.  Agora, o presidente Lula, não,  recebe com

dignidade, a presidenta Dilma, da mesma forma, recebe com dignidade os prefeitos

de  todos  os  partidos  para  poder  discutir  as  questões  municipalistas,  as

reivindicações, e, em todo o encontro, a gente consegue algum avanço. É claro que o

que tem para se fazer é muito maior do que foi feito, mas conseguimos avançar muito

e há muita diferença no tratamento republicano, democrático, sem preconceito, sem

discriminação.  Todos  os  programas  do  governo  federal  chegam  a  todos  os

municípios, independentemente dos partidos a que pertençam os prefeitos.

Aliás quero denunciar uma questão: na última manifestação dos professores, lá em

Brasília...  Estão  tanto  a  Confederação  Nacional  dos  Trabalhadores  da  Educação

quanto  o  Sind-UTE  se  manifestando  em  relação  a  um  posicionamento  dos

governadores,  infelizmente  do  governo  do  Estado de  Minas  Gerais  também,  que

estão defendendo um projeto que vai corrigir o índice que trata do reajuste do piso

salarial nacional dos professores. Eles querem que o índice seja o INPC. Com isso,

em vez de os professores ganharem 19% de reajuste, eles querem reduzir para 7,7%.

O  deputado Rogério  Correia  -  Deputado  Elismar  Prado,  prevaleceram  os  19%,

felizmente, contra os interesses do PSDB.

O deputado Elismar Prado (em aparte)* - Ainda bem, porque o PSDB queria um

reajuste menor para os nossos professores até o momento em que acompanhávamos

essa questão.

Então, só para salientar, deputado Rogério Correia, que o PT se confunde com a

história recente deste país. Vivemos 300 anos de ditadura, 300 anos de escravidão

no País, duas ditaduras, 25 anos de Constituição Cidadã, e conseguimos avançar

muito com o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, ajudando os nossos

municípios.  Tanto  é  que  nos  encontros  que temos  com  os  prefeitos  de  todos  os

partidos, eles nos falam nos testemunhos: “Nunca recebemos tanta transferência de

recursos como agora, no governo do PT”. Isso não acontece em relação ao governo

do Estado. Na verdade, o que acontece aqui é o seguinte: eles mudam os nomes dos

programas, investem muito mais em propagandas enganosas do que na execução,
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de fato, dos programas.  Infelizmente, é isso que vem ocorrendo.  Já denunciamos

aqui  insistentemente.  Investem  menos  do  que  manda  a  Constituição  em  saúde,

investem menos do que manda a Constituição em educação,  retiram recursos da

segurança pública, não respeitam a lei do piso salarial nacional dos professores, ou

seja,  enfrentamos  aqui  um  problema muito  sério,  sem falar  na  dívida  imensa  do

Estado, que tem toda essa falácia de choque de gestão, de déficit zero. Onde está

isso?

Só mais uma coisa, deputado Rogério Correia: ouvimos aqui uma crítica quanto ao

número de ministérios da presidenta Dima. São 39 ministérios - isso foi, aliás, matéria

da imprensa -, mas gastamos 1 bilhão a menos do que Fernando Henrique com 25

ministérios. Eles tinham 25 ministérios...

O deputado Rogério Correia - Eles fizeram ministérios para os ricos, nós fizemos

mais ministérios para os pobres.

O deputado Elismar Prado (em aparte)* - Com mais ministérios e investindo muito

menos: 1 bilhão a menos de despesa, sabe por quê? Mais ministérios significam mais

escolas, mais saúde, contratação de mais professores, mais serviço público. Não é o

Estado mínimo, é o Estado para o povo. Então, precisamos avançar para prestar

mais  serviço público, mas o que eles querem é encolher  o Estado para defender

apenas uma elite conservadora. V. Exa. disse muito bem: eles estão incomodados

com a realidade de o filho do pobre poder, às vezes, estudar na mesma escola de seu

filho, poder ir a uma praia, frequentar shopping. Isso está incomodando uma parcela

da elite conservadora do País.

Portanto,  precisamos  avançar  a  cada  dia  para  incluir  cada  vez  mais  o  povo

brasileiro nas políticas públicas e dar uma condição melhor de vida a eles. É claro

que há muito o que fazer, mas precisamos reconhecer os avanços do governo do ex-

presidente Lula e da presidenta Dilma. Obrigado.

O deputado Rogério Correia - Muito obrigado, deputado Elismar Prado.

Estão incomodados agora até porque nordestino está indo à praia deles. Eles têm

ódio de nordestino. Dizem: “Estão querendo levar tudo para o Nordeste”. Essa região

merece, nossos irmãos nordestinos são os mais sofridos. O Nordeste nunca avançou

tanto quanto nos governos Lula e Dilma. Isso é bom, essa região não pode continuar
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naquela miséria que estava, com aquele povo passando fome, indo para os grandes

centros no Sul. O que é isso? Fez o Lula muito bem. O povo do Nordeste é muito

bem visto por nós, do PT, graças a Deus. Podemos falar com muito carinho, tratamos

bem o povo nordestino, ele era o que mais precisava. E assim tratamos melhor o

povo do Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, porque eles precisam mais do

Estado, é lá que a situação está pior.

O Estado trata diferentemente os desiguais. Os que são mais pobres precisam mais

da presença do Estado. É isso que as elites brasileiras não compreendem, é por isso

que o PSDB não entende a linguagem do povo. O Aécio fez um discurso outro dia de

uma hora no Senado e não usou a palavra “povo”. O Lindbergh fez um aparte e disse:

“Senador,  o senhor falou uma hora e não usou a palavra 'povo'”.  Os tucanos não

sabem o que é povo,  para  eles essa palavra  não existe.  Eles  pensam em como

governar a partir  dos olhos das elites. Um operário como o Lula, que pensa como

peão, vai governar o Brasil com os olhos de quem já passou necessidade. Ele vê de

outra forma mesmo. O povo o adora, e é por isso. Aí as elites ficam com aquele olho

vermelho, com gosto de sangue na boca contra o Lula. O ex-presidente é adorado

pelos pobres não é a toa, é porque ele fala a linguagem dos pobres, ele trabalha o

Brasil para os pobres.

Deputado,  eu  queria  voltar  a  Minas.  O  senhor  citou  uma  coisa  importante.  É

impressionante  como  em  Minas  Gerais  o  governo  tucano  quer  passar  a

responsabilidade do que é dele para os outros. Agora o deputado João Leite veio falar

aqui da alimentação escolar, que o governo federal não está cuidando da alimentação

escolar das professoras. Ora, quem tem de cuidar do vale-alimentação, do salário das

professoras do Estado é o Estado. Aí também é demais. A Dilma tem de cuidar e

também pagar o salário das professoras estaduais? Isso é função do Estado. Como é

tratada a alimentação da professora? É o Estado. O governo federal coloca o recurso

da  alimentação  escolar  para  todo  o  Brasil  e  para  todos  os  estudantes.  Aliás,

aumentou e melhorou muito a qualidade da alimentação escolar,  basta ver.  Agora

cada estado cuida da alimentação dos seus trabalhadores da educação. O que eles

fazem? Eles complementam a renda da alimentação escolar. O município faz isso. Já

conversei  com  vários  prefeitos.  Para  as  professoras  se  alimentarem,  eles
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complementam com recursos, com dinheiro do municípios. O Anastasia quer que a

Dilma  faça  isso.  Como ele  sabe  que  o  recurso  é  para  os  alunos,  ele  proíbe  as

professoras de comer. Tem lógica um negócio desses? Em vez de complementar,

joga  a  culpa  na  Dilma  e  proíbe  as  professoras  de  comer  na  escola.  Tenha  dó,

governador. A culpa é da Dilma de uma professora não comer na escola estadual?

Complemente o recurso. Fizemos uma emenda aqui,  e os deputados da base do

governo votaram contra. Agora querem dar a desculpa de que é culpa da Dilma. Tudo

é culpa dos outros. Vocês já imaginaram se o Lula tivesse governado dizendo que a

culpa  era  do  FMI  e  dos  Estados  Unidos  e  lavasse  as  mãos? O Lula  sabia  das

responsabilidades que tinha no Brasil e desenvolveu o País, fez um projeto.

Então,  deputado  Elismar  Prado,  essa  história  de  jogar  a  responsabilidade  nos

outros não pega mais. Eles têm a responsabilidade das coisas e jogam nos outros. A

mesma coisa estão fazendo agora com os prefeitos. Pergunto ao prefeito: “Qual é a

política do governo do Estado que está chegando à sua prefeitura?”. O prefeito sabe

que é  nenhuma. Até  papel  higiênico  para  delegacia  de  polícia,  se o prefeito  não

colocar, não tem. Gasolina nas viaturas, Emater, pessoal da polícia civil, tudo fica com

o prefeito.  Essa obrigação é  do governo do Estado,  não é da  Dilma.  Agora  eles

jogarão a culpa na Dilma. Isso não pega, não cola. Por isso é que os tucanos, cada

vez mais, distanciam-se do povo, porque esse discurso de jogar a responsabilidade

para os outros não pega.

Meu tempo está acabando, mas quero falar da falência do Estado.

Quando falamos que Minas está quebrada, eles ficam com raiva porque estamos

falando que Minas está quebrada. A oposição, o PT, e o PMDB ficam falando, com

aquele jeito, repito, com sangue nos olhos, com os olhos vermelhos, com sangue na

boca. Aí eles ficam falando: “O PT fica falando, o PT...”. Parece que eles têm ódio dos

partidos, pois falam com uma cara de ódio.

É verdade ou não que Minas Gerais está quebrada? Estou falando mentira? Minas

está quebrada. Olha, o secretário de Fazenda, Dr. Colombini, com o microfone - está

ele  aqui  -,  afirma:  “Os recursos são insuficientes  para  as  demandas”.  Tudo bem,

Colombini, eu sei que os recursos são insuficientes para a demanda. Isso não é de

hoje,  tem  de  se  fazer  escolhas.  Aí,  ele  diz:  “Na  lista  das  ações  que  podem ser



2255
____________________________________________________________________________

atingidas com os cortes, pelo 'pé no freio'...” Então ele lançou um programa chamado

“pé no  freio”,  o  mais  novo  programa do  governo  do  Estado.  Depois  de  11  anos

governando  Minas,  o  PSDB  lança  o  programa  “pé  no  freio”.  A Dilma  anuncia  o

Programa de Aceleração do Crescimento, e eles vêm com o “pé no freio”, e acham

ruim a gente falar. São dois programas diferentes. São ou não são? O PAC vai reunir

350 prefeitos com a Dilma, e não é para fazer choradeira igual ao que eles estão

pretendendo amanhã, no Dia do Basta. Dia do Basta... Deveria ser o Dia do Basta do

neoliberalismo. Dia do Basta... Dia do Basta do Estado com o pé no freio. Deveria ser

isso.

Mas, tudo bem, cada um faz a manifestação política e partidária que quiser. Os

prefeitos, se quiserem protestar contra a Dilma, podem vir. Cada um faz o que quiser,

e o Estado é democrático por isso. O que a Dilma vai vir anunciar é o Programa de

Aceleração do  Crescimento  -  PAC.  Virão  350  municípios  de  Belo  Horizonte  para

receberem maquinário, pá carregadeira, patrol, caminhão-pipa, caminhão-caçamba, e

então poderão trabalhar a agricultura familiar. O PAC rural é o programa fundamental

do governo. Então a presidente Dilma, deputada Liza Prado, virá para entregar as

máquinas aos prefeitos, já será a entrega das máquinas. É um programa que ela vai

anunciar dentro do PAC. Não tem como crescer sem a agricultura familiar. Crescer

não é somente crescer os grandes -já falei isso aqui -, tem de crescer, em especial,

os  pequenos.  Então  é  um  programa  para  acelerar  o  crescimento  dos  pequenos

produtores. Vai melhorar a condição das estradas e a condição da agricultura familiar

para  que os pobres tenham condição de escoar  e  produzir  alimento.  Esse é  um

programa em que a Dilma vem entregar as máquinas.

Ela vem anunciar o investimento de R$2.500.000.000,00 a mais para o metrô e

R$1.000.000.000,00 a mais  para a mobilidade urbana em Belo  Horizonte.  E  vem

anunciar bilhões e bilhões para a duplicação da BR-381. Ela vem num dia para dizer

que  o  Brasil  precisa  continuar  crescendo,  que  não  pare  de  crescer,  não  cause

recessão, desemprego, miséria e não fique à mercê do mercado, como era na época

do neoliberalismo e do Fernando Henrique Cardoso. Olha a diferença do programa.

Aí vem o Estado de Minas e faz um programa ao contrário, vai cortar nas áreas que

a Dilma está investindo, e chamam isso de “pé no freio”. Então temos o PAC, no
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Brasil, e o programa “pé no freio”, em Minas. E o programa “pé no freio” vai atingir o

transporte. Onde ele vai cortar? No Caminhos de Minas. Até no Caminhos de Minas,

para o qual já pediram tanto dinheiro emprestado que uma vez falei que ele viraria o

“caminhos  da  América  Latina”,  de  tanto  empréstimo  que  pediu.  Agora  vai  cortar

dinheiro do Caminhos de Minas. Onde mais vai cortar? Em recuperação de estradas

e rodovias. Então a Dilma anuncia que vai duplicar a BR-381, e o Anastasia anuncia

que vai colocar o pé no freio e tirar dinheiro das rodovias mineiras. Mobilidade na

Copa, isso é um absurdo. A Dilma e o Lula, principalmente o Lula, trouxeram a Copa

para o Brasil. E a Copa é uma boa. Tem gente falando mal, mas eu falo bem dela.

Que seja bem-vinda a Copa do Mundo!  Além de o Brasil  ganhar  no futebol,  está

ganhando  na  estrutura.  São  recursos  que  entram,  é  turismo,  o  Brasil  fica  mais

conhecido. É um grande ganho a Copa do Mundo. O Lula a trouxe para o Brasil, e

muitos  já  tinham  tentado  isso.  Tucano  tem  muita  inveja  também.  Parece  que  o

Fernando Henrique morre de inveja do Lula.

Quando o Lula ganha aqueles prêmios - ele cansou de ganhá-los -, o Fernando

Henrique parece que vai morrer de ciúme. Que coisa feia! É ciúme, ódio, rancor, só

sentimento  ruim.  Temos até  de mandar  benzer,  colocar  sal  grosso.  Cruz-credo!  A

tucanada tem mau presságio! Meu Deus do céu! Que urucubaca! Ficam com esse

rancor todo.

Então, a Dilma anuncia a Copa do Mundo, e eles ficam reclamando que BNDES

emprestou dinheiro para o Corinthians fazer o estádio. Ele vai pagar. Assim como se

emprestou aqui e o Aécio deu para a Minas Arena. Poderia ter sido para o Atlético e o

Cruzeiro utilizarem o Mineirão, mas o Aécio quis entregar para a Minas Arena. É por

isso que não ficou para os clubes. É por isso, também, que o Kalil se revoltou e está

jogando no Independência, para não dar dinheiro para a Minas Arena, que está lá

alimentando os filhotes do Aécio. Aqui se privatizou o Mineirão. Isso poderia ser para

os clubes daqui. Isso é dinheiro do BNDES.

O Corinthians foi lá e pegou dinheiro emprestado naquela instituição, com aval, etc.

Ele vai pagar,  tem de pagar, assim como estamos tentando fazer esse acordo do

dinheiro do Bernard para o Atlético também pagar a sua dívida. Tem de pagar, porque

deve,  mas  em  prestações.  O  Estado  tem  de  colaborar.  Mas  o  Estado  de  Minas
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preferiu entregar para a Minas Arena.

Há dois processos sobre o Mineirão. O deputado João Leite está preocupado com

moralidade,  então  que se  preocupe com ela  aqui.  Há um processo do Ministério

Público Federal. Tucano tem isso também. Quem entra com o processo é, para eles,

o errado. Aí dizem que é irmão do Sávio Souza Cruz. O fato de o procurador da

República  que  entrou  com  o  processo  ser  irmão  do  Sávio  não  vale.  Então,

desrespeitam o procurador, que é procurador federal, concursado. Desrespeitam por

ser irmão do deputado Sávio Souza Cruz. Ser irmão do Sávio o desqualifica. Aliás, o

irmão dele é um excelente procurador, que descobriu que não houve licitação. Não

querem que investigue que não houve licitação pelo fato de o procurador ser irmão do

Sávio. Aí, então, o Ministério Público Estadual entrou, por meio do Dr. João Medeiros,

com um processo enorme em relação ao Mineirão. São obras que foram pagas e não

foram feitas,  superfaturamento,  planilhas  trocadas,  além da ausência  de  licitação.

Tudo isso no Mineirão.

Já foram entregues pelo Estado R$80.000.000,00 para o Mineirão. É dinheiro da

Cfem, que tem que ver com o que ele está reclamando - que a BR-040 está cheia de

minério, que as empreiteiras tinham de fazer lá uma estrada paralela, mas não fazem,

porque o Aécio não cobra deles. Assim, continuam sujando a estrada. O dinheiro que

poderia ser usado para isso está sendo retirado da Cfem para pagar a Minas Arena.

Sabiam disso? Então, R$80.000.000,00 do Estado foram para a Minas Arena para

pagar o acordo que o Aécio fez com essa empresa.

Então, está aí a moralidade do PSDB. Ela não existe, é falsa. É por esse motivo

que  as  pessoas  não  optam  por  esse  partido,  porque  ele  cheira  a  falsidade.  Na

verdade, é isso que acontece com o PSDB aqui.

Eu estava falando da Copa. A Dilma e o Lula trazem a Copa, e eles vão colocar pé

no freio na mobilidade da Copa. Oh, meu Deus do céu!

Há  mais  pé  no  freio,  na  área  da  saúde,  por  exemplo:  fortalecimento  da  rede

municipal da saúde: pé no freio; ampliação da estrutura da atenção primária: pé no

freio; rede de urgência e emergência: pé no freio; implantação de hospitais regionais:

pé  no  freio.  Vejamos,  agora,  na  área  da  educação:  gestão  de  infraestrutura  do

sistema estadual de educação: pé no freio; transporte escolar: pé no freio. Vejamos
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na  área de  segurança,  que está  um inferno:  policiamento  ostensivo:  pé  no  freio.

Nesse caso, o deputado João Leite vai falar que a culpa é das drogas que vêm do

Paraguai e, portanto, a culpa é da Dilma. Não dá! O Estado não tem responsabilidade

nenhuma? A culpa é das drogas internacionais,  que fazem com que a segurança

pública em Uberlândia não funcione? Tenha dó, gente! Pelo amor de Deus! É demais

culpar as drogas internacionais. Vamos assumir um pouco as responsabilidades. Se

for assim, não precisamos de governo, não precisamos de eleições para governador,

o presidente nomeia outro, pois não tem função mesmo. Aqui em Minas está sem

função.

Voltemos, então: policiamento ostensivo: pé no freio; custódia e ressocialização de

presos: pé no freio; implantação de centro integrado de comando e controle: pé no

freio; gestão da frota: pé no freio; implantação de videomonitoramento, o Olho Vivo,

que é fundamental: pé no freio. Não sou eu que estou falando do pé no freio. Tudo

isso  que  vai  ser  cortado  é  de  responsabilidade  do  secretário  de  finanças  do

governador Anastasia,  Dr.  Colombini.  Ele diz:  “Na lista das ações que podem ser

atingidas pelo pé no freio”, estão todas essas que li aqui.

Então, o governo do Estado quebrou Minas. Essa é a verdade. Por mais que não

gostem que digamos, o Estado está quebrado. E está tão quebrado que teve, outro

dia,  de  aprovar  aqui  na  Assembleia  Legislativa  a  retirada  do  dinheiro  da

aposentadoria dos servidores públicos para acabar de sustentar alguns meses do seu

governo. E por quê? Porque aí entra uma ação política: não pode ser revelada para o

Brasil a real situação de Minas.

Eles não podem assumir que Minas está quebrada. Quando falamos isso eles se

justificam dizendo que a culpa é da Dilma, mas os outros estados não estão em uma

situação  tão  ruim.  Não  estou  dizendo  que  estão  todos  folgados,  que  as  coisas

estejam às mil maravilhas. Sabemos dos apertos, mas quem está nessa choradeira,

fazendo ato de prefeito, Dia do Basta, é exatamente o governo do Estado de Minas

Gerais, porque a situação do Estado é de calamidade. O Estado não está aguentado

mais.

Liza, você é do Triângulo e sabe disso: a situação está insuportável, analisando-se

o governo do Estado. Não há mais política para o governo do Estado. Os prefeitos
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sabem disso. Prefeitos, ponham a mão na consciência e vejam o que está chegando

em seu município do governo do Estado, a não ser problema que o governo joga para

vocês, mais nada. “Ah, mas a culpa é da Dilma.” Ora, o governo do Estado tem as

suas responsabilidades e não as cumpre. Uma professora não pode ganhar menos

do que o piso salarial. O governo tinha de ter visto isso.

Quanto aos reajustes, denunciei isso várias vezes aqui. O que o governo do Estado

está  fazendo?  Ele  inventou  esse  subsídio.  Aliás,  a  Liza  votou  conosco,  com  a

oposição. Ela votou a favor das professoras e contra o subsídio e fez bem, pois hoje

desmascaramos o subsídio. Ele foi uma forma de achatar o salário das professoras e,

ao mesmo tempo, o Estado ganha um recurso maior. O recurso passado à educação

é feito a partir de um reajuste do custo-aluno. Então, todo estado recebe todos os

anos um percentual a mais de reajuste sobre o custo-aluno. No ano retrasado todos

os estados receberam do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação

Básica - Fundeb - 22% a mais. Aqui em Minas, em vez de haver 22% de reajuste no

salário dos professores, o fizeram com 5%. Arrocharam os professores, e com isso

sobrou mais dinheiro para investimentos em outros aspectos da educação, mas não

foi para o pagamento dos professores. Este ano o reajuste do Fundeb foi de 9%,

quase 10%;  vamos  arredondar  para  10%.  Aqui  o  reajuste  foi  de  5%.  Novamente

economizaram em cima dos professores. No ano que vem está previsto o reajuste de

9%.

Liza, veja bem, porque isso é importante: o governador do Estado de Minas Gerais,

o governo do Estado de Minas Gerais vai receber 19% a mais do que a educação

recebeu este ano. Certo? Isso todo o mundo entendeu. O Estado de Minas Gerais vai

receber 19% a mais do que recebeu este ano. Ano que vem vai receber 19% a mais.

Ora, era justo que o salário dos professores fosse reajustado em 19%, não é? Mas o

governo não fará isso. Vocês verão que o reajuste máximo no ano que vem será de

5%. O governo do Estado está arrochando o salário dos professores, deixando de dar

o reajuste anual para economizar em outros setores. Com isso, ele está deixando os

professores insatisfeitos com o que está acontecendo e sem comerem na escola. Ele

diz que não há dinheiro para aplicar a mais na merenda dos alunos, na alimentação

escolar dos alunos para que as professoras comam. Ele prefere um ato arbitrário,
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dizer que as professoras estão proibidas de comer.

Resumindo,  porque o meu tempo está acabando,  isso é o chamado choque de

gestão, que foi uma aposta errada que o governo fez. Essa é a crítica que temos feito

ao governo de Minas - não se trata de uma crítica despolitizada, de uma crítica com

ódio, mas de uma análise de como fazer o gerenciamento do Estado e das opções de

desenvolvimento. Ainda poderia citar vários exemplos, como o desenvolvimento de

Minas Gerais a partir das suas potencialidades econômicas. Aqui não se trata desse

assunto,  aproveita-se  o  que  já  existe,  que,  em geral,  é  a  produção do café  e  a

extração do minério.  Como o preço desses dois produtos caiu internacionalmente,

Minas ficou na dependência somente da exportação de  commodities de café e de

minério.

Ao fazer isso, Minas Gerais perdeu, portanto, a oportunidade de fazer outro tipo de

investimento. Minas está se desindustrializando e perdendo força enquanto estado,

reduzindo seu PIB. Então, quando dizem que o PIB do Brasil não está bem, deve-se

lembrar que o de Minas Gerais é um dos últimos do Brasil. O PIB de Minas Gerais

tem puxado o PIB do Brasil  para baixo.  Essa verdade precisa ser dita.  Pode não

agradar, mas precisa ser dita.

Então,  deputada  Liza  Prado,  agradeço  por  presidir  nossa  reunião,  por  estar

escutando-nos,  sempre  cumprindo  seu  papel  democrático  de  apoiadora  dos

movimentos sociais. Agradeço-lhe, deputada, e encerro a discussão do Projeto de Lei

4.441/2013, do governador do Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

A presidente (deputada Liza Prado) - Não há outros oradores inscritos.

- Vem à Mesa a Emenda nº 3, que foi publicada na edição anterior.

A presidente - Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer  da  discussão,  foi  apresentada  ao  projeto  uma  emenda  do  deputado

Vanderlei  Miranda,  que  recebeu  o  nº  3,  e,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  188  do

Regimento Interno, encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Fiscalização

Financeira para parecer. A presidência informa, ainda, que a emenda encaminhada

pelo  Governador  do  Estado  por  meio  da  Mensagem  nº  568/2013,  publicada  em

14/11/2013, foi incorporada ao parecer da Comissão de Justiça e será arquivada nos
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termos do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno.

Prorrogação da Reunião

A presidente - A presidência, nos termos do art. 21 do Regimento Interno, prorroga

esta reunião até as 19h59min. A presidência verifica, de plano, que não há quórum

para  votação,  mas  que  há  para  a  discussão  das  matérias  constantes  na  pauta.

Prosseguimento da discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 4.784/2013,

da  Mesa  da  Assembleia,  que  fixa  normas  sobre  a  remuneração  e  as  verbas

indenizatórias do deputado estadual. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do

projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:

SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.784/2013

Fixa normas sobre a remuneração e as verbas indenizatórias do Deputado Estadual

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -  A remuneração do Deputado constitui-se de  subsídio  mensal,  no valor

correspondente  ao  limite  máximo  previsto  no  art.  27,  §  2º,  da  Constituição  da

República, e será reajustada com observância dos mesmos índices, sempre que se

altere a legislação federal pertinente.

§  1º  -  É devida  ao Deputado,  no início  e  no final  do mandato,  ajuda de custo

equivalente ao valor  do subsídio mensal,  vedada a concessão desse benefício ao

suplente reconvocado na mesma legislatura.

§ 2º - No mês de dezembro é devida ao Deputado a importância correspondente ao

subsídio mensal, em valor proporcional ao efetivo exercício do mandato parlamentar

no ano.

§ 3º - Não será devido o pagamento de auxílio-moradia a Deputado, em nenhuma

hipótese.

Art. 2º - A Assembleia Legislativa reembolsará o Deputado de despesas realizadas

em  razão  de  atividade  inerente  ao  exercício  do  mandato  parlamentar,  mediante

requerimento  e  comprovação  de  gastos  por  meio  de  nota  fiscal  ou  documento

equivalente  de  quitação,  nos  termos  de  regulamento  da  Mesa  da  Assembleia

Legislativa.
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Parágrafo único - Poderão ser reembolsáveis as seguintes despesas, desde que

realizadas em razão de atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar:

I  -  aluguel  de  imóvel,  bem  como  despesas  a  ele  concernentes,  destinado  à

instalação  de  escritório  de  representação  político-parlamentar  situado  fora  das

instalações da Assembleia;

II  -  combustível,  lubrificante,  manutenção  e  despesas  gerais  com  veículos

terrestres,  bem como locação e fretamento de veículos  utilizados no exercício do

mandato parlamentar;

III  -  contratação  de  serviços  técnicos  profissionais  de  consultoria,  assessoria  e

pesquisa para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar;

IV - material de expediente, despesas gerais com informática e locação de móveis e

equipamentos para o escritório de representação político-parlamentar;

V - passagens,  hospedagem e alimentação referentes a despesas realizadas no

território do Estado ou em Brasília;

VI - assinatura de publicações, periódicos e clippings;

VII - promoção e participação em eventos;

VIII - divulgação da atividade parlamentar, exceto nos três meses que antecedam

eleições em que:

a) o Deputado seja candidato a outro cargo;

b)  o  cargo  de  Deputado  Estadual  esteja  em  disputa,  independentemente  de  o

parlamentar estar concorrendo nas eleições.

Art.  3º - O ressarcimento das despesas de que trata o art.  2º será interrompido

quando:

I  -  o  Deputado  estiver  licenciado  para  tratar,  sem  remuneração,  de  interesse

particular;

II - o respectivo suplente estiver no exercício do mandato.

§  1º  -  O reembolso previsto  no  art.  2º  será interrompido no período em que o

Deputado  estiver  investido  em cargo previsto  no  inciso  I  do  caput  do  art.  59  da

Constituição do Estado, mesmo que opte pela remuneração do mandato.

§ 2º  -  Nos casos de afastamento,  desligamento ou ingresso de suplente ou de

reassunção do mandato,  deverá ser  observado,  no  mês de ocorrência  do  fato,  o
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critério pro rata die na aplicação do limite do reembolso das despesas de que trata o

art. 2º.

Art.  4º  -  É  vedado  o  pagamento  a  servidores  da  Secretaria  da  Assembleia

Legislativa ocupantes dos cargos de Diretor ou de Secretário-Geral de qualquer valor,

de caráter remuneratório ou indenizatório, pela participação em conselhos, comissões

ou qualquer órgão colegiado.

Art.  5º  -  Fica  limitada  ao  teto  constitucional  a  remuneração  dos  servidores  da

Secretaria da Assembleia Legislativa, nela se incluindo todas as verbas de caráter

remuneratório,  inclusive as  vantagens pessoais,  as  gratificações e as  parcelas de

natureza eventual.

§ 1º  -  Os servidores cuja remuneração total  exceda ao previsto no  caput deste

artigo  terão  sua  remuneração  adequada  ao  teto  constitucional,  não  lhes  sendo

aplicáveis a recomposição prevista em data-base ou qualquer outro reajuste, até que

sua remuneração seja adequada ao teto.

§ 2º - A Assembleia Legislativa publicará, mensalmente, em seu sítio na internet, a

relação dos servidores que se enquadrem na situação de que trata o § 1º.

Art.  6º - A Assembleia Legislativa publicará, mensalmente, informações sobre as

viagens  internacionais  realizadas  com  custo  para  a  Assembleia  Legislativa,  com

indicação do período de duração das viagens e da justificativa para sua realização.

Art. 7º - Fica revogada a Resolução nº 5.200, de 27 de setembro de 2001.

Art. 8º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2013.

Sávio Souza Cruz - Rogério Correia.

EMENDAS AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.784/2013

EMENDA Nº 1

Acrescenta-se onde convier:

Art.  …  -  A  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  divulgará  a

remuneração e o subsídio recebidos por seus servidores ocupantes de cargo, bem

como aqueles ocupantes de função e emprego público, incluindo auxílios, ajudas de

custo  e  quaisquer  outras  vantagens  pecuniárias,  bem  como  proventos  de

aposentadoria e pensões daqueles que estiverem na ativa.
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§ 1°  -  A divulgação a que se refere  o  caput deve indicar  o  nome completo do

servidor ou empregado público e sua matrícula.

§  2°  -  Os  valores  previstos  no  caput abrangem  parcelas  remuneratórias  e

indenizatórias, devendo ser divulgada a remuneração bruta e líquida dos servidores

ocupantes de cargo e dos ocupantes de função e emprego público.

Art. … - O modo de divulgação deve assegurar o direito fundamental de acesso à

informação e deve ser  executado em conformidade com os princípios  básicos da

administração pública e com as seguintes diretrizes:

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II  -  divulgação  de  informações  de  interesse  público,  independentemente  de

solicitações;

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;

IV  -  fomento  ao  desenvolvimento  da  cultura  de  transparência  na  administração

pública;

V - desenvolvimento do controle social da administração pública.

Art. … - É dever da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais garantir o

direito  de  acesso  à  informação,  que  será  franqueada,  mediante  procedimentos

objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Apresenta-se  a  proposição  com  o  fim  de  garantir  o  acesso  a

informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3° do art. 37 e no §

2°  do  art.  216  da  Constituição  da  República,  todos  garantidores  da  devida

transparência e da publicidade dos gastos públicos.

Ademais, vislumbra-se, ainda, com a emenda ora em questão dar aplicabilidade à

Lei  n°  12.527,  de  2011,  que  regula  o  acesso  a  informações  e  dispõe  sobre  os

procedimentos a serem observados pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e

pelos municípios.

Assim,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  aprovação  desta

proposição.
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EMENDA Nº 2

Suprimam-se os arts. 2° e 3°, renumerando-se os demais e dando-se ao art. 5° a

seguinte redação:

“Art.  5°  -  O  ressarcimento  relativo  às  despesas  de  que  trata  o  art.  4°  será

interrompido quando:

I  -  o  deputado  estiver  licenciado  para  tratar,  sem  remuneração,  de  interesse

particular;

II - o respectivo suplente estiver no exercício do mandato.

§  1°  -  o  reembolso  previsto  no art.  4°  será  interrompido no período em  que o

deputado  estiver  investido  em  cargo  previsto  no  inciso  I  do  caput  do  art.  59  da

Constituição do Estado, mesmo que opte pela remuneração do mandato.

§ 2° -  Nos casos de afastamento,  desligamento ou ingresso de suplente ou de

reassunção do mandato,  deverá ser  observado,  no  mês de ocorrência  do  fato,  o

critério pro rata die no reembolso das despesas de que trata o art. 4°.”

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2013.

Gustavo Corrêa

EMENDA Nº 3

Fixa  normas  sobre  a  remuneração  e  as  verbas  indenizatórias  do  Deputado

Estadual.

Acrescente-se onde couber:

Art. ... - Deverão ser publicadas mensalmente as viagens internacionais realizadas

com custo para a Assembleia Legislativa, com seus respectivos período e justificativa.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2013.

Sávio Souza Cruz - Rogério Correia.

EMENDA Nº 4

Fixa  normas  sobre  a  remuneração  e  as  verbas  indenizatórias  do  Deputado

Estadual.

Acrescente-se onde couber:

Art. ... - Não será devido o pagamento de auxílio-moradia ao Deputado, em nenhum

hipótese.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2013.
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Sávio Souza Cruz - Rogério Correia.

EMENDA Nº 5

Acrescente-se onde convier:

Art.  ...  -  É  vedado  o  pagamento  a  servidores  da  Secretaria  da  Assembleia

Legislativa ocupantes dos cargos de Diretor ou de Secretário-Geral de qualquer valor,

de caráter remuneratório ou indenizatório, pela participação em conselhos, comissões

ou qualquer órgão colegiado.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2013.

Sávio Souza Cruz - Rogério Correia.

EMENDA Nº 6

Acrescente-se onde convier:

Art.  ...  -  Fica  limitada  ao  teto  constitucional  a  remuneração  dos  servidores  da

Secretaria da Assembleia Legislativa, nela se incluindo todas as verbas de caráter

remuneratório,  inclusive as  vantagens pessoais,  as  gratificações e as  parcelas de

natureza eventual.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2013.

Sávio Souza Cruz - Rogério Correia.

EMENDA Nº 7

Acrescente-se onde convier:

Art. … - Os servidores cuja remuneração total exceda ao teto constitucional terão

sua  remuneração  adequada  ao  referido  teto,  não  lhes  sendo  aplicáveis  a

recomposição  prevista  em  data-base  ou  qualquer  outro  reajuste,  até  o

enquadramento de sua remuneração ao teto.

Parágrafo único - A Assembleia Legislativa publicará mensalmente, em seu sítio na

internet, a relação dos servidores de que trata este artigo.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2013.

Sávio Souza Cruz - Rogério Correia

EMENDA Nº 8

Acrescente-se onde convier:

Art.  … -  Fica  a Assembleia Legislativa  obrigada a publicar,  trimestralmente,  em

meios  eletrônicos  de  acesso  público,  informações  pormenorizadas  dos  gastos
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públicos com publicidade, indicando o nome das empresas prestadoras dos serviços

de publicidade, o número no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ - e os

valores pagos.

§  1º  -  Ficam  as  empresas  prestadoras  de  serviço  de  publicidade  obrigadas  a

encaminhar  à  Assembleia  Legislativa,  trimestralmente,  relatórios  detalhados  dos

gastos  realizados  com  cada  veículo  de  comunicação,  discriminando  o  serviço

prestado, para a publicação nos meios eletrônicos de acesso público.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação:  O  acesso  à  informação  é  um  direito  humano  fundamental  e  está

vinculado à noção de democracia. Dessa forma, para que o livre fluxo de ideias e

informações  seja  garantido,  é  extremamente  importante  que  os  órgãos  públicos

facilitem aos cidadãos o acesso a informações de interesse público.

A informação sob a guarda do Estado é, via de regra, pública, devendo o acesso a

ela  ser  restringido  apenas  em  casos  específicos.  Isso  significa  que  a  informação

produzida, guardada, organizada e gerenciada pelo Estado em nome da sociedade é

um bem público. O acesso a essas informações - que incluem documentos, arquivos,

estatísticas  -  constitui-se  em  um  dos  fundamentos  para  o  aprofundamento  e  a

consolidação da democracia, ao fortalecer a capacidade dos cidadãos de participar

mais efetivamente do processo de tomada de decisões que os afetam.

Nesse sentido, o princípio da publicidade, previsto no art.  37 da Constituição da

República, atribui aos órgãos e entidades públicas o dever de divulgar informações de

interesse público de forma proativa ou rotineira, independentemente de solicitações

específicas. Ou seja, o Estado deve ser proativo no desenvolvimento de mecanismos

e políticas de acesso à informação. Ademais, a Lei de Acesso à Informação, Lei n°

12.527,  que  entrou  em  vigor  em  16  de  maio  de  2012,  tem  como  propósito

regulamentar o direito constitucional dos cidadãos de acesso às informações públicas

no País.

É  importante,  ainda,  salientar  que  o  acesso  à  informação  é  reconhecido  como

direito  humano  fundamental  por  importantes  organismos  da  comunidade

internacional.  Desde  sua  origem,  a  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos,
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adotada pela  Assembleia  Geral  da  Organização das  Nações  Unidas em 1948,  já

previa, em seu art. 19 que “todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e de

expressão; esse direito inclui a liberdade de ter opiniões sem sofrer interferência e de

procurar, receber e divulgar informações e ideias por quaisquer meios, sem limite de

fronteiras”.

Trata-se, portanto, de controle social, de acompanhamento da gestão pública pela

sociedade, ou seja, de um complemento indispensável à fiscalização exercida pelos

órgãos públicos.

Assim,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  aprovação  desta

proposição.

A presidente - Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer da discussão, foram apresentados ao projeto um substitutivo dos deputados

Sávio Souza Cruz e Rogério Correia, que recebeu o nº 1, duas emendas do deputado

Sargento Rodrigues, que receberam os nºs 1 e 8, uma do deputado Gustavo Corrêa,

que recebeu o nº 2, e cinco dos deputados Sávio Souza Cruz e Rogério Correia, que

receberam os nºs 3 a 7, e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno,

encaminha o substitutivo e as emendas com o projeto à Mesa da Assembleia para

parecer.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº  4.785/2013,  da  Mesa  da

Assembleia, que altera dispositivos da Resolução nº 5.100, de 29/6/1991, que dispõe

sobre  o  Apoio  às  Atividades  de  Representação  Político-Parlamentar  e  dá  outras

providências,  e  da  Resolução  nº  5.214,  de  23/12/2013,  que  altera  o  sistema de

carreira  dos  servidores  da  Secretaria  da  Assembleia  Legislativa  e  dá  outras

providências.  A  Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do  projeto  com  as

Emendas  nºs  1  e  2,  que  apresenta.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores

inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 493/2011, do deputado Alencar da

Silveira Jr.,  que altera a Lei  nº 12.666, de 4/11/1997,  que dispõe sobre a Política

Estadual  de Amparo ao Idoso e dá  outras providências.  A Comissão do Trabalho

opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao

vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
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- Vem à Mesa o Substitutivo nº 2, que foi publicado na edição anterior.

A presidente - Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo do deputado Dinis

Pinheiro e outros, que recebeu o nº 2, e que, nos termos do § 4º do art.  189 do

Regimento Interno, será submetido a votação independentemente de parecer.

Nesse  projeto  dos  idosos,  deputado  Rogério  Correia,  tanto  a  pessoa  com

deficiência  quanto  os  idosos serão beneficiados  porque já  temos no  Estado  uma

legislação e um regulamento. Quanto ao transporte intermunicipal, no nosso estado, a

lei não é cumprida. Portanto, foi muito importante a participação do presidente desta

Casa juntamente com a Frente do Parlamentar do Idoso, assim como esse projeto

que aprovamos nesta Casa e que recebeu agora um substitutivo do qual também sou

autora. Fico muito feliz, deputado Gilberto Abramo, porque o idoso hoje precisa ir a

São Paulo ou ao Rio de Janeiro para retornar a uma cidade próxima e se locomover

dentro do Estado de Minas Gerais. Num território tão grande como o nosso, com 853

municípios, pessoas não conseguem reserva no ônibus para visitar outra cidade - por

exemplo, quem está em Uberlândia e deseja vir para Belo Horizonte, ou quem está

em Belo Horizonte e deseja ir para Ipatinga e por aí afora, muitas vezes tem de ir a

outro Estado para conseguir um desconto, pois a legislação já garante fora do Estado

aos idosos e à pessoa com deficiência a reserva nos ônibus. Portanto, com a frente,

isso avançou bastante. Creio que, bem em breve, no ano que vem, começaremos a

ter essa legislação em funcionamento. Acredito bastante que avançaremos.

A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos

trabalhos.

Palavras da Presidente

A presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a discussão,

em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 4.180, 4.439, 4.440, 4.740 e 4.745/2013, uma

vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões.

A presidência informa ao Plenário que, no decorrer da discussão do Projeto de Lei

nº  4.439/2013,  foi  apresentado  ao  projeto  um  substitutivo  do  deputado  Rogério

Correia,  que  recebeu  o  nº  3,  e  sete  emendas  do  governador  do  Estado,

encaminhadas nesta data por meio da Mensagem nº 587/2013, que receberam os nºs
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1  a  7,  e,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  188  do  Regimento  Interno,  encaminha  as

emendas e o substitutivo com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para

parecer.

A  presidência  informa  que,  no  decorrer  da  discussão  do  Projeto  de  Lei  nº

4.440/2013, foram apresentadas ao projeto uma emenda do deputado Antônio Carlos

Arantes, que recebeu o nº 3, uma do deputado Celinho do Sinttrocel, que recebeu o

nº 4, uma do deputado Sávio Souza Cruz, que recebeu o nº 5, e seis do governador

do  Estado,  encaminhadas  nesta  data  por  meio  da  Mensagem  nº  588/2013,  que

receberam os nºs 6 a 11, e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno,

encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para

parecer.

A presidência informa ainda que as emendas encaminhadas pelo governador do

Estado por meio das Mensagens nºs 524/2013, publicada em 12/9/2013, e 566/2013,

publicada em 9/11/2013, foram incorporadas ao parecer da Comissão de Justiça, que

a  emenda  encaminhada  por  meio  da  Mensagem  nº  570/2013,  publicada  em

28/11/2013, foi incorporada ao parecer da Comissão de Administração Pública, que a

emenda encaminhada por meio da Mensagem nº 582/2013, publicada em 4/12/2013,

foi incorporada ao parecer da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, que a

emenda encaminhada por meio da Mensagem nº 585/2013, publicada em 4/12/2013,

foi incorporada ao parecer da Comissão de Administração Pública, e que todas essas

emendas serão arquivadas nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno.

A presidência informa ainda que, no decorrer da discussão do Projeto de Lei nº

4.745/2013, foram apresentadas ao projeto cinco emendas do governador do Estado,

encaminhadas  nesta  data  por  meio  das  Mensagens  nºs  586  e  589/2013,  que

receberam os nºs 1 a 5, e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno,

encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para

parecer.

-  O  teor  do  substitutivo  e  das  emendas  apresentados  foi  publicado  na  edição

anterior.

Encerramento

A presidente - A presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de
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logo  mais,  às  20  horas,  e  convocando  as  deputadas  e  os  deputados  para  as

extraordinárias de terça-feira, dia 17, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 17/12/2013.).

Levanta-se a reunião.

ATA DA 70ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 5/12/2013

Presidência da Deputada Luzia Ferreira

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da Mesa - Execução dos Hinos da Itália e do Brasil -  Palavras do Deputado Ivair

Nogueira  -  Entrega de Título  -  Palavras  do  Sr.  Massimo Battaglini  -  Palavras  da

Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:

Ivair Nogueira - Antônio Genaro - Luzia Ferreira - Sebastião Costa.

Abertura

A presidente (deputada Luzia Ferreira) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

Com a palavra, o 2º-secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata

- O deputado Sebastião Costa, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à entrega ao Sr. Massimo Battaglini do título de

Cidadão  Honorário  do  Estado  de  Minas  Gerais,  concedido  a  requerimento  do

deputado Ivair Nogueira pelo governador do Estado, por meio do Decreto NE nº 475,

de 3 de setembro de 2013, publicado no Diário do Executivo  em 4 de setembro de

2013.

Composição da Mesa

O  locutor  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa  os  Exmos.  Srs.  Massimo
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Battaglini;  Giacomo  Regaldo,  presidente  da  Câmara  Ítalo-Brasileira  de  Comércio,

Indústria  e  Artesanato  de  Minas  Gerais;  José  Aparecido  Ribeiro,  presidente  do

Conselho Empresarial de Políticas Urbanas da Associação Comercial e Empresarial

de  Minas  -  ACMinas;  e  deputado Ivair  Nogueira,  autor  do  requerimento  que deu

origem a esta homenagem.

Gostaríamos de registrar  o recebimento de mensagens que nos foram enviadas

pelo Exmo. Sr. deputado federal Padre João, pelas Exmas. Sras. deputada federal

Margarida Salomão; e Dorothea Werneck, secretária de Estado de Desenvolvimento

Econômico,  através  das  quais  justificam  a  ausência  em  razão  de  outros

compromissos  previamente  agendados  que  conflitam  com  este  horário  e

cumprimentam  o  deputado  Ivair  Nogueira  pela  iniciativa  da  solicitação  do

requerimento  e  naturalmente  o  Sr.  Massimo  Battaglini,  que  recebe  nesta  noite

homenagem do povo de Minas.

Execução dos Hinos da Itália e do Brasil

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino da Itália e, a seguir, o Hino

Nacional  Brasileiro,  que  serão  interpretados  pelo  saxofonista  Ibraim  Netto  e  pelo

pianista Maurício Veloso.

- Procede-se à execução dos Hinos da Itália e do Brasil.

Palavras do Deputado Ivair Nogueira

Exma. Sra. Deputada Luzia Ferreira, aqui representando o nosso amigo e digno

deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa; Massimo Battaglini,

meu amigo e homenageado desta noite com o título de cidadão honorário de Minas

Gerais;  Giacomo  Regaldo,  meu  amigo,  presidente  da  Câmara  Ítalo-Brasileira  de

Comércio,  Indústria  e  Artesanato  de  Minas  Gerais;  José  Aparecido  Ribeiro,  meu

amigo,  presidente  do  Conselho  Empresarial  de  Políticas  Urbanas  da  Associação

Comercial e Empresarial de Minas - ACMinas; meu amigo José Maria Fialho, vice-

presidente do Cruzeiro; demais autoridades presentes; senhoras e senhores. Quero

cumprimentar a minha esposa Léa, a minha filha Léa, os meus netos Lorenzo, Bruno,

Vinícius,  Monique,  Célio  Nogueira,  meu  irmão  Rubens,  Assunta  e  a  Bruna.

Cumprimento também todos os convidados presentes nesta noite.

Farei alguns comentários antes de entrar no meu pronunciamento que visa prestar
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homenagem muito justa a esse homem que contribuiu muito para o desenvolvimento

de Minas Gerais, ajudando a elevar o nome do nosso estado. Por isso tomamos a

iniciativa de homenageá-lo. Foi uma iniciativa aprovada pela Assembleia Legislativa e

pelo  governador  de  Minas.  Depois  de  conversas  com  a  Rosana  Ribeiro,  que  já

trabalhou nesta Casa, e com a Leda, chegamos à conclusão de que precisávamos

homenagear uma pessoa tão importante, tão ilustre e que tem contribuído para levar

o nome de Minas Gerais para dentro e para fora do Brasil.

Hoje o dia está todo azul,  José Maria. Começou azul pela manhã. Hoje à tarde

tivemos aqui uma festa maravilhosa em homenagem ao Cruzeiro, que tem tudo a ver

com os italianos, porque é oriundo da Itália. Estiveram presentes o José Maria Fialho,

vice-presidente do Cruzeiro, o Gilvan de Pinho Tavares, presidente do Cruzeiro, toda

a  diretoria  do  clube,  o  Marcelo  Oliveira,  técnico  do  Cruzeiro,  e  jogadores.  Este

Plenário foi tomado por uma multidão em uma homenagem muito justa ao Cruzeiro

Esporte Clube, que, sem dúvida alguma, honrou o nome de Minas Gerais e trouxe o

importante título de tricampeão brasileiro. Estou fazendo essa referência, porque o

time tem tudo a ver com a Itália. Estamos lutando por Minas Gerais. Mesmo sendo

cruzeirense, estamos torcendo para que o Clube Atlético Mineiro alcance uma grande

conquista  e  seja  o  campeão  do  mundo  no  final  de  dezembro.  Isso  só  eleva  e

engrandece o nome de Minas Gerais.

Massimo, aqui estão o Célio Nogueira e sua esposa Assunta. Os avós dela são

descendentes de italianos. A minha esposa também é descendente de italianos. A

esposa do Célio é da família Piantino. A minha esposa é da família Mafia. Então, tem

tudo a ver esse entrosamento de Brasil e Itália, Minas e Itália.

Em um dos meus mandatos, fizemos um movimento Minas-Itália. Descobrimos que

existem muitas coisas em Minas Gerais que são originárias da Itália. Esse trabalho

tem sido  acompanhado,  é  fundamental.  Ao  ver  aqui  na  Mesa um amigo como o

Regaldo,  concluo  que  existe  uma  relação  também  muito  importante  com  a  Fiat

Automóveis, que é italiana e nos deu muito orgulho ao vir para Betim.

Esta semana, houve a inauguração do Memorial da Assembleia Legislativa,  que

ficou maravilhoso. Na oportunidade, esteve aqui o governador que trouxe a Fiat para

Minas Gerais, para Betim, o amigo Rondon Pacheco. Ele fez questão de vir aqui. Eu
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dizia a ele sobre a importância que sua atuação como governador teve para Minas

Gerais, para o contexto da nossa economia, e o que representa a Fiat Automóveis

hoje  não  só  para  Betim,  mas  para  o  PIB  mineiro.  É  uma  empresa  de  grande

representatividade. Devemos muito ao Rondon Pacheco. Betim e Minas devem muito

a ele. Ele ficou emocionado quando falamos com ele. Está beirando a casa dos 90

anos, mas ainda muito lúcido.

Massimo, vejo aqui o Regaldo, um amigo com quem tivemos a oportunidade de

conviver em Betim, uma pessoa fantástica, que chegou a Betim na época em que

trabalhávamos  com  imobiliária.  O  Regaldo  era  um  companheiro,  um  amigo  que

sempre abriu as portas da Tekside, uma empresa ligada à Fiat Automóveis e que

contribuiu com o desenvolvimento da nossa cidade. Então, quero aproveitar o ensejo

para parabenizá-lo, pois, durante o tempo em que esteve na Tekside, fez muito por

Betim. Somos muito gratos, e você também é uma figura que merece todo o nosso

respeito e toda a nossa consideração.

Mas  falar  do  Massimo  é  fácil.  É  uma  pessoa  que  facilita  nossa  busca  em

homenageá-lo. Para começar, gostaria de apresentar meu conceito sobre culinária e

gastronomia: são artes de primeira grandeza, porque é preciso ter dom. Se não tiver

dom, não adianta. É preciso ter habilidade, criatividade, inspiração, sensibilidade e -

por que não dizer? - é preciso ter, literalmente, bom gosto ao se propor a este ofício.

Dito isso, posso dissertar  sobre algumas verdades dessas artes. Embora muitos

não tenham a consciência,  a culinária e seu ramo gastronômico fazem parte dos

principais momentos da nossa vida.

Há,  portanto,  autores  que  afirmam  que:  “a  dimensão  social  e  cultural  da

gastronomia  determinou  incorporá-la  ao  complexo  emaranhado  das  políticas  de

patrimônio cultural”. E como não concordar com isso?

Para nossa felicidade -  porque comer  é,  sim, um prazer  imensurável  -,  existem

pessoas  que  conseguem  dar  o  devido  valor  à  arte  gastronômica,  que  podemos

considerá-la também como um bem social.

E  uma  dessas  pessoas  está  aqui  conosco,  nos  permitindo  reconhecer  o  seu

inestimável trabalho,  a sua atuação para unir  nossa já famosa culinária mineira à

tradicional culinária italiana.
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O chef Massimo Battaglini, ou o cozinheiro, como ele mesmo prefere ser chamado,

sabe do significado simbólico do ato de se alimentar para cada sociedade e para

cada cultura, entende que é fator de identificação, de diferenciação cultural e, acima

de tudo, de memória.

Prova disso são os anos de dedicação e aperfeiçoamento à culinária italiana, às

massas e aos frutos do mar. Não foi à toa que Massimo Battaglini, ainda jovem, viu

aflorar o seu dom e começou as suas pesquisas, as suas incursões gastronômicas,

levando  consigo  os  ensinamentos  do  pai,  atuando  com  extrema  dedicação  em

restaurantes da Itália e da Alemanha, antes de desembarcar no Brasil.

Em  Belo  Horizonte,  Battaglini  iniciou  de  forma  tímida,  com  o  amigo  Giulio,

oferecendo suas iguarias diferenciadas, que se tornaram marca e referência. Como

disse o vereador Pablito há pouco, no Salão Nobre, o Massimo veio para Minas, aqui

ficou e não saiu mais, para a alegria dos mineiros.

Anos depois,  a típica taberna veneziana se transformou no Restaurante Osteria

Casa Mattiazzi, eleito algumas vezes pelo júri da revista Veja “Comer e Beber” como

o melhor restaurante de comida italiana da capital.

Portanto,  Battaglini  conseguiu  imprimir  sua  marca  e  força  ao  estabelecer

parâmetros de qualidade no que se refere à cozinha italiana em terras mineiras. Foi

um dos fundadores e incentivadores do Club do Chef,  buffet sempre escolhido para

servir os mais elegantes casamentos e eventos empresariais de Minas Gerais, além

de realizar  diversos  festivais  gastronômicos,  trazendo  atrações  de  todo o mundo,

como  o  Encontro  Nacional  de  Chefs,  oportunidade  para  reunir  nacionalidades  e

provocar surpresas gastronômicas.

Além disso, Massimo Battaglini é sócio do restaurante Salumeria Central - eleito

pela revista Veja “Comer e Beber” Bar Revelação 2012 - e do Pecatore, especializado

em frutos  do  mar.  O empresário já  foi  eleito  Chef  Revelação pela revista  Gula e

idealizou os eventos Chef de Família, no Pátio Savassi. Organiza ainda, desde 2003,

a  viagem  Enogastronautas  à  Itália.  Por  tudo  isso,  reconheço  a  importância  de

valorizar o esforço e empenho deste que leva o nome de Minas Gerais além das

fronteiras,  cuida  do  paladar  de  nossa gente  e  provoca  a  comunhão em torno da

mesa.
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Por toda essa contribuição ao nosso Estado e ao Brasil, entendemos a importância

de reconhecer  o cidadão italiano Massimo Battaglini,  como Cidadão Honorário  do

Estado de Minas Gerais, sacramentando assim sua escolha por nosso Estado. Este

grande cozinheiro nos reservou e continua reservando fortes impressões culinárias,

sabedor que é do grande prazer de se fazer uma boa refeição.

Parabéns, Massimo Battaglini.  Obrigado pelos mais de 15 anos de dedicação à

gastronomia e pela referência que é em nosso Estado.

Quero  também  cumprimentar  a  Cristiane,  da  Associação  de  Mulheres

Empreendedoras de Betim; a nobre Dra. Sirlane e o Sr. Paulo Naves - ela que é juíza

da comarca de Esmeraldas. Agradeço a cada um de vocês a presença.

Massimo, trago-lhe um abraço muito especial do nosso presidente Dinis Pinheiro,

que  ficou  também  orgulhoso  ao  saber  que,  nesta  noite,  você  estava  sendo

homenageado com um título importante de Cidadão Honorário de Minas Gerais. Que

você continue com esse trabalho maravilhoso e essa gastronomia. Você já conquistou

os mineiros e todos aqueles que por aqui passam. Tenho certeza de que agora, com

a Copa do Mundo e os grandes eventos, você continuará levando o nome de Minas

Gerais pelo Brasil e para fora do País. Parabéns! Muito obrigado.

Entrega de Título

O locutor - Neste momento, a deputada Luzia Ferreira, representando o deputado

Dinis  Pinheiro,  presidente  da  Assembleia  Legislativa,  fará  a  entrega  do  título  de

Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Massimo Battaglini, passando-

lhe às mãos o diploma. O título a ser entregue contém os seguintes dizeres: (- Lê:)

“Cidadania Honorária do Estado de Minas Gerais. O governador do Estado de Minas

Gerais, atendendo a requerimento aprovado pela Assembleia Legislativa, de autoria

do  deputado  Ivair  Nogueira,  nos  termos  do  decreto  de  3/9/2013,  concede  ao Sr.

Massimo Battaglini  o título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais,  em

reconhecimento à sua bem-sucedida carreira dedicada à gastronomia”.

A presidente - Quero convidar o deputado Ivair Nogueira, autor do requerimento

para acompanhar-me nessa entrega.

- Procede-se à entrega do título.
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Palavras do Sr. Massimo Battaglini

Se já foi difícil antes, imaginem agora. Exmo. Sr. Deputado Ivair Nogueira, obrigado

pela indicação; Exma. Sra. Deputada Luzia Ferreira e meu amigo Regaldo, obrigado

pela presença; presidente do conselho, José Aparecido Ribeiro, obrigado também.

Estou  muito  emocionado  porque  é  uma  cerimônia  com  a  qual  não  estamos

acostumados. É bom receber tanta atenção. Ver que poucos convites foram feitos,

mas todos vieram, dá uma emoção forte. Escrevi duas coisas ontem, de forma bem

espontânea, sem analisar muito os escritos.

Primeiramente quero agradecer a meus meninos, Tobias e Camilo, que são motivo

para eu ir para frente todos os dias, de melhorar. Eles são meu norte. Para ficar com

um tema mais moderninho, eles são meu maior up grade. Tantas são as atualizações

a serem feitas que, até no playstation, eles ganham até hoje. Realmente eles são a

coisa mais importante. Acho que nunca me viram tão emocionado. Quero agradecer a

Izabele, que divide casa comigo, o meu ronco pesado, os meus horários, as minhas

viagens, as minhas decisões quase sempre fora dos padrões. Vidinha de cozinheiro,

de dono de restaurante não é fácil. Para a mulher, é mais difícil.

Agradeço por tantos presentes que recebo, tanta generosidade, tanto cuidado, tanta

intimidade, respeito, tolerância, aceitação, preocupação comigo. Quem está ouvindo

pode achar que sou mel, mas na verdade é uma luta diária. Eu lhe agradeço.

Agradeço aos meus amigos,  que são também sócios,  tudo junto,  tudo de bom.

Costumam dizer  que sociedade é algo muito difícil,  muita gente tem experiências

ruins. Nós temos alguns aspectos de sociedade dos mais lindos. Só tenho pessoas

maravilhosas à minha volta. E não uso essa palavra à toa. Quando digo que são

maravilhosas é porque são mesmo, não é exagero.

Agradeço aos meus amigos do convívio diário, da cozinha, do salão, da copa, do

escritório,  às  minhas  panteras  do  escritório.  O  convívio  diário  revela  as  minhas

dificuldades, as dificuldades dos outros, nossos limites ao vivo e a cores a toda hora.

Pequenos passos, grandes satisfações. Esse é o nosso mote dos restaurantes. Tanto

orgulho e tanta briga diária nessa vida de gastronomia. Nessa área realmente tem de

ser meio doido e meio herói para ir em frente, não é, Tatá e Joaquim?

Queria  obviamente  falar  da  minha  família  na  Itália.  Estamos  aqui,  mas  nos
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lembramos toda hora da família e dos poucos amigos que restam, amizades que não

sofrem a distância,  o  relógio,  os  paralelos.  São amigos sempre,  mesmo não nos

encontrando durante  anos.  O Enio  é  avô dos  meninos  aqui  presentes  e  tem em

comum com o meu pai a coerência, algo que admiro demais, uma característica difícil

de  levar  à  frente.  A vovó Malachi,  que me recebeu como uma mãe aqui.  Minha

sobrinha é a preferida - só tenho uma, a Luiza. Sempre brincamos com ela; é só uma,

foi o primeiro nenê com que convivi e que amo de verdade.

Agradeço também ao acaso. Se estou aqui, é por acaso até certo ponto. Fui para o

México quando saí da Itália. Comprei uma passagem Veneza-Cidade do México, ida

e volta; não estava previsto vir para o Brasil. Mas comecei a descer de ônibus - para

quem não sabe -, atravessei 11 fronteiras por terra até chegar à Bolívia. Até que enfim

peguei um trem - o trem da morte - para atravessar até Corumbá e de lá para Belo

Horizonte.

O  acaso  me  fez  estar  aqui  há  15  anos,  feliz  demais,  mais  feliz  até  que  pela

profissão ou realização profissional. Sempre falo que poderia ter sido na gastronomia,

numa loja de sapato ou outra coisa. Isso é decoração, é uma desculpa. A felicidade

de estar aqui é por estar aqui mesmo. É uma escolha minha estar aqui. Não vim com

proposta de trabalho, contratos ou coisas assim. Largar a família e os amigos para

trás não é fácil. É uma decisão forte ter um oceano entre você, seu pai, sua mãe,

irmãos e amigos. Mas foi tão forte a sensação de casa - e continua forte demais - que

tudo aconteceu naturalmente. Estou aqui acordando de manhã há 15 anos, uns dias

bons, outros dias menos, sem um segundo de dúvida de estar no lugar certo para

mim. Tenho de agradecer ao acaso demais.

Enfim, queria agradecer ao João, que está aqui na frente. Ele é um menino que

amo de coração, e de quem sinto muita saudade. Um beijo a todos e muito obrigado.

Palavras da Presidente

Estou com um discurso pronto, mas o deputado Ivair já falou muito do que está

aqui. Assim, vou improvisar um pouco.

Inicialmente,  gostaria  de  cumprimentar  nosso mais novo conterrâneo,  o cidadão

mineiro  Massimo  Battaglini.  Cumprimento  também  os  Srs.  Giacomo  Regaldo,

presidente da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Artesanato de Minas



2279
____________________________________________________________________________

Gerais;  José  Aparecido  Ribeiro,  presidente  do  Conselho  de  Política  Urbana  da

ACMinas. Ele está sempre presente nesta Casa, em diversas audiências públicas, e

nos  traz  sua  expertise na  área  do  planejamento  urbano;  Ivair  Nogueira,  caro

deputado, vice-presidente desta Casa e autor do requerimento que deu origem a este

título de Cidadão Honorário, que reuniu todos aqui nesta noite.

Talvez a culinária de Minas seja considerada, no Brasil, a mais diversa e tradicional.

Poderíamos  dizer,  Massimo,  que  ela  é  uma  síntese  da  gastronomia  brasileira.

Também  temos  um  estado  com  grande  extensão  territorial  e  diversidade  de

municípios. Temos 853 municípios, quase um continente. A gastronomia é o traço

cultural  mais  característico da alma do mineiro,  que é acolhedor.  Normalmente,  a

casa do mineiro é grande. Não ter uma cozinha grande é quase fatal. O mineiro tem a

tradição de receber as pessoas na cozinha, na mesa que fica próxima ao fogão, e

com pães de queijo. É uma tradição ter uma mesa na cozinha. No interior, isso é

muito marcante, e as pessoas ficam ali no entorno dela. A gastronomia dos mineiros

cria um espaço para encontros. Com isso, o mineiro desenvolveu a capacidade de

ser considerado o povo mais acolhedor e mais afetivo, inclusive com as visitas. Ele

tem facilidade de chamar todos para dentro de casa, para tomar um cafezinho. Aqui

temos também o queijo e o pão de queijo. Não sei se o deputado Ivair já lhe deu um

queijo. Em Jequeri, eles fazem um queijo muito gostoso.

Queria lhe dizer que você tem um traço que une muito o Brasil e a Itália. O Brasil é

o país do mundo que mais tem italianos fora da Itália. Calcula-se que 30 milhões de

brasileiros  têm  descendência  direta  de  italianos.  A  colônia  italiana  forma,

praticamente, um país dentro do Brasil. Ela deu contribuições muito importantes ao

nosso  país,  nas  diversas  áreas,  especialmente  na  gastronomia.  Talvez  não

lembremos que muito da nossa culinária tem forte influência da Itália.

Minas Gerais, Belo Horizonte, especialmente, tem uma das maiores festas italianas

no Dia da Itália, que acontece na Savassi. É uma festa que valoriza a cultura, a arte e

a gastronomia italiana e já está no nosso calendário. E essa relação, essa junção do

mineiro, do brasileiro com os italianos é muito natural. Você disse que chegou aqui e

resolveu  ficar  em  razão  dessa  face  que  temos.  Ficamos  muito  felizes  por  você,

cidadão  italiano,  estar  aqui  nos  ajudando,  integrado  numa  atividade  que  é  tão
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marcante  em  Minas,  que  é  a  gastronomia.  Ficamos  felizes  por  também  ser

considerado um cidadão mineiro. Pode-se dizer que você é um conterrâneo dos seus

filhos, que são mineiros. Eles não nasceram na Itália. Você pode dizer, daqui para

frente, que é conterrâneo de seus filhos.

A Assembleia de Minas, ao conceder-lhe esse título, faz um reconhecimento à sua

contribuição. Você teve a ousadia de montar uma casa - o L'Osteria Mattiazzi - até

quanto ao local. O bairro que você escolheu - Santa Efigênia - estava fora do circuito

gastronômico de Belo Horizonte. Os outros dois também estão valorizando uma área

histórica da cidade.  É sempre um desafio valorizar  e ocupar de forma criativa os

centros que tradicionalmente tendem a ir se degradando, afastando-se das pessoas.

As cidades vão criando outros centros de atração. A Floresta é um dos bairros mais

antigos da cidade, é da época da construção da cidade. A Praça da Estação é um

símbolo de Belo Horizonte. Você está ali pertinho dessa área central, criando também

uma motivação para os belo-horizontinos, para os mineiros, para as pessoas que nos

visitam conhecerem e valorizarem mais a área central, nosso patrimônio histórico da

cidade.

Por tudo isso, quero dizer o que o Ivair já disse, que temos um imenso orgulho de

considerá-lo  mineiro  plenamente,  até  porque  você  já  demonstrou  que  está

plenamente integrado a Minas Gerais. Além disso, é uma pessoa que gosta de Minas.

Isso também é muito importante. Estamos conferindo um título de cidadão mineiro a

uma pessoa que gosta, que aprendeu a amar a nossa gente, o nosso povo, o nosso

estado e, consequentemente, o nosso país.

É uma alegria estar aqui presidindo esta reunião. A gastronomia é muito forte em

Minas.  Há esse forte traço cultural.  Fizemos uma alteração na Lei  de Incentivo à

Cultura. Ivair, neste ano de 2013, fizemos uma readequação dessa lei de incentivo.

Incluímos  a  gastronomia  entre  as  possibilidades  de  recebimento  de  recursos  de

incentivo cultural. Isso não constava na lei, que tinha 10 anos de existência. Incluímos

a gastronomia como um dos itens que podem receber recursos. É um pilar e um dos

motivos a mais para você, como chefe gastronômico, receber esse título.

Essas são as minhas palavras. Parabenizo o deputado Ivair  Nogueira pela feliz

iniciativa.  Admiro  muito  a  forma  como o  parlamento  italiano  funciona.  É  o  único
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parlamento  do  mundo  que  permite  eleição  de  representantes  fora  da  Itália,  de

cidadãos italianos que não moram na Itália,  para representar os  interesses dessa

ampla  colônia  que  está  espalhada  pelo  mundo.  Essa  é  uma  singularidade  do

parlamento italiano. A forma de sua organização é muito interessante, considerando a

quantidade de italianos que está fora de lá.  Há um elo com o país, por meio de

representantes eleitos. Achei isso muito interessante. Participei ativamente da última

eleição. Eu tinha uma candidata no Brasil, a quem apoiei, e foi eleita. Eu a trouxe

aqui.  Refiro-me  à  Renata  Bueno.  Ela  foi  uma  das  quatro  eleitas  do  Brasil  para

representar a colônia italiana.

Quero parabenizar a Itália, que é um país amigo, que muito tem a nos ensinar não

só  na  área  cultural,  mas  também  na  área  da  convivência  democrática  e  de

representatividade de seu povo. Muito obrigada.

Encerramento

A presidente -  A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

deputadas e os deputados para a especial de amanhã, dia 6, às 20 horas, nos termos

do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 73ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 9/12/2013

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da Mesa - Registro de Presença - Execução do Hino Nacional - Exibição de Vídeo -

Palavras  do  Deputado  Rômulo  Viegas  -  Entrega de Placa  -  Palavras  do  Prefeito

Professor  Helvécio  Luiz  Reis  -  Palavras  do  Presidente  -  Apresentação  Musical  -

Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados:

Dinis Pinheiro - Doutor Wilson Batista - Juarez Távora - Pompílio Canavez - Rômulo

Viegas - Sebastião Costa.
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Abertura

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 20h15min, declaro aberta a reunião.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

Com a palavra, o 2º-secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata

- O deputado Doutor Wilson Batista, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Município de São João del-Rei

pelos 300 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O  locutor  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa  os  Exmos.  Srs.  Gil  Pereira,

secretário de Estado para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e

do  Norte  de  Minas,  representando  o  governador  do  Estado,  Antonio  Anastasia;

professor  Helvécio  Luiz  Reis,  prefeito  municipal  de  São  João  del-Rei;  deputado

federal Reginaldo Lopes, representando a Câmara dos Deputados; deputado federal

Domingos Sávio, representando o senador Aécio Neves; e vereador Antônio Carlos

de Jesus Fuzzato, presidente da Câmara Municipal de São João del-Rei; a Exma.

Sra. doutora Valéria Kemp, reitora da Universidade Federal de São João del-Rei; e os

Exmos.  Srs.  deputados  Doutor  Wilson  Batista  e  Rômulo  Viegas,  autor  do

requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O  locutor - Gostaríamos de registrar as presenças nesta solenidade das Exmas.

Sras. e dos Exmos. Srs.: Igor Luiz Sandim Gonzaga, Fábio da Silva, Zanola, Stefânio

Rodrigues Pires, vereadores;  Marcos Cardoso Atalla,  delegado regional  da Polícia

Civil de São João del-Rei; Maria Cristina Alves Pereira, vice-prefeita; Edwalda Maria

Carvalho de Assunção, diretora em exercício da Gerência Regional de Saúde de São

João del-Rei; Mário Neto Borges, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do

Estado - Fapemig; Baldonedo Napoleão, vice-presidente da Prodemge e ex-deputado

desta Casa; Rogério Fernandes, secretário municipal adjunto de Trabalho e Emprego

de Belo Horizonte; Ricardo José Charbel, diretor de Distribuição e Comercialização;
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Diogo de Oliveira Silva, presidente da Juventude Tucana de São João del-Rei; Wilson

Milagres, chefe de gabinete do deputado federal Luiz Fernando, ex-deputado desta

Casa; Marcelo de Souza e Silva, secretário municipal adjunto de Desenvolvimento

Econômico de Belo Horizonte; vereadora Vera do Polivalente; João Caetano Leite,

prefeito  municipal  de  Nazareno;  vereador  Cláudio  Apolinário  e  Cida  Mendes,

superintendente de ensino.

Gostaríamos de fazer uma especial saudação aos representantes das seguintes

entidades:  Alcoólicos  Anônimos;  Escola  Municipal  Dr.  Kleber  Vasques  Filgueiras;

Escola Municipal Maria Teresa; Associação dos Corredores de Rua de São João del-

Rei; Associações dos Moradores dos Bairros São Geraldo, Barro Preto, Guarda-Mor,

São Caetano, São José Operário, São Dimas; Associação dos Moradores do Parque

São João del-Rei e dos Distritos de Arcângelo, São Miguel do Cajuru, e do Rio das

Mortes; Audax; Grêmio Futebol Clube; Caixa Econômica Federal; Catedral Basílica

Nossa Senhora do Pilar; Movimento Comunidade Atuante; Creche Celina Resende

Viegas,  Tijuco;  Escolas  Estaduais  Governador  Milton  Campos  e  Inácio  Passos;

Escola Municipal Pio XII; grupos de capoeira Artes das Gerais e Muzenza; Grupo de

Inculturação Afrodescendentes Raízes da Terra;  grupo de folia  de reis Embaixada

Santa;  Hospital  Nossa Senhora das Mercês; movimentos vicentinos;  Procuradoria-

Geral  de  Santa  Cruz  de  Minas;  Rádio  São  João  del-Rei,  em  nome  da  qual

estendemos a nossa saudação aos representantes das imprensas local e regional.

Também gostaríamos de fazer  uma especial  saudação  aos  diversos  secretários

municipais,  presidentes  de  conselhos  municipais,  associações  e  agremiações,

professores, estudantes, enfim saudamos o povo de São João del-Rei, homenageado

desta noite.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será interpretado

pela  Banda Municipal  Santa  Cecília,  a  Furiosa,  sob a  regência  do  maestro  José

Antônio da Costa.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.
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- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Rômulo Viegas

Exmo. Sr. Deputado Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia Legislativa de Minas

Gerais,  na oportunidade quero  parabenizá-lo  não apenas por  vários  mandatos de

deputado  que  atua  neste  Parlamento,  mas  sobretudo  pelos  mandatos  como

presidente desta Casa nos últimos anos, pois tem feito uma transformação política,

administrativa e social a favor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Portanto

receba  um  aplauso  de  todos  os  são-joanenses.  Exmo.  Sr.  Deputado  Gil  Pereira,

particular  amigo  e  secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  dos  Vales  do

Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas, representando o governador Antonio

Anastasia;  Exmo.  Sr.  Professor  Helvécio  Luiz  Reis,  particular  amigo  e  prefeito

municipal  de  São  João  del-Rei;  Exmo.  Sr.  Deputado  Federal  Domingos  Sávio,

representando o senador Aécio Neves, com o qual compartilhamos um escritório em

São João del-Rei, trabalhando na cidade e na região das Vertentes, obrigado pela

presença; deputado federal Reginaldo Lopes, particular amigo, prata da Casa e ex-

aluno da nossa universidade federal, muito obrigado também pela presença; vereador

Antônio Carlos  de Jesus Fuzzato, representando o Poder Legislativo Municipal  da

nossa terra, na pessoa de quem cumprimento todos os vereadores aqui presentes; e

Dra. Valéria Kemp, particular amiga e reitora da nossa Universidade Federal de São

João del-Rei. Gostaria de citar e nominar todos vocês que estão presentes, mas a

lista é muito grande. Portanto me perdoem, mas citarei alguns que obviamente irão

representá-los.

Quero distinguir o Prof. Dr. Mário Neto Borges, particular amigo, ex-reitor e atual

presidente da Fundação de Amparo e Pesquisa de Minas Gerais. Quero abraçar o

engenheiro João Afonso, presidente da Associação Comercial e Industrial da nossa

terra. Quero cumprimentar a Rafaela Vieira, vice-presidente do Parlamento Jovem da

região de São João del-Rei, na pessoa de quem cumprimento todos os jovens; e o

Diogo  Oliveira,  na  pessoa  de  quem  cumprimento  a  juventude  do  PSDB.  Quero

abraçar toda a representação social e cultural da nossa terra através dos congados e

dos  bairros.  Quero  fazer  um  agradecimento  especial  ao  Antônio  Vaz  Sobrinho,

professor e historiador, que está nos assistindo e foi o responsável por me ajudar a
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resgatar alguns dados históricos para meu pronunciamento; e ao engenheiro Ricardo

Charbel,  meu  particular  amigo,  parceiro  de  futebol  e  da  engenharia  e  diretor  da

Cemig, nossa estatal. Quero abraçar todos os integrantes da Banda Municipal Santa

Cecília, a nossa Furiosa, criada na época pelo meu saudoso tio e ex-prefeito Milton

Viegas.  Na  pessoa  do  maestro  José  Antônio,  estendo  o  abraço  a  todos.  Quero

parabenizar os músicos e professores da nossa Universidade Federal de São João

del-Rei,  Nichola  Viggiano,  Abel  Moraes,  Elenis  Guimarães  e  Antônio  Carlos

Guimarães.

Muito  obrigado  por  estarem  aqui  conosco,  representando  não  apenas  a  nossa

universidade,  mas sobretudo a nossa música, a nossa arte.  É muita gente, e fico

realmente emocionado. Queria, Sr. Presidente, deputado Dinis Pinheiro, já acertado

com o Cerimonial,  quebrar o protocolo para conceder a palavra a dois  deputados

estaduais, colegas do parlamento, conterrâneos, filhos da terra, que têm familiares

em São João del-Rei.

Então convido, pela ordem, o deputado estadual Pompílio Canavez e, em seguida,

o deputado Doutor Wilson Batista.

O deputado Pompílio Canavez - Boa noite a todas e a todos. Cumprimento nosso

presidente, deputado Dinis Pinheiro; o prefeito de São João del-Rei, Sr. Helvécio; o

deputado Reginaldo Lopes e, na sua pessoa, toda a Mesa, especialmente meu amigo

e companheiro Fuzzato, presidente da Câmara Municipal de São João del-Rei e que

já foi deputado aqui, na Assembleia.

Meu pronunciamento será rápido. Gostaria de agradecer ao deputado Rômulo e de

parabenizá-lo pela iniciativa. Em maio, pedi a realização desta sessão solene, então

fui informado pelo Cerimonial que o deputado Rômulo já a havia pedido. E claro que

na Casa quem pede em primeiro lugar tem prioridade, logo concordei e achei muito

justo. Então o deputado Rômulo convidou-me para estar aqui hoje.

Queria, em breves palavras, dizer que, além de tudo isso que apareceu no vídeo,

São João del-Rei é a cidade dos sinos, de toda a tradição. Não é, Luiz Cardoso, que

está aqui também e é um grande amigo? São João del-Rei também é a terra de um

povo trabalhador. Fui operário, na Fábrica São Joanense, e servi ao Exército, junto

com  o  Fuzzato  -  fomos  cabos  do  Exército  Brasileiro.  Lá  também  tem  um  povo
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trabalhador dos italianos, nosso povo que chegou, há mais de 100 anos, em São

João del-Rei e também faz parte da história, da construção da cidade. E há ainda o

povo negro,  que tem uma importância histórica fundamental.  Parabenizo todos os

são-joanenses que, nesses 300 anos, trabalharam muito para nossa terra ser o que

é, conhecida e reconhecida em todo o Brasil.

Então quero, nessas breves palavras, dizer parabéns a São João del-Rei pelos 300

anos!  Parabéns  a  todos  os  são-joanenses!  Estou  aqui  com  o  coração  realmente

emocionado.  É  importante  demais  participar  deste  momento.  Parabéns  e  muito

obrigado.

O deputado Doutor  Wilson Batista  (em aparte)  -  Sr.  Presidente,  deputado Dinis

Pinheiro, gostaria de saudar aqui todas as autoridades presentes; todos e todas nesta

tribuna.  E  gostaria  de  agradecer  inicialmente  ao  deputado  Rômulo  Viegas  pela

compreensão de nos ceder este aparte para esta justa homenagem aos 300 anos de

São João del-Rei.  Gostaria também de registrar  aqui  minha eterna gratidão,  uma

dívida imensa de gratidão com São João del-Rei,  terra onde nasci,  fui  criado,  no

Distrito de Arcângelo - aliás, hoje tive a grata satisfação de encontrar uma amiga que

me disse que a banda também é desse pequeno lugarejo.

Além  disso,  quero  registrar  aqui  também  a  minha  satisfação  de  hoje,  como

parlamentar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ser filho de uma terra tão

querida, de uma terra onde grandes personagens da história brasileira nasceram; em

São João del-Rei nasceram Tiradentes e Tancredo Neves. Lembro-me da época triste

que o Brasil passou naqueles momentos de sofrimento com a doença do presidente

Tancredo Neves. Ele deixou muitas saudades entre os mineiros. Hoje todos sentem

um silêncio em São João del-Rei que incomoda os nossos ouvidos, que é a ausência

do  presidente  Tancredo  Neves.  No  entanto,  a  sua  família  tem  honrado  as  suas

qualidades e o seu trabalho abnegado pela qualidade de vida das pessoas, lutando

sempre pelo interesse dos mineiros e do povo brasileiro.

O Rômulo Viegas foi muito feliz em fazer esta homenagem a São João del-Rei.

Como filho dessa terra, conheci quase todas as ruas da cidade, andando ali quando

criança, quando jovem. Vendi picolé em todas aquelas empresas de São João del-

Rei,  inclusive me encontrei agora com um amigo dono de uma oficina, o Oliveira,
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onde eu passava todos os dias vendendo picolé e, às vezes, quando chovia, vendia

salgados. Trabalhei durante muito tempo também lavando carros na Igreja de São

Francisco. Portanto, tenho muitas boas recordações de São João del-Rei, de amigos,

de  pessoas  fiéis  e,  como disse  o  Pompílio  Canavez,  de  pessoas  trabalhadoras,

honestas, que lutam pelo futuro de seus filhos, que enfrentam dificuldades, mas que

vencem batalhas, conquistam seus espaços com muita honra, com muito trabalho,

com muita honestidade e com muita seriedade.

Isso reconhecemos sempre. São João del-Rei é um berço e, a cada geração, surge

uma nova personalidade que realmente representa Minas Gerais, representa o Brasil

e  luta  como esses  historiadores  já  lutaram:  Tancredo Neves,  Tiradentes,  Bárbara

Heliodora e tantos outros. Então, fico muito feliz de hoje poder registrar aqui o meu

compromisso com São João del-Rei, a minha amizade com essa cidade e com todas

as pessoas são-joanenses. Apesar de hoje não estar presente ali  quase todos os

dias, minha família ainda mora no Bonfim.

Quando terminei a universidade formando-me médico oncologista, de acordo com a

minha especialização, surgiu o grande Hospital do Câncer de Muriaé, onde iniciei os

meus trabalhos como médico. Por isso não voltei a São João del-Rei para trabalhar

como médico, porque a minha especialidade não existia na cidade naquela época.

Mas hoje,  com o  nosso trabalho,  podemos  servir  a  tantos  em São João del-Rei,

Tiradentes, Santa Cruz de Minas, que vão ao nosso hospital, em Muriaé, para serem

tratados, e cuidamos deles com todo o carinho.

Então, gostaria de registrar aqui que sou são-joanense, respeito São João del-Rei,

amo aquela cidade, como todos amam aquela terra brilhante, de pessoas amáveis e

queridas.

Muito obrigado, deputado Rômulo Viegas por essa oportunidade. Estamos aqui a

serviço do povo mineiro para lutar para que todos tenham mais vida, com qualidade,

felicidade e liberdade. Muito obrigado a todos.

O deputado Rômulo  Viegas  -  Sr.  Presidente,  continuando alguns  cumprimentos

mais  destacados,  quero  abraçar  também  o  particular  amigo  e  meu  colega  na

universidade  Baldonedo  Arthur  Napoleão,  ex-deputado  desta  Casa,  hoje  vice-

presidente da Prodemge.
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Quero  também  cumprimentar  meu  particular  amigo  Wilson  Milagres,  assessor

especial,  representando  aqui  o  deputado  federal  Luiz  Fernando,  que  não  pôde

comparecer, mas registrou sua presença por meio do Wilsinho; a Cida Mendes, nossa

hoje  professora,  superintendente  regional  de  ensino  de  São  João  del-Rei.  Vou

abraçar todas as mulheres, na pessoa da Meg, minha amiga, radialista, que está ao

lado da vice-prefeita de São João del-Rei, Cristina. Peço uma salva de palmas para

as mulheres de São João del-Rei, e também na pessoa da minha amada, da minha

esposa, Bia Viegas.

A emoção vai começar, mas vamos lá... São João del-Rei, terra amada. Quantas

glórias nas páginas do teu passado.  Quanto tesouro no escrínio do teu presente.

Quanta promessa no diadema do teu porvir. Oh, princesa do oeste! Terra onde fiz a

minha história e a de minha família. Terra do meu coração e do meu sangue. Pois

bem, caros conterrâneos. Esta homenagem que presto a nossa terra é também para

todos vocês, para todas as famílias que contribuíram e contribuem para a grandeza

da  querida  São  João  del-Rei.  Lá,  no  ano  de  1674,  bandeirantes  e  aventureiros

paulistas, nas pegadas de Fernão Dias Pais, pelo Caminho Geral do Sertão, depois

também conhecido como Caminho Velho, hoje Estrada Real, começaram a devassar,

de sul a norte, o território que, em consequência de suas ricas jazidas auríferas, viria

a se chamar Minas Gerais.

Nos últimos anos daquela centúria, dentre esses aventureiros, Tomé Portes del-Rei,

com familiares e escravos, decidiu-se por permanecer a meio do caminho, à margem

esquerda do Rio das Mortes, no local denominado Porto Real da Passagem. Tinha

início, assim, o povoamento daquela região, antes percorrida pelos índios cataguás,

puris,  teremembés, carijós e outros.  A denominação do Rio das Mortes  deveu-se,

segundo Antonil, a morrerem nele uns homens que passaram nadando e outros que

se mataram a pelouradas, brigando entre si sobre a repartição de índios que traziam

do sertão.

Tomé Portes, depois da descoberta do ouro, em 1702, na Ponta do Morro, onde

surgiu,  em consequência,  o  Arraial  de Santo  Antônio,  atual  cidade de Tiradentes,

morreu  assassinado  por  alguns  de  seus  escravos.  Sucedeu-lhe,  então,  como

autoridade local e guarda-mor das canoas, na passagem do rio, o seu genro Antônio
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Garcia da  Cunha.  Sob a jurisdição deste,  em 1705,  foram descobertos  depósitos

auríferos na serra, à margem esquerda do rio. Logo, para as imediações das novas

minas, acorreram paulistas e forasteiros, estes genericamente apelidados por aqueles

de emboabas.

Tinha início, destarte, o Arraial de Nossa Senhora do Pilar do Rio das Mortes, que,

por  oposição ao Arraial  Velho  de Santo  Antônio  da  Ponta  do  Morro,  ficou  sendo

conhecido como Arraial Novo. Realizava-se, assim, a profecia do já citado Antonil,

para quem esse era um lugar muito alegre e capaz de se fazer de morada estável.

Sob a proteção de Nossa Senhora do Pilar, o arraial logo se desenvolveu e veio a

ser, quatro anos depois, palco também das contendas entre paulistas e forasteiros na

Guerra dos Emboabas, cujo episódio mais famoso, ali ocorrido, foi o do Capão da

Traição. Passada a refrega, evadiram-se os paulistas pioneiros, deixando o arraial,

que logo se refez dos prejuízos da guerra, entregue aos emboabas. Foram estes,

enfim, que, com seus escravos negros, tornaram-se as bases originais da sociedade

nele nascente. Vou repetir, enfim, que, com seus escravos negros, tornaram-se as

bases originais da sociedade nele nascente.

Por sua importância regional e sua posição estratégica, bem como pelo socorro

enviado ao Rio de Janeiro para a expulsão dos franceses, o Arraial Novo mereceu do

rei  D.  João  V  sua  elevação  à  condição  de  vila.  No  Auto  de  Levantamento que

concretizou a vontade real, assim, entre mais coisas, se lê: “Ano do nascimento de

Nosso  Senhor  Jesus  Cristo  de  mil  setecentos  e  treze,  aos  oito  dias  do  mês  de

dezembro, neste Arraial do Rio das Mortes, veio por ordem de Sua Majestade, que

Deus  guarde,  D.  Brás  Baltazar  da  Silveira,  mestre  de  campo,  general  de  seus

exércitos, governador e capitão-general da cidade de São Paulo e Minas, para efeito

de levantar vila o dito arraial, a qual ele dito mestre de campo general apelidou com o

nome de São João del-Rei e mandou que, com esse título, fosse de todos nomeada

em memória do nome de El Rei Nosso Senhor.” A 6 de abril do ano seguinte, a vila

tornava-se cabeça da extensíssima Comarca do Rio das Mortes, que seria, através

dos  anos  futuros,  matrona  fecunda,  que  gerou,  amamentou  e  emancipou  uma

numerosa prole de outros arraiais e vilas.

Neste  ano de 2013,  quando,  ontem, se completaram 300 anos da elevação do
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Arraial  Novo à condição de Vila  de São João del-Rei,  é  bom e proveitoso,  caros

conterrâneos,  que  revisitemos,  num  breve  passeio,  esses  três  séculos  de  sua

existência e aprendamos do passado lições que nos motivem a viver o presente e

elementos que nos inspirem na construção do futuro. Vamos passear.

No  século  XVIII,  sustentada  economicamente  pela  mineração  aurífera,  a  vila

assistiu à implantação das estruturas eclesiásticas e civis,  representadas pela sua

vigararia, irmandades e ordens terceiras, e pelo Senado da Câmara, judicatura e real

intendência do ouro.  Criaram-se, nessa época, numerosas instituições e tradições

que foram as raízes do seu orgulho e o encanto de quantos a visitam. Tais são: a sua

arquitetura colonial  e barroca, as suas suntuosas igrejas, onde irmandades,  ainda

hoje, promovem esplêndidas festas religiosas, abrilhantadas por duas orquestras, as

mais antigas das Américas, Ribeiro Bastos e Sanjoanense, por tradicionais bandas de

música e pelo toque característico dos seus sinos. Esses fatos a tornaram, no século

primeiro da sua história, importante polo social e cultural daquilo que se convencionou

chamar de barroco mineiro.

Entre  esse  espírito,  o  acontecimento  social,  talvez  o  mais  importante  daquele

século, foram as barroquíssimas exéquias de D. João V, mandadas oficiar na matriz,

pelo vigário colado padre Dr. Matias Antônio Salgado, em fevereiro de 1751. Foi tal a

sua  encenação  barroca,  que  somente  outros  dois  acontecimentos  mineiros  dos

tempos coloniais a ele se igualaram: o Triunfo Eucarístico de Vila Rica, em 1733, e o

Áureo Trono Episcopal de Mariana, em 1748. Vejam a importância da nossa terra.

Mas, o século que começou embalado pela riqueza da mineração e terminou em

deixar na vila duas magníficas pontes de pedras, teve o seu final envolvido na tristeza

do  fracasso  da  Inconfidência  Mineira,  cujo  líder,  Joaquim  José  da  Silva  Xavier,

Tiradentes,  padeceu  à  forca  em  1792,  no  Rio  de  Janeiro.  Seu  nome  porém

ressuscitaria  dos caminhos de Minas e refulgiria  nas páginas da história  nacional

como o do maior são-joanense daquele século, que também deixou, nas ruas da vila,

um monumento, símbolo e marco da prepotência absolutista: o pelourinho.

A decadência da mineração, que, para outras localidades, representou uma parada

no tempo, não teve igual efeito em São João del-Rei, que soube encontrar em outras

atividades,  principalmente no comércio, uma feliz alternativa de prosseguir  no seu
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desenvolvimento.  São  João  del-Rei  se  tornou  um  importante  polo  comercial,

encarregada  que  foi  do  abastecimento  da  Corte  portuguesa,  que,  em  1808,  se

transferira para o Rio de Janeiro.

Em vários momentos do século XIX, São João teve importante participação política

na vida provincial e nacional. Destacou-se, em 1822, no processo de emancipação da

colônia, e, em 1831, na abdicação do primeiro imperador, que duas vezes esteve na

vila  -  quem  foi  esse  imperador  que  esteve  na  vila  duas  vezes?  D.  Pedro  I  -

exatamente nesses anos, para sentir o apoio ou a rejeição dos são-joanenses.

Foi capital provincial em 1833, quando da rebelião militar de Ouro Preto, e palco da

revolução liberal,  em 1842. Fez-se representar,  por seus voluntários da Pátria,  na

Guerra  do  Paraguai  e  postou-se  de  modo  conservador  na  causa  abolicionista  e

republicana.  Arquitetônica  e  culturalmente,  por  algum  tempo  ainda,  continuou  o

espírito  setecentista,  na construção de tantos  notáveis  casarões e sobrados e na

composição de tantas  partituras  musicais,  ainda caracteristicamente  barrocas.  Em

1827, Sr. presidente, abriram-se duas novas tradições pioneiras na província, com a

criação, por Baptista Caetano de Almeida, da biblioteca pública e do jornal O Astro de

Minas.

Na vida escolar, a vila, que se tornou cidade de São João del-Rei, em 6 /3/1838, foi

sempre fecunda de muitas iniciativas, herdeiras de sua famosa aula régia de latim de

1774,  a  primeira escola  pública  secundária  de  Minas  Gerais.  Entre  mais  de  uma

dezena de estabelecimentos educacionais, sobressaíram, pela qualidade do ensino, o

colégio Duval e o Externato de São João del-Rei.

Deputados Reginaldo Lopes e Domingos Sávio, graças à pujança de sua atividade

comercial  como  entreposto  regional,  na  segunda  metade  do  século,  ocorreu  a

fundação da primeira casa bancária mineira, em 1860; a inauguração da Estrada de

Ferro Oeste de Minas, de 1881. De todas essas tradições, porém, a mais cara aos

são-joanenses  é  a  música,  na  qual,  por  esse  tempo,  brilhou inigualável  o  genial

compositor  Pe.  José Maria Xavier,  cujo nome aqui fica como representante maior

daquele século, que teve no Chafariz da Legalidade o seu monumento símbolo.

Pois bem, prefeito Helvécio, o terceiro século chegou a São João del-Rei iluminado

pelas  lâmpadas  de  Edison,  acesas  em  1900.  o  novo  invento  veio  aposentar  os
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antigos e românticos lampiões de azeite e querosene dos primeiros tempos e ensejar

a  expansão  industrial,  principalmente  no  setor  têxtil,  que  já  tivera  início  com  a

fundação, em 1891, da Fábrica de Fiação e Tecelagem Sanjoanense, ainda atuante.

Desse  século  republicano  é  a  fama  educacional  de  quatro  grandes

estabelecimentos de ensino, para alunos internos e externos: a Escola Normal Nossa

Senhora das Dores, o Instituto Padre Machado, o Ginásio Santo Antônio e o Colégio

São João. Estes dois últimos, Profa. Valéria Kemp, fariam, no ano de 1986, as bases

da Universidade Federal de São João del-Rei, que, gloriosamente, vai se expandindo

e se tornando o principal fator do desenvolvimento local e regional.  Uma salva de

palmas para nossa universidade.

Há que se falar também que a cidade é sede do glorioso 11º Batalhão de Infantaria

de Montanha, Regimento Tiradentes, de tão ricas histórias, das quais a Tomada de

Montese, na Segunda Guerra Mundial, é a mais significativa e o seu mais rico troféu.

Do século passado, particular amigo Tetejo, da universidade, o monumento símbolo

é a estátua do Cristo Redentor,  no alto  da Bela Vista,  e o nome que,  nacional  e

internacionalmente,  mais  difundiu  a  fama da  cidade,  foi  o  do  ilustre  conterrâneo

Tancredo  de  Almeida  Neves,  que  a  fortuna,  infelizmente,  impediu  de  presidir  os

destinos nacionais.

“São João del-Rei, minha terra, São João del-Rei, abre bem os teus olhos, presta

sentido  e  esconjura  os  vândalos  que te  querem  apagada de  lembranças,  que  te

desejam destituída de tradições,/  que te pretendem arruinada de belezas,/  que te

reclamam prostituída de identidade./  Por isso, nesta oportunidade, cara terra, cara

São João del-Rei, te pedimos:/ desperta-te, briosa e fiel, e faze-te presente no lugar

que é teu por destinação histórica e sê dele eterno apanágio!/ Engalana-te, formosa

odalisca, e preserva, na faceirice de teus encantos, a doçura de tua paisagem e sê

dela ciumenta guardiã!/  Levante-te,  princesa do oeste, e revê,  no dourado do teu

ocaso, os trezentos anos de passada história e sê digna de sua grandeza!/ Ilumina-te,

cidade luz, e vislumbra, no rosicler de tuas madrugadas, a aurora de mais um século

de  futuras  conquistas  e  sê  delas  merecedora!/  Refulge-te,  atenas  de  Minas,  e

contempla o zênite deste dia, a radiosa promessa de tua juventude estudantil e sê

para ela musa inspiradora de um futuro feliz, pleno de realizações para Minas, para o
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Brasil e para o mundo./ Nos teus 300 anos de elevação à vila, por tudo o que foste,

pelo que és e pelo que serás, parabéns, São João del-Rei.”

Entrega de Placa

O locutor - Neste momento, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dinis

Pinheiro, fará a entrega ao Prof. Helvécio Luiz Reis, prefeito municipal de São João

del-Rei, de placa alusiva a esta homenagem. A placa contém os seguintes dizeres:

“Em 8 de dezembro de 1713, é fundada a cidade de São João del-Rei.  Com três

séculos  de  existência,  esse patrimônio  de  Minas  Gerais  se  destaca por  sua rica

cultura, suas belezas naturais e seu povo acolhedor e hospitaleiro. Ao preservar sua

magnífica identidade histórica, a cidade não desvia os seus olhos de um futuro cada

vez mais  promissor  e  prossegue  incansável  no  propósito  de  continuar  sendo  um

orgulho  para  o nosso estado e  para  o  Brasil.  A Assembleia  Legislativa  de Minas

Gerais,  ao reconhecer o valor de São João del-Rei para o Estado e para o País,

presta a ela honrosa homenagem por seus 300 anos”.

O presidente - Deputado Rômulo Viegas, vamos em frente.

O  locutor  -  Atendendo  à  solicitação  do  deputado  Rômulo  Viegas,  também

convidamos a fazer a entrega da placa os deputados estaduais Pompílio Canavez e

Doutor  Wilson  Batista;  os  deputados  federais;  o  secretário,  representando  o

governador; e o vereador Antônio Fuzzato, presidente da câmara municipal.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Prefeito Professor Helvécio Luiz Reis

Boa noite. Vai ser difícil falar depois dessa aula de história do Rominho, feita com

muita emoção, carinhosamente. Fui seu colega de universidade, seu companheiro de

São João del-Rei, o Rominho, é assim que o tratamos lá, domesticamente, então é

assim que vou tratá-lo aqui, com o carinho que sempre me recebeu nesta Casa.

Cumprimento o Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais,  deputado Dinis Pinheiro - é uma honra tê-lo  presidindo esta cerimônia de

homenagem aos 300 anos de São João del-Rei; o Exmo. Sr. Gil Pereira, secretário de

Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas,

representando  o  governador  Anastasia;  o  Exmo.  Sr.  Deputado Federal  Reginaldo

Lopes, que representa a Câmara dos Deputados, nosso deputado majoritário em São
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João del-Rei,  colega e companheiro de luta; o deputado federal  Domingos Sávio,

grande companheiro - minhas saudações; o vereador Fuzzato, presidente da nossa

câmara,  na  pessoa  do  qual  saúdo  os  vereadores  presentes  Cláudio  Apolinário,

Stefânio,  Igor,  Fábio,  Cabo Zanola,  Vera  Polivalente;  o  deputado estadual  Doutor

Wilson  Batista,  também  são-joanense,  disse  que  quem  é  são-joanense  é  são-

joanense em qualquer lugar, mas São João del-Rei tem a capacidade de atrair novos

são-joanenses de todos os lugares - não é, Valéria?; o Mário também é um recém-

são-joanense, que foi atraído pela beleza e pela bondade daquela terra; o deputado

Pompílio Canavez, que já não está presente, mas gostaria de saudá-lo, é um são-

joanense; o prefeito Nazareno, que está presente; o João Santeiro; a Cristina Lopes,

minha vice-prefeita; o João Afonso Faria, meu grande companheiro e presidente da

Associação  Comercial  e  Industrial  de  São  João  del-Rei,  que  é  o  braço  do

desenvolvimento  econômico  de  nossa  cidade;  o  Leonardo  Silveira,  secretário  do

Governo e presidente do PT de São João del-Rei; meus secretários presentes: Arthur

Coelho,  secretário  Municipal  de  Obras;  Maria  das  Mercês,  nossa  secretária  de

Educação;  Rogério  Bosco,  secretário  de Agricultura  e  Abastecimento.  Gostaria de

saudar todas as associações de moradores presentes. A lista é enorme, portanto,

para  que  possa  me  dedicar  ao  discurso,  vou  falar,  de  modo  geral,  aos  grupos

capoeira, folia de reis e de vários grupos do folclore, da cultura e da arte de São João

del-Rei  presentes;  Profa.  Valéria  Kemp,  nossa  magnífica  reitora  da  Universidade

Federal de São João del-Rei, enfim, os senhores e as senhoras.

Um dia, o deputado Domingos Sávio assim o disse, e acho que ele tem razão: São

João del-Rei, nos idos dos séculos XVIII e XIX, tinha ouro incrustado na Serra do

Lenheiro. Agora temos ouro por cima dela, embora ainda haja muito ouro incrustado

nas profundidades daquela serra. É difícil de achar.

Saúdo  também  a  Míriam  Gouvêa,  secretária  de  Saúde,  aqui  presente,  e  os

servidores da prefeitura. Em especial, gostaria de abraçar o coral da prefeitura, que

estava se apresentando lá fora e está na galeria; as bandas, especialmente a nossa A

Furiosa, de São João del-Rei, que veio aqui abrilhantar e mostrar um pouquinho da

qualidade  da  música  de  São  João;  os  músicos  da  UFSJ;  meus  colegas  de

universidades; os grupos folclóricos que já mencionei. Senhoras e senhores, uma boa
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noite a todos.

Outro dia me perguntaram por que estamos comemorando de novo 300 anos se,

em  2005,  já  havíamos  comemorado.  Acho  que  nunca  comemoramos  tanto  uma

cidade como comemoramos essa. Acredito que, pela primeira vez na história de São

João del-Rei, estamos fazendo uma reflexão enorme sobre a história de São João. É

importante  falar  com  muito  orgulho,  com  muita  honra  de  ser  são-joanense.  Nós

mesmos não tínhamos conhecimento ou não valorizamos suficientemente a cidade, a

terra que temos. Para valorizarmos o que somos e o que temos nessas datas mais

importantes da nossa história, precisamos gritar para o Estado, para o Brasil e para o

mundo o que São João del-Rei foi e representa para este país e para este estado.

Quando me disseram que estávamos comemorando 300 anos, é bom lembrar que

estamos comemorando 300 anos de elevação do Arraial Novo do Rio das Mortes à

condição de Vila de São João del-Rei. Orgulha-me muito ser prefeito de São João

del-Rei neste momento tão singular. Quando eu estava ali recebendo a homenagem

do  presidente  Dinis  Pinheiro,  senti  o  peso  de  ser  prefeito  e  de  representar  uma

comunidade tão importante para este estado e para este país naquele momento. É

muito pesado ser prefeito de São João del-rei, não é qualquer coisa.

Ao mesmo tempo, é com muita humildade que reconheço a difícil missão que o

povo  são-joanense  me  confiou  no  último  pleito.  Quero  abraçar  todos  os  meus

concidadãos da cidade, dos Distritos de São Sebastião da Vitória, Rio das Mortes e

da extensa zona rural do município, Zueira, Valo Novo, Cruzeiro da Barra, Emboabas,

Cajuru, Caburu, Canelas, Caquende - são nomes muito sugestivos -, além de uma

dezena de outras comunidades. Se ficar aqui citando, a lista é tão extensa quanto a

das  associações  e  das comunidades  aqui  representadas.  Assim,  abraço todas  as

demais comunidades.

São  João  del-Rei  tem mais  de  1.500km²,  é  quase um  país,  e  mais  de  80  mil

habitantes.  São João del-Rei  não  é  uma cidade qualquer.  Na verdade,  nenhuma

cidade é uma cidade qualquer, porque cada uma, com sua história e sua cultura, é

importante  e  única  para  seu  povo.  Entretanto,  há  cidades  cuja  história  e  cultura

ultrapassam seus próprios limites, e seu povo é protagonista de histórias de outros

povos,  do  Estado  e  até  de  nações.  Acho  que  São  João  del-Rei  é  uma  dessas
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cidades. Cenário da Guerra dos Emboabas e da Inconfidência Mineira, São João del-

Rei está inscrita na história de luta pela liberdade, pela soberania e democracia do

Brasil, desde que, há pelo menos 309 anos, nasceu o Arraial Novo do Rio das Mortes.

Em  2013,  mais  especificamente  em  8  de  dezembro,  dia  de  Nossa  Senhora  da

Conceição, completam-se 300 anos que o Arraial foi elevado à condição de Vila de

São João del-Rei.

Terra  de  líderes  da  Inconfidência  e  da  redemocratização  brasileira,  os  quais

ecoaram os gritos de liberdade do povo brasileiro, Tiradentes e Tancredo Neves, São

João del-Rei é a mais clara demonstração de que terra de cultura é também terra de

gente  contestadora  e  politizada.  Terra  de  Bárbara  Heliodora,  a  heroína  da

Inconfidência Mineira.

Outro dia,  declamei a poesia de Alvarenga Peixoto, em saudade de sua amada

Bárbara  Heliodora.  Acho  que  posso  até  ousar  dizer  que,  na  verdade,  Alvarenga

Peixoto sentia saudade era de São João del-Rei. A Bárbara dele não era só Bárbara

Heliodora, era São João del-Rei.

“Bárbara bela,/ do Norte Estrela,/ que o meu destino/ sabes guiar./ De ti ausente/

triste, somente/ as horas passo/ a suspirar./ Isso é castigo que amor me dá/ por entre

as penhas/ de incultas brenhas,/ cansa-me a vista/ de te buscar;/ porém não vejo/

mais que o desejo/ sem esperança/ de te encontrar./ Isso é castigo que amor me dá./

Eu bem queria a noite e o dia/ contigo poder passar;/ mas orgulhosa sorte invejosa

desta fortuna me quer privar./ Isso é castigo que o amor me dá./ Tu, entre os braços,/

ternos abraços/ da filha amada,/ podes gozar./ Priva-me a estrela/ de ti e dela/ busca

dois modos/ de me matar./ Isso é castigo que amor me dá.”

Com  esse  poema,  o  marido  e  inconfidente  Alvarenga  Peixoto,  no  cárcere,

lamentava a saudade de Bárbara.

São João del-Rei entregou a vida de seus filhos pela liberdade e pela democracia.

Além de Tiradentes, Tancredo Neves, outro filho ilustre de nossa terra, priorizou sua

missão  à  própria  saúde.  Quisera  o  destino  que,  mesmo tendo  sido  ele  um  dos

protagonistas do processo de redemocratização do Brasil, as Diretas Já, não fosse

presidente do País.  Outros filhos ilustres de São João del-Rei tiveram assento na

Academia Mineira de Letras: Otto Lara Resende e D. Lucas Moreira Neves. Agora,
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mais  recentemente,  São  João  del-Rei  revela  ao  País  e  ao  mundo  sua  tradição

religiosa, quando da beatificação da filha dessa terra, Francisca de Paula de Jesus,

Nhá Chica.

Homenagear São João del-Rei é homenagear seu povo, sua história, sua arte e sua

cultura.  As  bandas  e  as  orquestras  quase  tricentenárias  Ribeiro  Bastos  e  Lira

Sanjoanense e outras, como a Banda Teodoro de Faria, mais nova, mas não menos

talentosa, todas sobrevivem da herança da música que pais passam a seus filhos

durante séculos. Em São João del-Rei, respira-se música em todos os cantos, igrejas

e casarões. O Conservatório de Música Padre José Maria Xavier vem mantendo a

música viva na cidade. O Pe. José Maria Xavier é são-joanense e um dos maiores

compositores de música clássica barroca do Brasil.

Cidade em que os sinos falam, São João del-Rei da Catedral Basílica Matriz de

Nossa Senhora do Pilar, da Igreja de São Francisco e de suas frondosas palmeiras,

da Igreja de Nossa Senhora das Mercês e da Igreja de Nossa Senhora do Carmo; da

nossa carinhosa maria-fumaça, um patrimônio erigido com participação popular, um

dos mais belos cartões postais do Brasil, das betas, do Canal dos Ingleses, da Ponte

da Cadeia e do Córrego do Lenheiro, uma das paisagens mais lindas do mundo. São

João del-Rei revela em todos os seus traços a imponência de um povo que lutou por

sua  história  e  por  suas  conquistas.  São  João  del-Rei  da  Serra  dos  Lenheiro,

belíssimo patrimônio ambiental,  no qual  se encontram pinturas rupestres, um belo

acervo de orquídeas e trilhas excitantes para lazer e esporte. É dessa serra que se

erige o Cristo a proteger e a abençoar a cidade.

É  bem  verdade  que  uma  parte  do  seu  patrimônio  histórico  e  cultural  foi

gradativamente destruído e descaracterizado por gestões públicas inconsequentes e

insensíveis. Quando começamos em janeiro nossa gestão, encontramos o acervo de

Tomé Portes del-Rei num porão, em estado de desleixo. Algumas das obras desse

acervo ficaram irremediavelmente danificadas.

É bem verdade que a falta de investimentos em sua infraestrutura vem ameaçando

o cotidiano do são-joanense e mostrando uma realidade cada vez mais comum em

nossas cidades brasileiras: a falta de planejamento e o crescimento desordenado.

São  João  del-Rei  é  também  a  cidade  das  contradições  sociais  que  não  a
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vulnerabilidade social e a violência. São João del-Rei, a São João dos queijos, dos

sinos, do samba, da princesinha do oeste, do melhor Carnaval do interior do Brasil,

do samba, da moda de viola, do teatro, da gostosa cozinha mineira feita no fogão à

lenha, do tijucano, um pão de queijo com um bolinho de feijão.

São  João  del-Rei  das  festas  religiosas,  a  revelar  a  fé  de  um  povo  altivo  e

trabalhador;  da Semana Santa cujos  rituais  preservam tradições que não existem

mais nem mesmo em Jerusalém; do Corpus Christi e das inúmeras procissões, dos

tapetes que maravilham e enfeitam nossas ruas. São João del-Rei dos Alvarengas,

Neves, Viegas, Rangels, Silvas, Teixeiras, Carvalhos, Resendes, mas também dos

Detomis,  Agostinis,  Giarolas,  Longatis,  Hallacks,  Baccarinis,  Lombardis,  Haddads,

Rattons  e  muitos  outros,  que,  no  seu  anonimato,  transformam  pedras  em  amor,

carinho e hospitalidade. São João del-Rei dos que ali nasceram, mas também dos

milhares que, como eu, se apaixonaram por ela e a adotaram como a cidade de sua

família, de seu trabalho e de seu bem viver.

É por isso que tomei a decisão de enviar à Câmara dos Vereadores, nesta semana,

o projeto de lei que vai rebatizar a Avenida 31 de Março de Avenida dos Imigrantes,

em homenagem a muitas famílias estrangeiras e forasteiras, que contribuíram para

fazer a nossa São João del-Rei de hoje. São João del-Rei é, enfim, a cidade para

aonde querem voltar todos os seus filhos e que conquista novos filhos a cada dia, por

articular  fantástica  e  singularmente  o  novo  e  antigo,  o  presente  e  o  passado,  o

moderno e o histórico, o profano e o religioso, que inspira na luz que tremula  das

velas acesas dos casarões vigilantes da liberdade; que se comunicam com os sons

dos sinos de nossas igrejas portentosas a anunciar a esperança; que se refletem nas

águas que fluem e serpenteiam mansas pelo canal da cadeia nos momentos mais

frios  dos anos e  temerosas  ao calor  de outros.  Que o digam as  chuvas de dois

sábados atrás. Em todos os momentos, São João del-Rei e sua gente nos inspiram.

Parabéns,  São  João del-rei.  Parabéns  para  você,  são-joanense,  como eu,  que  é

apaixonado por essa terra maravilhosa.

Gostaria de pedir a todos, se eu puder quebrar o protocolo, Sr. Presidente, para

cantarem Parabéns pra Você, pois acho importante nesta hora. Vamos lá. Outro dia,

pedi isso lá no congresso, então, vou pedir aqui também. A nossa banda podia entoar
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o Parabéns pra Você, porque, aí, fica tudo muito mais fácil. Lá não tinha banda, não

é, Toninho? Porque estava muito longe. Mas agora vamos cantar com a banda.

- Procede-se à homenagem.

O prefeito Helvécio Luiz Reis - Viva São João del-Rei!

Palavras do Presidente

Quero saudar o Exmo. Sr. Secretário de Estado de Desenvolvimento dos Vales do

Jequitinhonha,  Mucuri  e  Norte  de  Minas,  dileto  amigo  deputado  Gil  Pereira,

representando aqui o estimado amigo, grande líder e professor, governador Antonio

Anastasia;  o  Exmo.  Sr.  Prefeito  Municipal  de  São  João  del-Rei,  essa  figura

supersimpática, Prof. Helvécio; a vice-prefeita Cristina Lopes - é bom ver as mulheres

a  cada  dia  ocupando  mais  papéis  decisivos  na  vida  de  cada  um  de  nós;  muito

sucesso, muita luz; o Exmo. Deputado Rômulo Viegas - já observei que ele é o xodó

de vocês, não é? Mas saibam que ele também é o xodó da Assembleia de Minas,

pelo  talento,  pelo  caráter,  pela  decência,  pela  generosidade.  Digo  a  cada um de

vocês, com muita sinceridade, que ele é uma referência deste Parlamento e enche de

orgulho a Casa do povo. Por isso é que falo, não somente em Minas, mas pelo Brasil

afora: a Assembleia de Minas é a melhor assembleia do Brasil, a mais transparente, a

mais ética, a mais justa, a que tem a cara da decência, da dignidade e da justiça

social, e que cada dia está mais próxima do cidadão, do mineiro e da mineira. É uma

alegria tê-lo aqui ao nosso lado. Dileto amigo Rômulo Viegas, aproveito para dar um

abraço fraterno em sua esposa e a sua filha, Flávia, essa incansável trabalhadora de

Minas.

Quero  saudar  aqui,  o  Exmo.  Sr.  Reginaldo  Lopes,  deputado  federal,  exímio

arquiteto  político,  muito  habilidoso  que  faz  um  trabalho  altamente  precioso  no

Congresso Nacional.  É  uma alegria  tê-lo  aqui.  É  bom rever  e encontrar  o amigo

Domingos Sávio,  deputado valente,  reto,  aguerrido,  destemido,  comprometido  não

somente com essa bela história, mas também com Minas, e que luta incansavelmente

por  um Brasil  cada dia melhor.  Domingos Sávio,  é com muita fraternidade e com

muita  ternura  que o  reencontro,  aliás,  que  esta  Casa  o  reencontra,  porque você

realmente fez um trabalho imensurável nesta augusta Casa.

Quero saudar aqui o presidente da Câmara Municipal de São João del-Rei, que
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sempre nos acolhe com muita ternura, o vereador Antônio Fuzzato. Seja muito bem-

vindo,  é  uma alegria  revê-lo.  Aproveito  e  abraço os  vereadores  presentes.  Quero

saudar aqui a magnífica reitora da Universidade Federal de São João del-Rei, Dra.

Valéria Kemp. É bom vermos uma obreira do futuro, trabalhando com abnegação,

com dedicação. Sou filho de uma professora que anos e anos anda pela estrada da

vida. E, há uns 15 dias, foi um momento muito significativo para mim, para ela, para

Minas, para o governador Anastasia, e certamente para o futuro de Minas. Há pouco,

aqui,  aprovamos  a  estadualização  dos  cursos  universitários  de  inerência  às

fundações educacionais que serão abarcados pela Uemg. A Uemg agora dá um pulo

extraordinário de 5 mil alunos para 15 mil alunos; de 32 cursos, para 132 cursos.

Abraçamos, com a alegria de todos nós, a minha querida terra natal de Ibirité, a

cidade de Campanha, a cidade de Carangola e a querida cidade de Diamantina, do

Jk. É por isso que digo que Minas abraça o futuro com maior rapidez. Quero saudar

aqui  os  diletos  amigos,  deputado  Doutor  Wilson  Batista  e  o  deputado  Pompílio

Canavez, que também são bravos obreiros, extraordinários e qualificados homens

públicos. É muito bom saber que a Assembleia de Minas está contando com esses

extraordinários benfeitores, é muito gratificante. Quero saudar aqui e é bom rever o

ex-deputado  Baldonedo,  que  tantos  serviços  prestou  a  esta  Casa  e  que  sempre

brilhou conduzindo os destinos de Minas Gerais. Quero saudar aqui,  em nome da

fraternidade, os grupos culturais. Temos de reverenciá-los permanentemente. Quero

abraçar  aqui  essa linda banda musical  conhecida  como A Furiosa,  que cantou e

encantou  com  uma apresentação  magnífica.  Quero  saudar  aqui  as  senhoras,  os

senhores, a liderança, a imprensa.

Até fiz aqui um discurso de umas dez páginas, mas aí vocês vão observando a

missão espinhosa do presidente. Depois vocês dizem que é bom ser presidente, não

tem desafio, não tem problema. Mas existe desafio maior? Num primeiro momento, o

Prof. Helvécio, que fez uma linda manifestação. E o xodó da Casa, o xodó de São

João del-Rei, proferiu uma linda oração, recheada de saudade, de alegria, de valores,

de  princípios,  de esperança.  Portanto,  só  me resta  fazer  uma saudação simples,

singela, breve, a esta bela história, que hoje, prefeito Helvécio, celebra de verdade o

puro espírito mineiro.
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Às vezes, nos questionam sobre a história de Minas. A história de Minas é sortuda,

é uma saga venturosa, recheada de conquistas e realizações. É só fixar os olhos, é

só revisar um pouquinho a nossa história e olhar, sobretudo a história de São João

del-Rei, que se vê, de forma muito clara. Uma história representada pela arte, pelo

conhecimento,  pela  sabedoria,  pela  retidão,  pelos  valores  republicanos,  pelo

patriotismo. Uma história que tem a marca do barroco. Há pouco, esta Casa abraçou,

com o coração cheio de satisfação, o Dia do Barroco Mineiro. Aliás, pela primeira vez,

no dia 18 de novembro, foi celebrado o Dia do Barroco Mineiro. No ano que vem,

estaremos celebrando os 200 anos da imortalidade de Aleijadinho, esse gênio que

também é xodó de cada um de nós. Na verdade, ele foi um gênio que ultrapassou as

fronteiras  de  Minas  e  do  Brasil  e  que cada dia  mais  coloca o  nosso país  numa

posição de destaque.

A história de São João del-Rei, a história dos sinos e da fé, essa fé inquebrantável,

faz-nos acreditar na edificação de um futuro melhor. Essa cidade é da religiosidade.

Na verdade, em tudo na vida, é preciso ter fé e religiosidade. É dessa maneira que se

transforma a vida, se transforma a alma. Assim que nos ensinava Madre Teresa de

Calcutá, uma mulher pobre, carente, filha de escrava e que rezava com fé. Há pouco

tempo, ela foi beatificada. Aliás, esse seu espírito haverá sempre de nos inspirar para

que cada um de nós possa ser melhor, generoso e solidário. Solicitamos a bênção e a

proteção a  Nhá  Chica  para  que continuemos  fazendo o  bem.  E não poderia  me

esquecer daquele bravo patriota, Tiradentes, em hipótese alguma, sobretudo aqui, na

Casa  da  liberdade  e  da  justiça,  na  casa  da  transformação.  Até  hoje  o  saudoso

presidente Tancredo Neves continua nos inspirando, até porque, deputado Domingos

Sávio, ele nos deixou um legado eterno. Fico a imaginar e a refletir que, mais do que

nunca,  está  claro  o  porquê  de  Aécio  Neves  se  posicionar,  cada  dia  mais,  como

grande porta-voz da esperança de um futuro Brasil melhor e generoso. Maior pela

sua  figura  carismática,  pelo  seu  saber,  pela  sua  reflexão  e  pelos  valores  que

certamente ele adota nessa bela história de São João del-Rei.

Portanto só me resta aqui, neste momento, como empregado dos mineiros, abraçá-

los. Digo, querido prefeito, querido amigo Rominho, Reginaldo e Domingos Sávio, que

a  maior  virtude  do  ser  humano  é  a  gratidão.  Essa  é  a  mais  nobre.  Aqui,  como
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empregado  dos  mineiros,  exercendo  temporariamente  a  presidência  desta  Casa,

quero externar a nossa suprema gratidão a cada um de vocês, a essa história tão rica

em tradição, tão rica em valores de São João del-Rei. Tenho a certeza de que ela

haverá de nos empolgar,  cada dia mais, para construir uma sociedade mais irmã,

mais justa, mais cristã, mais solidária, até porque esse sempre foi o desenho, esse

sempre foi o desejo, esse sempre foi o ideal de Bárbara Heliodora, de Tiradentes, de

Aleijadinho, e de tantos outros que engrandeceram e continuam enaltecendo a nossa

história.

Certamente, aqui daremos uma arrancada fulminante, com uma fé inquebrantável,

com uma vontade louca, para aquele futuro para o qual eles sempre lançaram o seu

olhar, um futuro de paz, de prosperidade e de justiça social. Rômulo Viegas, obrigado.

Foi  muito bom estar  aqui  ao lado de vocês.  Olha,  já  falei  com o prefeito,  com o

Reginaldo,  com  o  Domingos  Sávio  e  com  o  Rominho.  Vocês  viram  como  a

Assembleia está linda? Ela está totalmente iluminada.  Aliás,  tem até uma Vila  do

Papai Noel aqui,  cedida gratuitamente pela ex-deputada Maria Elvira.  Sabem para

quê? Para recepcionar com carinho, com ternura e solidariedade, cada um de vocês.

Recepcionar e abraçar essa linda história, que nos ajudará com muita fé a construir

um Brasil muito mais feliz. Um beijo no coração. Viva São João del-Rei. Parabéns.

Aliás, aproveito o momento e suplico ao supremo Criador de todas as coisas que

possa iluminar o coração de cada um de nós no Natal, para que possamos fazer de

nossa  vida  um  instrumento  de  fé  na  mudança  social,  de  fé  na  garantia  de  uma

belíssima colheita de paz, de prosperidade e de fraternidade a gerações vindouras.

Viva São João del-Rei. Viva o Natal. Viva Minas Gerais. Viva o Brasil. Obrigado, São

João del-Rei. Obrigado, Rominho, por um momento tão rico, não somente para meu

coração, mas também para o coração de todos os mineiros. Valeu.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir os professores do curso de música da

UFSJ Elenis Guimarães,  cantando,  Antônio Carlos  Guimarães,  na flauta,  Nicholas

Viggiano e Abel Moraes, no violoncelo, e Modesto Flávio, na viola, que apresentarão

as  músicas  Acalanto  das  Rosas,  de  Cláudio  Santoro,  uma poesia  de  Vinícius  de

Moraes,  Trenzinho caipira,  de Heitor Villa Lobos, e  Cantares,  de Ronaldo Miranda.
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Logo após, seremos brindados, mais uma vez, com a execução, pela Furiosa, sob a

condução do maestro José Antônio da Costa, do Hino Municipal de São João del-Rei.

- Procede-se à apresentação musical.

O presidente - A presidência convida a todos para a celebração dos 600 anos de

São João del-Rei. Confirmado?

Encerramento

O presidente - A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as

deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 10, às 9 e às 20

horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às

14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na

edição do dia 10/12/2013.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.787/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em análise proíbe, no

território do Estado de Minas Gerais, a apresentação, a manutenção e a utilização de

animais  selváticos  ou  domésticos,  sejam  nativos  ou  exóticos,  em  espetáculos

circenses ou quaisquer eventos que explorem essas espécies de animais.

A  proposição  foi  apreciada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por  sua juridicidade,  constitucionalidade e legalidade,  com a

Emenda nº 1, que apresentou.

A  seguir,  o  projeto  foi  encaminhado  à  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável  que  opinou  pela  sua  aprovação,  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe agora a esta comissão emitir seu parecer, em cumprimento do disposto no

art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d” do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa proibir a apresentação, a manutenção e a utilização
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de animais silvestres ou domésticos, nativos ou exóticos, em espetáculos circenses

ou quaisquer eventos que explorem animais. A proibição não se aplicaria a eventos

sem fins lucrativos, de natureza científica, educacional ou protecional, nem a rodeios

e  exposições  agropecuárias  ou  a  eventos  voltados  para  a  comercialização  de

animais, desde que estejam mantidos em condições adequadas de bem-estar. Além

disso, a proposta prevê a aplicação de multa aos infratores da norma que se pretende

instituir.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise, destacou a competência do

Estado para legislar concorrentemente sobre proteção à fauna e propôs a Emenda nº

1, para alterar o valor e a unidade da pena prevista em caso de descumprimento da

norma de Unidade Fiscal de Referência - Ufir - para Unidade Fiscal do Estado de

Minas Gerais - Ufemg.

O Substitutivo nº 1 da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

aprimora  tecnicamente  o  projeto  e  incorpora  a  Emenda  nº  1  da  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Pelo  sistema jurídico  vigente,  resta  claro  que  a  tutela  do  meio  ambiente,  nele

compreendida a fauna, é de responsabilidade do poder público. O caput do art. 225 e

o seu §1º, inciso VII, da Constituição da República preceituam:

“Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e

futuras gerações.

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os

animais a crueldade” (grifos nossos).

No mesmo sentido, a Lei Federal nº 9.605, de 1998, que dispõe sobre as sansões

penais  e  administrativas  derivadas  de  condutas  e  atividades  lesivas  ao  meio

ambiente, e dá outras providências, ao tratar dos crimes contra o meio ambiente, em

seu art.  32,  estabelece como crime contra a fauna “praticar ato de abuso, maus-

tratos,  ferir  ou mutilar  animais  silvestres, domésticos ou domesticados,  nativos ou
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exóticos” (grifos nossos).

Todavia,  conforme muito  bem  fundamentado  pela  comissão de mérito,  que nos

antecedeu na análise da matéria, os animais que vivem e se apresentam nos circos

sofrem uma vida inteira de maus-tratos, como o uso de choques, chicotes ou bastões

pontiagudos  nos  treinamentos;  vivem  confinados  em  pequenos  espaços;  são

submetidos a constantes deslocamentos que lhes causam alto grau de estresse; nem

sempre  recebem  alimentos  em  quantidade  e  qualidade  suficientes;  carecem  de

assistência veterinária,  de controles  efetivos sobre sua procedência,  de condições

adequadas de saúde e de vacinas. Todos esses fatos, além de colocarem em risco

sua  integridade,  constituem  séria  ameaça  para  o  controle  da  propagação  de

zoonoses.

Há ainda casos de ataques desses animais a funcionários e à população em geral,

como o caso de repercussão mundial,  ocorrido em Pernambuco,  em um circo de

grande expressão, onde um garoto foi arrastado para a jaula e dilacerado por leões

famintos e estressados.

Outro aspecto relevante é o fato de que a omissão do poder público para com a

exposição de animais em circos estimula o tráfico de animais selvagens ao redor do

mundo,  prática  reconhecidamente  cruel  e  criminosa.  Animais  ainda  filhotes  são

arrancados de suas famílias e de seu hábitat e revendidos aos circos.

Esses animais, quando ficam velhos ou doentes, ou quando os circos de pequeno

porte entram em crise financeira ou falência, são abandonados à própria sorte. Muitos

morrem sem nenhuma assistência. Quando o poder público, que deveria protegê-los,

os  captura,  não  dispõe  de  local  adequado  para  a  sua  guarda  nem  de  recursos

humanos e financeiros para o seu tratamento e alimentação, o que o leva a sacrificá-

los. O ônus recai então sobre o contribuinte e sobre a sociedade como um todo.

Muitas vezes, sobrevivem apenas aqueles resgatados por ativistas ou organizações

governamentais.

Esses  argumentos  elencados,  e  tantos  outros  que  poderiam  ser  mencionados,

demonstram a importância da matéria em discussão.

Cabe informar, ainda, que a utilização de animais em apresentações circenses é

proibida  em diversos países do  mundo  e  em nove estados  brasileiros  -  Alagoas,
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Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato

Grosso do Sul e Espírito Santo.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.787/ 2013, no 1º

turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável,  e  pela  rejeição  da Emenda  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Esclarecemos que com a aprovação do Substitutivo nº 1 fica prejudicada a Emenda

nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Fred Costa, relator - Bosco - Célio Moreira.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 177/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  deputado Rogério  Correia,  o projeto  de  lei  em epígrafe institui  a

Política  Estadual  de  Desenvolvimento  do  Brasil  Rural  -  PEDBR  -  e  dá  outras

providências.

Aprovado no 1º  turno  na forma do Substitutivo nº  2,  foi  a  matéria  distribuída  à

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer para o 2º

turno, nos termos do art. 102, VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido.

Fundamentação

Resultado da interação entre texto originado na Comissão de Participação Popular

e de discussões realizadas junto ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural

Sustentável - Cedraf -, presidido pelo Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento e coordenado pela Subsecretaria de Agricultura Familiar da mesma

pasta, o Substitutivo nº 2 desta comissão, convertido pelo Plenário desta Casa no

vencido, substitui, no projeto de lei em pauta, a denominação Política Estadual de

Desenvolvimento  do  Brasil  Rural  -  PEDBR  -,  por  Política  Estadual  de

Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar - Pedraf -, expressão que

se mostra adequada ao caso.  Outra medida importante proposta no 1º  turno é a
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necessária  articulação  da  Pedraf  com  a  Política  Estadual  de  Desenvolvimento

Agrícola, instituída pela Lei nº 11.405, de 1994.

Elaborada  numa  época  que  ainda  não  se  adotava  a  nomenclatura  “agricultura

familiar”  para se referir  à  família rural  cujos membros se dedicam eles próprios à

produção agropecuária  em  pequena gleba  de  terra,  hoje  regulamentada  pela  Lei

Federal  nº  11.326,  de  2006,  a  Política  de  Desenvolvimento  Agrícola  do  Estado

necessita realmente de atualização de seus princípios e objetivos. Essa tarefa temos

agora a oportunidade de realizar.

Vale notar,  porém, que,  até por  questões de evolução das  técnicas de redação

legislativa e da própria abordagem da moderna legística de que se serve esta Casa,

alguns formatos adotados pela lei  de 1994 necessitam de atualização, razão pela

qual apresentamos a Emenda nº 1 ao vencido. Ressalte-se que tal emenda promove

apenas  o  reordenamento  e  a  adequação  do  artigo  de  princípios  da  Lei  de

Desenvolvimento Agrícola do Estado, sem alteração de conteúdo, de modo a ajustá-

lo à mencionada técnica.

Entendemos ainda que o projeto de lei em análise dá concretude a uma política

pública da  mais  alta  relevância por  ter  como principal  público-alvo  os  agricultores

familiares,  segmento  que  representa,  conforme  dados  do  Instituto  Brasileiro  de

Geografia e Estatística -  IBGE - do Censo Agropecuário 2006, cerca de 80% dos

estabelecimentos rurais do Estado e 36% do valor da produção agrícola, apesar de

ocupar apenas 15% do território mineiro.

Esta comissão, em primeiro turno,  apontou que a matéria,  em sua forma inicial,

instituía  obrigações  onerosas  ao  Poder  Executivo,  sem,  no  entanto,  indicar  as

correspondentes fontes  de  recursos,  como exige  a  Lei  Complementar  nº  101,  de

2000,  a chamada Lei  de Responsabilidade Fiscal -  LRF.  Entretanto, esses óbices

foram removidos durante a tramitação da matéria. Considerando os aperfeiçoamentos

legais trazidos pelo Substitutivo nº 1, mantidas no Substitutivo nº 2, o qual trouxe

melhorias também sob o aspecto do mérito, e ainda a inexistência de repercussão

orçamentária  negativa  derivada  da  criação  da  Pedraf,  a  comissão  opinou  pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2.

Em  nova  análise,  esta  comissão  mantém  o  entendimento  exarado  em  primeiro
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turno,  considerando  adequados  tanto  os  objetivos  buscados  pelo  deputado

proponente, como os aperfeiçoamentos trazidos à matéria. Entretanto, o relator julga

proveitosa ainda a gradual reprodução e adaptação da política de desenvolvimento

rural  sustentável  e  da  agricultura  familiar  em  nível  municipal.  Considerando-se  a

extensa  e  capilarizada  rede  de  municípios  em  Minas  Gerais,  é  essencial  a

participação desses entes para o sucesso da Pedraf. É sabido que os municípios são

autônomos,  não  podendo  o  Estado  interferir  de  maneira  coercitiva  em  seu

ordenamento  legal.  Entretanto,  é  plenamente  adequado  que  o  Poder  Executivo,

respeitada sua conveniência administrativa, apoie esses entes para que elaborem e

implementem  suas  políticas  municipais  de  desenvolvimento  rural.  Dessa  forma,

apresentamos  a  Emenda  nº  2  ao  final  deste  parecer,  que,  além  disso,  também

promove ajuste de redação no § 2º do art. 4º.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 177/2011, no 2º turno,

na forma do vencido, com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 2° da Lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994, a que se refere o art. 2º

do projeto, a seguinte redação:

“Art.  2º  -  O art.  2°  da Lei  nº  11.405,  de 1994,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  2º  -  A política  estadual  de  desenvolvimento  agrícola  fundamenta-se,  entre

outros, nos seguintes princípios:

I - a produção de alimentos básicos e a sua distribuição, preservados os interesses

dos  produtores  e  consumidores,  mediante  a  adoção  de  estratégia  global  de

intervenção;

II - o abastecimento adequado e a segurança alimentar como condições básicas

para  a  tranquilidade  social,  a  ordem  pública,  o  processo  de  desenvolvimento

socioeconômico e os direitos da cidadania;

III - a adoção da sustentabilidade socioeconômica e ambiental como paradigma na

redução das desigualdades sociais e regionais e na promoção de agroecossistemas

viáveis;
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IV - a diversidade de características dos estabelecimentos rurais quanto à estrutura

fundiária,  às  condições  edafoclimáticas,  à  capacidade  empresarial,  ao  uso  de

tecnologias e às condições socioeconômicas e culturais deverá ser considerada pelo

poder público na definição de suas ações;

V  -  a  participação  social  na  formulação,  na  execução e  no  monitoramento  das

políticas  agrícolas  e  dos  planos  de  desenvolvimento  rural  sustentável  e  solidário

como condição necessária para assegurar a sua legitimidade;

VI - a articulação do Estado com a administração federal e com as administrações

municipais, com vistas a promover o desenvolvimento sustentável do setor agrícola e

dos espaços rurais;

VII  -  o  acesso das famílias  rurais  aos serviços essenciais  de saúde,  educação,

segurança  pública,  transporte,  eletrificação,  comunicação,  habitação,  saneamento,

lazer e cultura, bem como a outros benefícios sociais;

VIII - articulação entre o poder público e a iniciativa privada, com vistas a dotar a

produção  agropecuária  de  condições  de  competitividade  nos  mercados  interno  e

externo;

IX - a compatibilização entre a política agrícola estadual e a política agrária, a fim de

fornecer  a  esta  as  condições  necessárias  à  sua  viabilização  técnica  e

socioeconômica;

X - a geração de emprego e renda, bem como de receitas de tributos para o Estado,

que as administrará com vistas a manter e elevar o potencial e a sustentabilidade do

setor agrícola;

XI - o desenvolvimento da agricultura familiar, com vistas a sua integração gradual

na economia de mercado;

XII - a universalização do acesso às políticas públicas estaduais e federais com

foco  no  atendimento  da  agricultura  familiar  e  dos  povos  e  das  comunidades

tradicionais;

XIII - a agricultura como atividade econômica que deve proporcionar rentabilidade

compatível com a de outros setores da economia;

XIV - o apoio à organização associativa de produtores e trabalhadores rurais como

condição necessária para a estabilidade e o pleno desenvolvimento do setor agrícola
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e dos espaços rurais;

XV - a valorização da responsabilidade coletiva e compartilhada, tendo por base os

princípios da autogestão e da cooperação;

XVI  -  o  reconhecimento  da  importância  do  patrimônio  ambiental,  sociocultural  e

econômico relacionados com as atividades agropecuárias e com os espaços rurais;

XVII  -  a  transparência  dos  programas,  das  ações  e  da  aplicação  de  recursos

públicos  no  âmbito  das  políticas  públicas  relativas  ao  desenvolvimento  rural

sustentável;

XVIII  -  a  dinamização econômica com base nas inovações tecnológicas para o

estabelecimento  de  modelo  sustentável  de  produção  agropecuária,  extrativista,

florestal e pesqueira;

XIX - o fortalecimento dos mecanismos de controle e gestão social,  tendo como

base o protagonismo das organizações da sociedade civil.

§ 1º - A atividade agrícola compreende processos físicos, químicos e biológicos em

que os recursos naturais envolvidos devem ser utilizados e gerenciados com vistas

ao cumprimento da função social e econômica da propriedade rural, voltada para o

desenvolvimento rural sustentável.

§  2º  -  O setor  agrícola  é  constituído  por  segmentos  como os de  produção,  de

insumos,  de comércio, de abastecimento e de armazenamento,  pela agroindústria

entre  outros,  os  quais  respondem  diferenciadamente  às  políticas  públicas  e  ao

mercado.”.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao § 2º do art. 4º a seguinte redação e acrescentem-se os seguintes §§ 3º e

4º:

“Art. 4º - (...)

§ 2º - Para a execução do Pledraf, além das dotações orçamentárias consignadas

na Lei Orçamentária Anual, os órgãos públicos envolvidos poderão firmar convênios,

acordos de cooperação, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com órgãos e

entidades da administração pública federal e com consórcios públicos, entidades de

direito público e privado sem fins lucrativos, nacionais ou estrangeiras, observada a

legislação vigente.
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§ 3º - O Poder Executivo estadual apoiará, no que for aplicável, a elaboração e a

implementação das políticas municipais de desenvolvimento rural sustentável  e da

agricultura familiar.

§ 4º - A transferência voluntária de recursos da Lei Orçamentária Anual para os

municípios com a finalidade de implementação de programas e ações alinhados com

o Pledraf fica condicionada à existência de plano municipal de desenvolvimento rural

sustentável da agricultura familiar, previsto em lei que institua política municipal de

desenvolvimento rural sustentável da agricultura familiar.".

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Ulysses Gomes, relator - Célio Moreira - Bosco - Rogério

Correia.

PROJETO DE LEI Nº 177/2011

(Redação do Vencido)

Institui  a  Política  Estadual  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável  da  Agricultura

Familiar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da

Agricultura Familiar - Pedraf -, que deverá nortear a elaboração e a implementação do

Plano  Estadual  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável  da  Agricultura  Familiar  -

Pledraf.

§ 1º  -  A Pedraf  tem por  objetivo orientar  as  ações de governo voltadas para o

desenvolvimento rural, sustentável e solidário e para o fortalecimento da agricultura

familiar no Estado, garantida a participação da sociedade civil organizada.

§  2º  -  A  Pedraf  se  articulará,  no  que  couber,  com  a  Política  Estadual  de

Desenvolvimento Agrícola, contida na Lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994, bem

como com as políticas públicas, órgãos e conselhos de representação da agricultura

familiar no âmbito federal.

Art.  2º  -  O  art.  2°  da  Lei  nº  11.405,  de  1994,  passa a  vigorar  com a  seguinte

redação:

“Art.  2º  -  A política  estadual  de  desenvolvimento  agrícola  fundamenta-se,  entre

outros, nos seguintes princípios:
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I - a atividade agrícola compreende processos físicos, químicos e biológicos em que

os recursos naturais envolvidos devem ser utilizados e gerenciados com vistas ao

cumprimento  da  função  social  e  econômica  da  propriedade  rural,  voltada  para  o

desenvolvimento rural sustentável;

II - a diversidade de características dos estabelecimentos rurais quanto à estrutura

fundiária,  às  condições  edafoclimáticas,  à  capacidade  empresarial,  ao  uso  de

tecnologias e às condições socioeconômicas e culturais deverá ser considerada pelo

poder público na definição de suas ações;

III - a adoção da sustentabilidade socioeconômica e ambiental como paradigma na

redução das desigualdades sociais e regionais e na promoção de agroecossistemas

viáveis;

IV - constituem o setor agrícola segmentos como os de produção, de insumos, de

comércio, de abastecimento, de armazenamento, a agroindústria e outros, os quais

respondem diferenciadamente às políticas públicas e às forças de mercado;

V  -  a  participação social  na  formulação,  execução  e  monitoramento  da  política

agrícola e dos planos de desenvolvimento rural sustentável e solidário é condição

necessária para assegurar a sua legitimidade;

VI  -  as  ações  para  o  desenvolvimento  agrícola  objetivarão  oferecer  às  famílias

rurais  o  acesso aos  serviços  essenciais  de  saúde,  educação,  segurança pública,

transporte, eletrificação, comunicação, habitação, saneamento, lazer e cultura, bem

como a outros benefícios sociais;

VII  -  a  política agrícola  estadual  deve compatibilizar-se com a política agrária  e

fornecer  a  esta  as  condições  necessárias  à  sua  viabilização  técnica  e

socioeconômica;

VIII - a atividade agrícola é responsável pela geração de emprego e rendas, bem

como de receitas de tributos para o Estado, que as administrará com vistas a manter

e elevar o potencial e a sustentabilidade do setor agrícola;

IX - o poder público criará condições para o desenvolvimento da agricultura familiar,

com vistas a sua integração gradual na economia de mercado;

X - a universalização do acesso às políticas públicas estaduais e federais com foco

no atendimento da agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais;
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XI  -  a  agricultura,  como  atividade  econômica,  deve  proporcionar  rentabilidade

compatível com a de outros setores da economia;

XII - o poder público deverá promover ações, articuladas com a iniciativa privada,

com vistas a dotar a produção agropecuária de condições de competitividade nos

mercados interno e externo;

XIII - o poder público deverá estimular e garantir a produção de alimentos básicos e

a  sua  distribuição,  preservados  os  interesses  dos  produtores  e  consumidores,

mediante a adoção de estratégia global de intervenção;

XIV - o abastecimento adequado e a segurança alimentar são condições básicas

para garantir a tranquilidade social, a ordem pública, o processo de desenvolvimento

socioeconômico e os direitos da cidadania;

XV  -  o  Estado  deverá  articular-se  com  a  administração  federal  e  com  as

administrações municipais com vistas a promover, por meio de ações conjuntas, o

desenvolvimento sustentável do setor agrícola e dos espaços rurais;

XVI  -  o  apoio à organização associativa  de  produtores e trabalhadores rurais  é

condição necessária para a estabilidade e o pleno desenvolvimento do setor agrícola

e dos espaços rurais;

XVII - a valorização da responsabilidade coletiva e compartilhada tendo por base os

princípios da autogestão e da cooperação;

XVIII - o reconhecimento da importância do patrimônio ambiental, sociocultural e

econômico relacionado às atividades agropecuárias e aos espaços rurais;

XIX  -  a  transparência  dos  programas,  das  ações  e  da  aplicação  de  recursos

públicos  no  âmbito  das  políticas  públicas  relativas  ao  desenvolvimento  rural

sustentável;

XX  -  a  dinamização  econômica  com  base  nas  inovações  tecnológicas  para  o

estabelecimento  de  modelo  sustentável  de  produção  agropecuária,  extrativista,

florestal e pesqueira;

XXI - o fortalecimento dos mecanismos de controle e gestão social,  tendo como

base o protagonismo das organizações da sociedade civil.”.

Art.  3º  -  O  art.  3°  da  Lei  nº  11.405,  de  1994,  passa a  vigorar  com a  seguinte

redação:
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“Art. 3º - São objetivos da política estadual de desenvolvimento agrícola:

I - definir e disciplinar as ações e os instrumentos do poder público destinados a

promover, regular, fiscalizar, controlar e avaliar as atividades e suprir as necessidades

do  setor  agrícola,  com  vistas  a  assegurar  o  incremento  da  produção  e  da

produtividade  agrícola,  a  rentabilidade  dos  empreendimentos,  a  estabilidade  dos

preços e do mercado, a redução das disparidades regionais e de renda e a melhoria

das condições de vida da família rural;

II - garantir a regularidade do abastecimento alimentar, mediante oferta crescente e

sustentada  dos  produtos  básicos  para  a  alimentação  da  população,  que  será

devidamente orientada;

III - estimular e apoiar as iniciativas de organização cooperativa e associativa de

produtores e trabalhadores rurais;

IV - eliminar distorções que afetem o desempenho das funções socioeconômicas da

agricultura;

V  -  proteger  o  meio  ambiente,  garantir  o  uso racional  dos  recursos  naturais  e

estimular a recuperação dos ecossistemas degradados;

VI  -  promover  a  formação de  estoques  estratégicos  e  a  elevação  dos  padrões

competitivos,  com  vistas  ao  estabelecimento  de  melhores  condições  para  a

comercialização, o abastecimento e a exportação dos produtos;

VII  -  prestar  apoio  institucional  ao  produtor  rural,  sendo  devido  atendimento

prioritário e diferenciado ao agricultor familiar, aos povos e comunidades tradicionais,

bem como aos beneficiários dos programas de reforma agrária;

VIII - prestar assistência técnica e extensão rural pública, gratuita e de qualidade

para a agricultura familiar e para os povos e comunidades tradicionais;

IX - promover a integração das políticas públicas destinadas ao setor agrícola com

as demais, de modo a proporcionar acesso da família  rural à infraestrutura e aos

serviços  de  saúde,  assistência  social,  saneamento,  segurança,  transporte,

eletrificação,  habitação  rural,  cultura,  lazer,  esporte  e  comunicação,  aí  incluída  a

telefonia e o acesso à internet e a sinal de televisão e rádio;

X -  estimular o processo de agroindustrialização,  nele incluídas a fabricação de

insumos e as demais fases da cadeia produtiva, considerada a preferência para:
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a) as regiões produtoras na implantação de projetos e empreendimentos;

b)  a  diversificação  com  foco  nos  empreendimentos  agroindustriais  rurais  de

pequeno porte;

XI  -  promover  e  estimular  o  desenvolvimento  de  ciência,  tecnologia  e  inovação

agrícolas, públicas e privadas, em especial aquelas voltadas para a utilização dos

fatores internos de produção;

XII - garantir a integração e ampliação do acesso, entre outros itens, a:

a) infraestrutura de produção e logística de qualidade no campo;

b) transferência da tecnologia gerada pela pesquisa agropecuária, prioritariamente

com enfoque agroecológico;

c) equipamentos e sistemas de comercialização e abastecimento alimentar;

d) educação contextualizada de qualidade, capacitação e profissionalização;

XIII - garantir o papel estratégico dos espaços rurais na construção de um modelo

de desenvolvimento rural sustentável e solidário com base na agrobiodiversidade;

XIV - fortalecer processos de dinamização econômica, social, cultural e política dos

espaços rurais;

XV - priorizar o fortalecimento da agricultura familiar e dos povos e comunidades

tradicionais, definidos em lei federal, visando à garantia da soberania e segurança

alimentar e nutricional e à democratização do acesso à terra;

XVI - garantir o acesso universal à água de qualidade e em quantidade suficiente,

com  prioridade  para  as  famílias  em  situação  de  insegurança  hídrica  e  para  a

produção de alimentos da agricultura familiar;

XVII - formular e implementar programas e ações que assegurem a preservação da

biodiversidade, a reprodução do patrimônio cultural e a permanência das populações

rurais com dignidade nas áreas rurais, observando a diversidade social e etnorracial e

a equidade de gênero e geração;

XVIII - promover nas áreas rurais a conformidade com as leis trabalhistas vigentes;

XVIII  -  garantir  apoio  à  regularização ambiental  dos  estabelecimentos  rurais  da

agricultura familiar,  em especial  à  inclusão no Cadastro Ambiental  Rural  -  CAR -,

criado pela Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012;

XIX - garantir apoio à regularização sanitária dos estabelecimentos agroindustriais
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rurais de pequeno porte, regulados pela Lei nº 19.476, de 11 de janeiro de 2011;

XX -  consolidar  mecanismos  e  instrumentos  de  gestão  social  no  planejamento,

elaboração, integração, controle e monitoramento das políticas públicas.”.

Art.  4º  -  A formulação  e  implementação  do  Pledraf  será  realizada  pelo  Poder

Executivo, sob a coordenação do Cedraf, garantida a participação da sociedade civil

organizada, tendo como base as seguintes diretrizes:

I - potencialização da diversidade ambiental, social, cultural e econômica, além da

valorização das múltiplas funções desempenhadas pela agricultura familiar e povos e

comunidades tradicionais;

II - dinamização da pluriatividade econômica por meio das inovações tecnológicas e

da democratização do acesso às tecnologias relacionadas a sistemas de produção

sustentáveis, sobretudo de base agroecológica;

III  -  fortalecimento  dos  fatores  de  atratividade  geradores  de  qualidade  de  vida,

inclusão social e igualdade de oportunidades nos espaços rurais;

IV  -  fortalecimento  de  arranjo  institucional  articulado  de  forma  intersetorial  que

estimule a integração das ações do Estado no âmbito da Pedraf;

V  -  consolidação  dos  mecanismos  de  controle  e  gestão  social,  a  partir  do

protagonismo das organizações da sociedade civil.

§  1º  -  A elaboração  do  Pledraf,  a  que  se  refere  o  caput,  observará  ainda  as

prioridades  emanadas  da  Conferência  Estadual  de  Desenvolvimento  Rural

Sustentável.

§ 2º - Para a execução do Pledraf, além das dotações orçamentárias consignadas

no planejamento público do Estado, os órgãos públicos envolvidos poderão firmar

convênios, acordos de cooperação, ajustes ou instrumentos congêneres com órgãos

e entidades da administração pública federal e com consórcios públicos e entidades

de direito público e privado sem fins lucrativos, nacionais ou estrangeiras, observada

a legislação vigente.

Art. 5º - Constituem público-alvo dos planos e ações derivados da Pedraf:

I - o agricultor familiar, conforme o art. 3º da Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de

2006;

II - o trabalhador assalariado em atividade agropecuária, conforme regulamento;
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III - o beneficiário de programas estaduais ou federais de crédito fundiário;

IV - a mulher de baixa renda residente no meio rural, conforme regulamento;

V - o jovem filho de agricultor familiar ou trabalhador assalariado a que se refere o

inciso II deste artigo;

VI - o quilombola formalmente reconhecido;

VII - o indígena.

Art. 6º - São instâncias de formulação, planejamento, execução, acompanhamento

e  monitoramento  da  Política  Estadual  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável  da

Agricultura Familiar:

I  -  a  Conferência  Estadual  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável,  instância

responsável pela formulação das diretrizes e prioridades da política de que trata esta

lei;

II - o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - Cedraf -, que terá

sua composição e atribuições estabelecidas no regulamento, garantida a participação

de  representantes  de  órgãos  governamentais  e  de  entidades  e  organizações  da

sociedade civil;

III - os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável e congêneres,

no âmbito de suas atribuições;

IV - as instâncias, os fóruns, os colegiados e as instituições privadas dos espaços

rurais alinhados com o objetivo da política de que trata esta lei e reconhecidos pelo

Cedraf.

Art.  7º  -  Constituem  fontes  de  recursos  para  a  implementação  da  Pedraf  as

dotações  orçamentárias  consignadas  no  orçamento  anual  do  Estado,  além  de

recursos oriundos de convênios,  acordos de cooperação e doações,  entre outros,

observada a legislação vigente.

§ 1º - Os órgãos públicos e entidades da sociedade civil participantes da Pedraf

poderão  receber  recursos  do  Fundo  de  Erradicação  da  Miséria  -  FEM  -,  para

aplicação em programas e ações que atendam à finalidade disposta no art. 4º da Lei

nº 19.990, de 29 de dezembro de 2011, e de outros fundos nacionais e internacionais

que apoiem ações de desenvolvimento rural sustentável solidário.

§ 2º - Os programas e projetos oriundos da União, vinculados à agricultura familiar
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e  aos  povos  e  comunidades  tradicionais,  poderão  ter  sua  execução  viabilizada

através  de  convênios,  contratos  e  parcerias  com  os  órgãos  públicos  estaduais  e

entidades da sociedade civil reconhecidas pelo Cedraf.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 12/12/2013, a seguinte comunicação:

Do deputado Celinho do Sinttrocel, notificando o falecimento do Sr. José Theodoro

Guimarães  da  Silva,  presidente  da  Federação  dos  Trabalhadores  Rodoviários  de

Minas Gerais - Fettrominas -, ocorrido em 7/12/2013, em Belo Horizonte. (- Ciente.

Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a Indústria Cerâmica Andradense S. A. pelos 40 anos de

sua fundação (Requerimento nº 5.918/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Robson Braga de Andrade pela instalação, em Itajubá,

da  fábrica  de  transformadores  Balteau  Produtos  Elétricos  Ltda.  (Requerimento  nº

5.919/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a empresa Balteau pela inauguração de fábrica em Itajubá

(Requerimento nº 5.922/2013, do deputado Ulysses Gomes);

de  congratulações  com  o  Sr.  Bruno  Pereira  Freitas,  presidente  da  Associação

Comercial de Elói Mendes, por ter sido agraciado com o prêmio Mérito Empresarial -

Federaminas 2013 (Requerimento nº 5.956/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  Associação  Comercial,  Industrial  e  Agropecuária  de

Jacutinga pela realização do 7º Mérito Empresarial (Requerimento nº 5.993/2013, do

deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Ricardo Zema por seu empreendedorismo à frente do

Grupo Zema, que completa 90 anos de fundação (Requerimento nº 6.101/2013, da

deputada Liza Prado);
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de congratulações com a rede de lojas Eletrozema pelos 90 anos de sua fundação

(Requerimento nº 6.102/2013, da deputada Liza Prado);

de  congratulações  com  a  empresa  Jota  Efe  Indústria  e  Comércio  Ltda.  pelo

recebimento do prêmio Os Melhores Sabores do Brasil,  conferido pela Expobev e

Confrebrás 2013 (Requerimento nº 6.106/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a empresa Cibal Comércio e Indústria de Bebidas Áurea

Ltda.  pelo  recebimento  do  prêmio  Os Melhores Sabores do Brasil,  conferido pela

Expobev  e  Confrebrás  2013  (Requerimento  nº  6.107/2013,  do  deputado  Dalmo

Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Antônio José pelo recebimento da Medalha do Mérito

Empresarial  2013,  conferida  pela  Federaminas  (Requerimento  nº  6.127/2013,  do

deputado Duarte Bechir);

de  aplauso à  Sra.  Rosana  Marques,  empresária  do  Município  de  Juruaia,  pelo

recebimento do prêmio, conferido pela revista  Cláudia,  de mulher empresária mais

bem-sucedida  no  ano  (Requerimento  nº  6.253/2013,  do  deputado  Antônio  Carlos

Arantes);

de aplauso ao Frei Cláudio van Balen por seus 80 anos de vida (Requerimento nº

6.259/2013, da Comissão de Participação Popular);

de  aplauso  à  Igreja  Pentecostal  Deus  É  Amor  por  seu  jubileu  de  ouro

(Requerimento nº 6.261/2013, do deputado Sávio Souza Cruz);

de congratulações com a comissão organizadora da VI Conferência Estadual de

Políticas Públicas sobre Drogas, com os Srs. Eros Biondini, secretário de Esportes, e

Cloves  Eduardo  Benevides,  subsecretário  de  Políticas  sobre  Drogas,  e  com  o

representante do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas pela realização da

referida conferência (Requerimento nº 6.281/2013, da deputada Liza Prado);

de congratulações com o Sindicato da Indústria da Construção Pesada no Estado

de Minas Gerais pelos 45 anos de sua fundação (Requerimento nº 6.300/2013, do

deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Prata pelos 140 anos desse município

(Requerimento nº 6.301/2013, do deputado Bosco);

de congratulações com a comunidade de Betim pelo aniversário desse município
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(Requerimento nº 6.302/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Mateus  Leme pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 6.303/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Candeias  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 6.304/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Alagoa pelo aniversário desse município

(Requerimento nº 6.305/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Guaraciaba  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 6.306/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Veredinha  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 6.307/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Itutinga pelos 60 anos de emancipação

desse município (Requerimento nº 6.308/2013, do deputado Fábio Cherem);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Bocaina  de  Minas  pelos  60  anos  de

emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  6.309/2013,  do  deputado  Fábio

Cherem);

de congratulações com a comunidade de Lassance pelos 60 anos de emancipação

desse município (Requerimento nº 6.310/2013, do deputado Fábio Cherem);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Ribeirão  Vermelho  pelos  65  anos  de

emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  6.311/2013,  do  deputado  Dalmo

Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Várzea  da  Palma  pelos  60  anos  de

emancipação  desse  município  (Requerimento  nº  6.312/2013,  do  deputado  Fábio

Cherem);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Congonhal  pelo  aniversário  desse

município (Requerimento nº 6.314/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Monsenhor Paulo pelo aniversário desse

município (Requerimento nº 6.315/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a Escola Estadual São José, de Ibiá, pela seleção do aluno

Augusto  César  da  Silva,  do  2º  ano  do  ensino  médio,  no  programa  Jovens

Embaixadores 2014 (Requerimento nº 6.325/2013, do deputado Bosco);
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de congratulações com a Sociedade Musical União XV de Novembro pelos 112

anos de harmonia no ar (Requerimento nº 6.336/2013, do deputado Jayro Lessa);

de  congratulações  com  a  Frente  Mineira  de  Prefeitos  pela  realização  do  100º

Encontro  de  Prefeitos  das  Cidades  Polo  de  Minas  Gerais,  de  7  a  9/11/2013,  no

Município de Araxá (Requerimento nº 6.337/2013, do deputado Bosco);

de pesar pelo falecimento do Sr. Vicente de Paulo Ferreira dos Santos, ex-vereador

do Município de Bicas, ocorrido em 18/11/2013, nesse município (Requerimento nº

6.347/2013, do deputado Braulio Braz);

de congratulações com a Vale pela obtenção do 1º lugar geral no prêmio Marcas de

Maior Prestígio e Reputação em Minas 2013, conferido pelo Grupo Troiano e pelo

jornal  Estado de Minas (Requerimento nº  6.396/2013, do deputado Dalmo Ribeiro

Silva);

de congratulações com o Sesi-Araxá pela realização do 23º Encontro Sesi de Artes

Cênicas de Araxá (Requerimento nº 6.401/2013, do deputado Bosco);

de  congratulações  com  a  Secretaria  de  Esportes  e  com  a  Subsecretaria  da

Juventude  pela  realização  da  3ª  Conferência  Estadual  de  Políticas  Públicas  de

Juventude, no Município de Araxá (Requerimento nº 6.402/2013, do deputado Bosco);

de congratulações com o Sr. Aguinaldo Diniz Filho, presidente da Companhia de

Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira, pela homenagem que lhe será prestada em

reconhecimento  aos  seus  43  anos  de  intensa  dedicação  a  essa  empresa

(Requerimento nº 6.403/2013, do deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com os  policiais  militares  do  19º  Batalhão  de  Polícia  Militar

responsáveis pela formação do grupo policial Força Tarefa, que, atuando de forma

preventiva  e  repressiva em Teófilo  Otôni,  ao longo de oito  meses prendeu vários

adultos e apreendeu menores, assim como 27 armas de fogo de diversos calibres,

grande quantidade de drogas e dinheiro (Requerimento nº 6.405/2013, do deputado

Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares da 10ª Região de Polícia Militar que

menciona, pela atuação na operação conjunta com a Polícia Civil, no dia 20/11/2013,

em Patos de Minas, que resultou na prisão de sete pessoas e na apreensão de duas

armas de fogo, porções de  crack e de maconha, munições, soco inglês, dinheiro e
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celulares (Requerimento nº 6.406/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares do 15ª Batalhão de Polícia Militar que

menciona, pela atuação na operação conjunta com a Polícia Civil, no dia 20/11/2013,

em Patos de Minas, que resultou na prisão de sete pessoas e na apreensão de duas

armas de fogo, porções consideráveis de crack e de maconha, munições, soco inglês,

dinheiro e celulares (Requerimento nº 6.407/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais civis que menciona, lotados na 1ª Delegacia

Regional de Patos de Minas, pela atuação na operação conjunta com a Polícia Militar,

no dia 20/11/2013, em Patos de Minas, que resultou na prisão de sete pessoas e na

apreensão de duas armas de fogo, porções consideráveis de  crack e de maconha,

munições,  soco  inglês,  dinheiro  e  celulares  (Requerimento  nº  6.408/2013,  do

deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais civis do Deoesp que atuaram na ocorrência que

culminou na prisão de dois homens considerados os maiores ladrões de carga de

Minas Gerais (Requerimento nº 6.409/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 49º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 18/11/2013, no Bairro Jardim dos

Comerciários, que resultou na prisão de dois homens e na apreensão de uma pistola

calibre 9mm municiada com 17 cartuchos intactos e de uma sacola contendo grande

quantidade de maconha (Requerimento nº 6.410/2013, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  13ª

Companhia  Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em

19/11/2013, no Bairro São Vicente, no Município de Arcos, que resultou na prisão de

dois  homens  e  na  apreensão de quase 1kg de maconha,  uma farda do exército

brasileiro, uma balança de precisão, duas espingardas, uma pistola, celulares, uma

faca,  além  de  outros  materiais  (Requerimento  nº  6.412/2013,  do  deputado  Cabo

Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 20º Batalhão

de Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência,  em 18 de novembro,  em Borda da

Mata, que resultou na prisão de um homem que aplicava golpes virtuais, com quem

foram  apreendidos  mais  de  R$140.000,00,  dois  tabletes  de  maconha  e  diversos
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equipamentos  eletroeletrônicos  (Requerimento  nº  6.413/2013,  do  deputado  Cabo

Júlio);

de congratulações com os bombeiros militares do Batalhão de Operações Aéreas

por  ocasião  do  7º  aniversário  de  criação  desse  batalhão  (Requerimento  nº

6.423/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares do 10º Batalhão de Polícia Militar que

atuaram na apreensão de maconha e crack no Bairro Conferência Cidade Cristo Rei,

em Montes Claros (Requerimento nº 6.424/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais  militares  da 7ª  Companhia Independente de

Meio  Ambiente  e  Trânsito  da  Polícia  Militar  que  atuaram  na  apreensão  de  30

pássaros da fauna silvestre mantidos irregularmente em cativeiro e na prisão de um

homem no Bairro Aeroporto, em Itaúna (Requerimento nº 6.425/2013, do deputado

Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares do 23º Batalhão de Polícia Militar que

atuaram no desmonte  de  um laboratório  de  refino  e  distribuição de drogas  e  na

apreensão de maconha prensada, pasta-base de cocaína, vários produtos químicos e

balanças  de  precisão  no  Município  de  Cláudio  (Requerimento  nº  6.426/2013,  do

deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares do 35º Batalhão de Polícia Militar que

menciona pela atuação na operação, em 21 de novembro, no Município de Santa

Luzia, que resultou na prisão de uma quadrilha especializada em roubo e desmanche

de veículos e na apreensão de uma réplica de pistola e uma carabina de fabricação

caseira (Requerimento nº 6.427/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares do 21º Batalhão de Polícia Militar pela

atuação na ocorrência, em 21 de novembro, no Bairro Tia Velha, em Visconde do Rio

Branco, que resultou na prisão de dois homens e na apreensão de 38 tabletes de

maconha e materiais para embalar droga (Requerimento nº 6.428/2013, do deputado

Cabo Júlio);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Itamonte  pelo  75º  aniversário  desse

município (Requerimento nº 6.429/2013, do deputado Fábio Cherem);

de congratulações com a comunidade de Soledade de Minas pelo 75º aniversário
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desse município (Requerimento nº 6.430/2013, do deputado Fábio Cherem);

de congratulações com a comunidade de Carmo da Cachoeira pelo 75º aniversário

desse município (Requerimento nº 6.431/2013, do deputado Fábio Cherem);

de congratulações com a comunidade de Ponto Chique pelo 18º aniversário desse

município (Requerimento nº 6.432/2013, do deputado Fábio Cherem);

de aplauso aos policiais militares que menciona pela prisão de 3 adultos e pela

apreensão de 5 menores e de aproximadamente 45kg de maconha, no Município de

Montes Claros, em 14/10/2013 (Requerimento nº 6.436/2013, do deputado Sargento

Rodrigues);

de aplauso aos policiais rodoviários federais que prenderam um homem por tráfico

de drogas e apreenderam 20kg de pasta-base de cocaína em Teófilo Otôni, no Vale

do  Mucuri,  em  4/10/2013  (Requerimento  nº  6.437/2013,  do  deputado  Sargento

Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares do 14º Batalhão de Polícia Militar que

menciona pela atuação, em 22 de novembro, em Perpétuo Socorro, distrito de Belo

Oriente,  na  operação  Mais  Segurança  em  que  foram  detidas  3  pessoas  e

apreendidos 61 pedras de  crack,  uma porção de maconha, papelotes de cocaína,

uma arma de fogo,  cerca de R$5.000,00 e um cordão de ouro (Requerimento nº

6.438/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar que

menciona pela atuação na operação, em 25 de novembro, em Araxá, em que foram

apreendidas cinco armas de fogo,  sendo uma espingarda calibre 28,  um carabina

calibre 38, um rifle calibre 44 marca Winchester, uma espingarda calibre 12 de dois

canos, várias munições, maconha e cocaína, além de materiais para embalar droga

(Requerimento nº 6.439/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 19º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 21/11/2013, na Rua Kurt Hollebarch,

no  Bairro  Matinha,  em  Teófilo  Otôni,  em  que  impediram  um  homem  de  cometer

suicídio (Requerimento nº 6.440/2013, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  8º

Companhia de Missões Especiais da Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em
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22/11/2013, na rodoviária de Governador Valadares, que resultou na prisão de um

homem que portava 41kg de maconha, em um ônibus que havia saído de Campinas

(SP) com destino ao referido município (Requerimento nº 6.441/2013, do deputado

Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 6º Batalhão

de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em  21/11/2013,  no  Bairro  Santa

Terezinha, em Governador Valadares, que resultou na prisão de seis pessoas por

tráfico de drogas e na apreensão de drogas e dinheiro (Requerimento nº 6.442/2013,

do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  3ª

Companhia  Independente  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  ocorrência,  em

22/11/2013,  em  Campina  Verde,  que  resultou  na  prisão  de  quatro  pessoas  por

assaltar  fazendas na região  e  na  apreensão de diversos objetos  e  de  uma arma

(Requerimento nº 6.443/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 15º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 22/11/2013, no Bairro Brasil, em

Patos de Minas, que resultou na prisão de um homem, com várias passagens pela

polícia,  que  havia  assaltado  um  estabelecimento  comercial  e  na  apreensão  de

R$5.000,00 e de um revólver calibre 38 (Requerimento nº 6.444/2013, do deputado

Cabo Júlio);

de congratulações com a Vallourec pela mudança da marca e pela publicação no

jornal  Comunidade  Vallourec (Requerimento  nº  6.447/2013,  do  deputado Anselmo

José Domingos);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  10ª

Companhia  de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na

ocorrência,  em  24/11/2013,  no  Km  102  da  Rodovia  MG-230,  em  Patrocínio,  que

resultou na apreensão de um menor, além de 4kg de maconha (Requerimento nº

6.483/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 6º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 23/11/2013, próximo à ponte da Ilha

dos  Araújos,  em  Governador  Valadares,  que  resultou  na  apreensão  de  drogas,
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balanças  de  precisão  e  outros  objetos  e  quantia  em  dinheiro  (Requerimento  nº

6.485/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais civis que menciona, lotados na 3ª Delegacia

Regional  de  Três  Corações,  pela  atuação  na  ocorrência,  nesse  município,  que

resultou  na  prisão  de  três  pessoas  envolvidas  na  aplicação  de  golpes  em

financiadoras  de  veículos,  na  falsificação  de  documentos  e  em  estelionato

(Requerimento nº 6.486/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 24º Batalhão

de Polícia Militar,  pela atuação na operação,  em 24/11/2013,  em Boa Esperança,

desencadeada por denúncia anônima, que resultou na apreensão de drogas e de

uma balança de precisão e na prisão de dois homens (Requerimento nº 6.487/2013,

do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  9ª

Companhia  de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  operação,  em  24/11/2013,  em

Uberlândia,  desencadeada  por  denúncia  anônima,  que  resultou  na  prisão  de  11

homens que participavam de uma rinha de canários e na apreensão de 131 canários,

posteriormente  entregues  ao  Hospital  Veterinário  da  Universidade  Federal  de

Uberlândia (Requerimento nº 6.489/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com o 4º Batalhão de Polícia Militar, de Uberaba, pelos 104 anos

de sua criação (Requerimento nº 6.490/2013, do deputado Tony Carlos).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2013

ATA

ATA DA 72ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 9/12/2013

Presidência do Deputado Rogério Correia

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da Reunião - Composição

da Mesa - Registro de Presença - Execução do Hino Nacional - Exibição de Vídeos -

Palavras do Presidente  - Entrega de Placas - Palavras do Sr. Vilson Luiz da Silva -

Palavras do Sr. Alberto Ercílio Broch - Palavras do Presidente - Apresentação Musical

- Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e a deputada:

Durval Ângelo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Rogério Correia.

Abertura

O presidente (deputado Rogério Correia) - Às 9h45min, declaro aberta a reunião.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

Com a palavra o 2º-secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata

- A deputada Liza Prado, 2ª-secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Federação dos Trabalhadores

na Agricultura do Estado de Minas Gerais - Fetaemg - pelos 45 anos de sua fundação

e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura -  Contag -  pelos 50

anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Vilson Luiz da

Silva, presidente da Fetaemg; Alberto Ercílio Broch, presidente da Contag; e Edmar

Gadelha, subsecretário de Estado de Agricultura Familiar;  as Exmas. Sras. Celina

Alves  Arêas,  secretária  de  Formação  e  Cultura  da  Central  dos  Trabalhadores  e



2328
____________________________________________________________________________

Trabalhadoras  do  Brasil;  e  Beatriz  Cerqueira,  presidente  da  Central  Única  dos

Trabalhadores  de  Minas  Gerais  -  CUT-MG; e  o  Exmo.  Sr.  Flávio  Câmara Lopes,

gerente  do  Banco  do  Brasil  -  Agência  Santa  Efigênia,  representando  o

superintendente, Rinaldo Lima Oliveira.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença do Exmo. Sr. José Carlos Padilha Arêas, diretor

executivo  da  Confederação  Nacional  dos  Trabalhadores  em  Estabelecimentos  de

Ensino e, em seu nome, estendemos as nossas saudações aos diversos presidentes

e  diretores  de  sindicatos  e  associações  de  trabalhadores  na  terra.  Registramos

também a presença dos gerentes do Banco do Brasil Marco Antônio e Fabiana Costa.

Gostaríamos de registrar  o recebimento de mensagens que nos foram enviadas

pela  Exma.  Sra.  defensora  pública-geral  do  Estado  de  Minas,  Andréa  Abritta,  e

também pelo Exmo. Sr. Governador do Estado, Antonio Anastasia, através das quais

cumprimentam  o  deputado  Rogério  Correia  pela  iniciativa  da  propositura  das

homenagens  e  também  cumprimentam  as  entidades,  nas  pessoas  de  seus

representantes na Mesa de honra, e justificam sua ausência em razão de estarem,

neste momento, cumprindo compromissos de agenda previamente marcados.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será executado

pelo Coral da Assembleia, sob a regência de Guilherme Bragança.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeos

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a dois vídeos institucionais - um da

Fetaemg e um da Contag.

- Procede-se à exibição dos vídeos.

O locutor - Com a palavra, para seu pronunciamento, o deputado Rogério Correia,

autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Palavras do Presidente

Bom dia a todos e a todas, companheiros e companheiras, sejam todos muito bem-

vindos à Assembleia Legislativa.

Costumo dizer que, quando vamos para o interior, somos muito bem recebidos. Os
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trabalhadores nos recebem muito bem no sindicato, vamos à casa de cada um e

tomamos um cafezinho. Gostamos também de recebê-los bem. Sintam-se em casa.

O pessoal vai providenciar mais cadeiras para quem chegou depois, pois estamos

com a lotação esgotada no Plenário da Assembleia, o que é uma honra para nós.

Estamos recebendo muitos companheiros que vieram de todas as regiões do Estado

de  Minas  Gerais:  Sul  de  Minas,  Norte,  Jequitinhonha,  Mucuri,  Zona  da  Mata,

Triângulo Mineiro. Sejam todos muito bem-vindos.

Cumprimento  os  companheiros  da  Mesa,  que  são  hoje  homenageados.

Companheiro  Vilson  Luiz  da  Silva,  presidente  da  Fetaemg,  a  quem  agradeço  e

parabenizo  pela  presidência  da  Fetaemg;  Alberto  Ercílio  Broch,  presidente  da

Confederação  Nacional  dos  Trabalhadores  na  Agricultura  -  Contag  -,  a  quem

agradeço  a  presença  e  parabenizo  pela  presidência  da  confederação;  Edmar

Gadelha, subsecretário de Estado de Agricultura Familiar, representando o governo

do Estado de Minas Gerais; Flávio Câmara Lopes, representando o superintendente

do Banco do Brasil Rinaldo Lima Oliveira, a quem agradecemos a presença; Profa.

Celina Alves Arêas, secretária de Formação e Cultura da Central dos Trabalhadores e

Trabalhadoras  do  Brasil  -  é  um prazer  tê-la  entre  nós  -,  representando a  central

sindical;  e  Beatriz  Cerqueira,  também  professora,  coordenadora  do  Sind-UTE  e

presidente da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais, a quem agradeço a

presença. Mais uma vez, cumprimento todos e todas.

Assistimos aos dois vídeos que mostram um pequeno histórico da Fetaemg e da

Contag. Neste ano, a Fetaemg completa 45 anos e a Contag completa 50 anos. Os

vídeos  retratam  bem  a  história  dos  trabalhadores  rurais  nos  últimos  50  anos.  A

Contag  foi  fundada  em  1963,  a  partir  da  luta  das  ligas  camponesas,  dos

trabalhadores que se organizavam num período em que se lutava pelas reformas de

base, pelas quais lutamos até hoje. A reforma agrária é uma das reformas de base

ainda não concluídas, e precisamos continuar a lutar por ela. A Contag, fundada a

partir de todas as lutas de 1963, passou a ter um papel que os dirigentes não previam

na ocasião, que era a resistência ao regime militar. Tiveram que desalojar de lá um

interventor do regime militar para que a Contag pudesse cumprir o papel, junto com

os  trabalhadores  rurais,  de  resistência  ao  regime  militar,  e  depois,  no  período
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democrático,  de  luta  por  conquistas.  Essa  bela  história  que  têm  a  Contag  e  a

Fetaemg nos traz muito orgulho, porque essas entidades nos ajudaram num período

difícil de resistência ao regime militar.

O  papel  da  Contag,  da  Fetaemg  e  do  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais  é

fundamental, embora seja diferente daquele que tinha no seu nascedouro. Mas ele é

fundamental no processo de disputa que ainda permanece no campo, uma disputa

sob  qual  modelo  devemos  seguir  no  nosso  Brasil  rural.  O  modelo  instituído,  em

especial,  durante o regime militar,  é  o modelo da monocultura, do agronegócio, o

modelo  de  exportação  de  sementes  e  de  commodities,  mas  que  traz,  como

consequência, a exclusão do homem e da mulher no campo.

Nas décadas de 70 e 80, 40 milhões de trabalhadores e trabalhadoras rurais foram

expulsos do campo. Foi uma época de êxodo rural intenso no Brasil.

As  consequências  dessa  política  agrícola  que  levou  em  consideração,

fundamentalmente - repito -, o agronegócio, o latifúndio e as monoculturas trouxeram

um  grande  prejuízo  ao  desenvolvimento  do  País.  Com  certeza,  se  o  modelo  do

desenvolvimento rural fosse o defendido pelos sindicatos, pela Fetaemg, pela Contag

- movimentos que lutam no campo pela reforma agrária -, o nosso Brasil não seria um

país de tantas desigualdades, pois muitas delas advêm dessa política equivocada de

crescimento  e  desenvolvimento  do  Brasil  rural.  Se tivéssemos  os  programas  que

temos hoje e que foram frutos dessa luta - queria ressaltar isso -, teria outra cara o

Brasil,  do ponto de vista da divisão de renda e de justiça não só no campo, mas

também  na  cidade,  uma  vez  que  eles  implementaram  essa  política  de

desenvolvimento  conservadora  e  elitista  no  campo  exatamente  nesse  período de

êxodo rural, do regime militar, em que as liberdades foram tolhidas. Os trabalhadores

e as trabalhadoras expulsos lotaram os grandes centros.  Imaginem o que é uma

migração de 40 milhões, 50 milhões de trabalhadores, em uma, em duas décadas,

para os grandes centros, sem outra profissão ou qualificação técnica, e abarrotando

as cidades, em especial as favelas, sem condições de saneamento básico, política

educacional, saúde, trabalho e geração de renda. Essa desigualdade, portanto, foi

principalmente fruto do desenvolvimento equivocado que se fez no campo.

Resgatar esse Brasil rural com gente, esse Brasil solidário, Brasil de justiça, Brasil
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de produção de alimentos no campo não é tarefa fácil. Contamos, principalmente e

em primeiro lugar,  com a resistência dos trabalhadores na ditadura e depois dela.

Posteriormente - e esse é o momento que vive hoje o campo - foi muito importante a

presença dos sindicatos, das federações e da confederação, no caso a Fetaemg, as

federações  estaduais  e  a  Contag,  pois  elas  constroem  a  política  pública  a  ser

implementada.  Quase  todas,  senão  todas  as  políticas  implementadas  atualmente

tiveram, no seu nascedouro, a organização sindical, que as pautou, reivindicou-as e

passou a conquistá-las. Elas foram gestadas pelos sindicatos no interior da Contag.

Essa ideia do Brasil rural com gente e a própria conquista da existência do Ministério

do Desenvolvimento Agrário, de que tive a honra de ser representante, no segundo

governo do presidente Lula, são exemplos de políticas implementadas nesse período,

especialmente  do  presidente  Lula  para  cá,  e  foram  gestadas  no  interior  dos

sindicatos. Foram grandes conquistas.

O  Pronaf  é  um  programa  de  crédito  importantíssimo  para  a  sobrevivência  da

agricultura familiar, e, a partir dele, outros programas foram exigidos. A conquista do

Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário  também  foi  importante  para  ele  se  tornar

realidade para o Brasil como um todo. Então, comemoramos que o Pronaf, em Minas

Gerais,  tenha  saído  de  R$200.000.000,00,  em  seu  início,  e  passado  para

R$1.500.000.000,00, mais ou menos - e peço ao representante do Banco do Brasil

que me corrija, se não for esse valor. Isso foi fruto não da vontade do governo, mas

principalmente da exigência de implementação do crédito pelos agricultores familiares

e seus sindicatos.

O Pronaf deu origem a muitas outras políticas sociais,  que também estavam no

caderno de conquistas a serem obtidas pela Contag. O Pronaf iniciou a melhoria do

sistema de técnicos e de extensão rural para a agricultura, seja por intermédio da

Emater  e  da  Anater,  que  agora  passará  a  funcionar  também  como  conquista

fundamental, ou por meio das comercializações dos produtos, do Pnae e do PAA.

Enfim, as conquistas que foram obtidas do Luz para Todos, do Minha Casa, Minha

Vida e do Habitação Rural, de todos esses programas, estão dentro da visão de um

Brasil  rural contraditório e sempre em conflito com o Brasil  rural do latifúndio, das

empresas  agrícolas  e  do  agronegócio.  Qual  será  o  principal  projeto  no  Brasil?  A
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Contag, a Fetaemg e o sindicato defendem um Brasil  rural,  em que os pequenos

proprietários terão prioridade e primazia na construção e na produção de alimentos. E

por isso também lutamos.

Hoje os dados são muito positivos. Quando dizemos que o Brasil resistiu a tudo isso

no campo e que a agricultura familiar responde por 70% do alimento que vai para a

mesa  do  brasileiro,  pensamos  na  resistência  que  houve  em  todos  os  cantos,

pensamos na luta pela reforma agrária,  tão doída e com tanto sangue espalhado.

Aliás, a reforma agrária ainda não está pronta. O governo da presidenta Dilma precisa

avançar, e muito, na questão da conquista da reforma agrária, já que ela ainda é a

bandeira central que unifica os trabalhadores rurais e os agricultores familiares. É um

programa que precisa evidentemente  ser  reforçado.  Quando comemoramos  todas

essas  conquistas  e  dados,  encontramos  10%  do  PIB  nacional.  Imaginem  a

potencialidade econômica da agricultura familiar. Empregos são gerados no campo. O

Pronaf  ajuda,  mas  os  empregos  acontecem  nas  pequenas  propriedades,  na

agricultura familiar, que contribuem com 77%, quase 80% dos empregos. Então, tudo

isso faz parte desse Brasil rural que defendemos.

Na Assembleia Legislativa, conquistamos o espaço do debate da agricultura familiar

há pouco tempo. Discutir agricultura familiar, na Assembleia Legislativa, era algo raro

de se ver. Somente há pouco tempo trouxemos a discussão da agricultura familiar

para esta Casa. Discutia-se muito o agronegócio, as grandes produções, as grandes

fazendas, o desenvolvimento do gado de corte ou de leite. Mas hoje a discussão da

agricultura  familiar  passou  a  fazer  parte  da  Assembleia  Legislativa.  Ela  é  muito

discutida na Assembleia Legislativa.

Nesta comemoração dos 45 anos da Fetaemg e dos 50 anos da Contag, existem

três tarefas para o final do ano, e convidamos vocês a participarem delas. Aliás, são

quatro tarefas. A primeira delas consiste na aprovação de um projeto de lei que está

na Assembleia há muito tempo e que organiza a agricultura familiar. É um projeto de

lei de minha autoria, mas que já possui um substitutivo acordado do Cedraf. Assim

sendo, não é mais um projeto meu, mas um projeto da Fetaemg, do sindicato e do

próprio governo do Estado.  É um projeto que costuramos dentro do Cedraf.  Esse

projeto  já  está  pronto  para  ser  votado.  Queremos  esta  semana aprovar  o  que o
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Gadelha chama de lei  orgânica  da  agricultura  familiar,  para  que vocês  tenham o

direito, em lei, das conferências, dos conselhos e dos planos anuais no Estado, como

existe o Plano Safra nacional. Queremos criar o plano anual da agricultura familiar

com o recurso que o governo do Estado terá de despender.  Posteriormente, esse

plano também será levado ao nível municipal. Pretendemos organizar todo o sistema

da agricultura familiar,  do município até o País. Esse projeto está pronto para ser

votado. Queremos passar a vocês uma cópia do referido projeto para que analisem,

para  verem  se  é  isso  mesmo o  que  querem.  Ainda  dá  tempo  de  fazer  algumas

modificações, mas ele já foi aprovado no Cedraf.

Outro  projeto  de  lei,  do  companheiro  Adelmo,  estabelece  uma  lei  para  a

agroecologia.  O  projeto  é  importante  e  organizará  a  agricultura  orgânica  e  a

agroecologia em Minas Gerais. Ele também já está pronto para ser votado. Há ainda

outro projeto, de iniciativa do deputado Carlin Moura, que estabelece os direitos das

comunidades tradicionais em Minas Gerais. Esses três projetos estão prontinhos para

serem  votados.  Queremos  depois  combinar  com  vocês  de  colocá-los  juntos,  no

mesmo dia, para que todos compareçam a esta Casa e para que possamos aprovar

os três projetos, que, com essas conquistas, organizarão melhor a agricultura familiar

no Estado de Minas Gerais.

Organizaremos as leis. É claro que elas não são tudo. Depois das leis, teremos de

implementá-las, mas vocês são craques nisso; já fazem isso há muito tempo. Agora,

com a presença maior da obrigação do Estado de Minas Gerais e do governo, vocês

saberão cobrar isso com a força que o movimento sindical sempre teve e tem na área

rural.

Diria que um quarto ponto seria um problema que deveremos resolver.  Ou seja,

devemos resolver a questão de o governo querer acabar com o Instituto de Terras. Já

temos muito pouco espaço para lutar pela reforma agrária e pelo loteamento para os

agricultores, e o Iter foi  uma conquista. Esse projeto também está pronto para ser

votado, e precisamos derrotar essa ideia de terminar com esse instituto. Junto a ele

há outro projeto de emenda constitucional do governador do Estado, que também

devemos derrotar. Essa emenda permite ao Estado fazer doação de terras devolutas

não  apenas  para  reforma  agrária,  mas  também  para  empresas  que,  em  vez  da
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reforma agrária,  querem exatamente entregá-las  às plantadoras de eucalipto e às

mineradoras.  Então,  essa  PEC  não  pode  ser  aprovada.  Por  enquanto,  ela  está

parada, mas devemos ficar de olho nela. A do Iter deve ser votada esta semana.

Faço um chamado a vocês: ao mesmo tempo em que comemoramos os 45 anos e

os 50 anos,  sabemos muito bem que não podemos dormir  e  desistir  da  luta;  ao

mesmo tempo em que comemoramos, lutamos. Então, que fiquemos com um olho no

peixe e outro,  no gato.  Vamos comemorar.  Parabéns a vocês pelo aniversário da

Contag e da Fetaemg e, principalmente, pela nossa luta, pela luta dos trabalhadores

rurais e camponeses do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença de

vocês. Boa reunião!

Entrega de Placas

O locutor - Neste momento, o deputado Rogério Correia, autor do requerimento que

deu  origem  a  esta  homenagem,  representando  o  presidente  da  Assembleia

Legislativa,  deputado  Dinis  Pinheiro,  fará  entrega  ao  Sr.  Vilson  Luiz  da  Silva,

presidente da Fetaemg, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue

ao  presidente  da  Fetaemg contém  os  seguintes  dizeres:  “Em  1968,  no  auge  da

ditadura militar, foi fundada a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado

de Minas Gerais - Fetaemg - para defender os interesses de homens e mulheres do

campo. Hoje a instituição agrega cerca de 500 sindicatos e luta pelo bem-estar de

mais  de  um  milhão  de associados.  Como legítima  representante  dos  agricultores

familiares, assentados da reforma agrária e assalariados rurais,  a entidade realiza

ações que visam à preservação do meio ambiente, à organização da produção, à

capacitação  de  lideranças  e  à  implementação  do  Projeto  Alternativo  de

Desenvolvimento Rural  Sustentável  e Solidário.  Em reconhecimento às conquistas

históricas  da  Fetaemg  para  o  trabalhador  e  a  trabalhadora  rural,  a  Assembleia

Legislativa de Minas Gerais lhe presta justa homenagem, no aniversário de seus 45

anos de fundação”.

- Procede-se à entrega da placa.

O locutor - Ato contínuo, o deputado Rogério Correia, juntamente com o deputado

Durval  Ângelo,  fará  a  entrega  ao  presidente  da  Contag  de  placa  alusiva  a  esta

homenagem. A placa a ser entregue ao presidente da Contag contém os seguintes
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dizeres: “Há cinco décadas, quando sucessivos conflitos agrários agitavam o Brasil,

foi criada a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - Contag. Ao

organizar os movimentos de camponeses, até então dispersos, a instituição se tornou

a primeira entidade sindical  do  campo com abrangência nacional.  Hoje,  congrega

mais de 4 mil sindicatos e 27 federações de trabalhadores na agricultura, junto com

os quais compõe o Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais -

MSTTR. Tendo atuado firmemente contra a ditadura militar e pela redemocratização

nacional, a confederação é referência na luta pela construção de uma sociedade mais

justa  e  igualitária  e  na  defesa  permanente  dos  interesses  dos  trabalhadores  e

trabalhadoras  rurais.  A Assembleia  Legislativa  do  Estado de  Minas  Gerais  presta

honrosa homenagem à Contag pelos seus 50 anos de fundação".

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Vilson Luiz da Silva

Bom  dia  a  todos  e  a  todas.  Exmo.  Sr.  Deputado  Rogério  Correia,  autor  do

requerimento que deu origem tanto à homenagem da Fetaemg quanto à da Contag,

muito  obrigado.  Parece  que  é  a  primeira  vez  que  nossa  federação  e  a  Contag

recebem  esta  homenagem  do  Parlamento  mineiro  em  45  anos.  Para  nós,  é  um

momento de orgulho, de honra e de emoção. Confesso que estou emocionado.

Companheiro Alberto Ercílio Broch, presidente da nossa Contag, que neste evento

representa todos os nossos sindicatos, as trabalhadoras e os trabalhadores e as 27

federações  do  País,  muito  obrigado  pela  presença;  Exmo.  Sr.  Edmar  Gadelha,

secretário  de  Estado  de  Agricultura  Familiar,  representando  o  secretário  Elmiro

Nascimento,  muito  obrigado  pela  presença nesta  solenidade;  companheira  Celina

Alves  Arêas,  secretária  de  Formação  e  Cultura  da  Central  dos  Trabalhadores  e

Trabalhadoras  do  Brasil,  muito  obrigado  pela  presença,  representando  a  nossa

central  sindical;  companheira  Beatriz  Cerqueira,  presidente  da  Central  Única  dos

Trabalhadores, muito obrigado pela presença nesta solenidade; nosso parceiro Flávio

Câmara  Lopes,  gerente  do  Banco do  Brasil,  representando  toda  a  equipe  desse

banco; deputado Durval Ângelo, componentes da Mesa, Plenário, dirigentes, diretoria

da Fetaemg e todos os diretores regionais: Agradeço a todos por, em um tão curto

espaço,  conseguirem  trazer  este  número  de  trabalhadores  e  trabalhadoras  para



2336
____________________________________________________________________________

participarem  de  um  momento  que  ficará  na  história  de  Minas  e  do  Brasil.  Nós

passaremos, mas isto ficará registrado.

Cumprimento todos que estão nas galerias, do Norte de Minas, do Sul, da Grande

BH, do Noroeste, do Mucuri, do Rio Doce e de todas as regionais, e os sindicatos que

vieram por conta própria para participar desta solenidade.

Gostaria que esta homenagem não fosse somente dirigida à Fetaemg e à nossa

direção,  mas também aos seus funcionários, que,  em sua luta diária,  ajudaram a

construir  uma federação que chegou aos 45 anos e que, com certeza, chegará a

muito  mais  tempo.  Em  nome da  nossa  diretoria,  de  modo  especial,  gostaria  de

agradecer a todos os nossos assessores que trabalham na sede e em nossos polos

regionais e aos presidentes dos sindicatos que participam deste momento.

Alberto, deveríamos estar aqui hoje com umas 2 mil pessoas, mas, com esse tempo

chuvoso, isso não foi possível. Não digo que esse tempo seja ruim, pois, para nós,

chuva traz fartura. Muitos têm a mania de dizer que tempo de chuva é tempo ruim,

mas isso não é verdade, pois, na roça, isso é sinal de fartura.

Companheiros,  para  comemorar  os  45  anos  da  Fetaemg,  gostaria  de  dizer  um

milhão de coisas, mas isso não seria nada diante da grandeza do trabalho do dia a

dia,  da luta do nosso movimento sindical  e da importância que a nossa Fetaemg

representa para o sistema Contag em nível de Brasil. Desde o início da sua história,

essa  federação  sempre  participou  de  todas  as  atividades,  da  construção  e  da

organização dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais.

Gostaria de ler todas as faixas expostas no Plenário do Parlamento mineiro. Aquela

faixa diz: “Reforma agrária, políticas sociais, agricultura familiar, assalariados rurais e

organização sindical são importantes bandeiras de luta na construção da história da

Fetaemg”.  E  da  Contag  também.  Essa  frase  diz  tudo.  A reforma  agrária  é  tão

importante quanto  as outras  reformas.  Diria  que,  para nós do campo,  ela é mais

importante do que as outras reformas. Quem está na cidade também depende da

reforma agrária. A agricultura depende da reforma agrária.

Alberto, fazendo uma retrospectiva, gostaria de lembrar de quando lutávamos por

um crédito diferenciado para a agricultura familiar,  que era então conhecida como

agricultura de subsistência e não tinha crédito,  não tinha reconhecimento, não era
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valorizada, como muito bem disse da tribuna o deputado Rogério Correia.

Recurso, assistência e crédito eram para os grandes. Sou de um sindicato de uma

cidade próxima a Belo Horizonte e lembro-me de quando fui convidado para participar

de um encontro que a Contag realizou em Agudos, no interior de São Paulo. Edmar,

já lutávamos por  um crédito diferenciado.  Não me lembro mais  da época,  mas o

Pronaf foi criado em 1996. Duzentos milhões para o Brasil. Hoje, comemoramos. Está

bom, mas ainda falta muita coisa, José dos Reis. Essa é uma vitória para nós, da

agricultura familiar, que hoje tem peso significativo na balança comercial, no Produto

Interno Bruto,  que é  a  riqueza  que o  Brasil  produz,  e  10% dela,  Flávio,  vem da

agricultura familiar. Isso não é pouca coisa, é equivalente ao setor automobilístico.

Beatriz,  se  perguntarmos  o  que  é  mais  importante,  o  homem  do  campo  ou  os

automóveis, muitas pessoas vão responder que são os automóveis.

Sou agricultor, pequeno produtor, mas conheci e aprendi no sindicalismo, por meio

das negociações e dos acordos coletivos, que temos de lutar por melhores salários,

por uma vida mais digna - temos que acabar com a escravidão - para que sejamos

respeitados. E ainda há escravidão no Brasil.

Quero falar da importância e da necessidade da reforma agrária. Alberto e deputado

Rogério Correia, precisamos avançar com a reforma agrária; ela é necessária. Faço a

seguinte pergunta para a sociedade e para os participantes desta solenidade: onde o

trabalhador assalariado, que está perdendo o seu posto de trabalho no campo com a

introdução das máquinas, vai trabalhar? Fala-se em qualificação profissional, só que

uma máquina tira  100 trabalhadores  do  corte  da  cana.  Não vão precisar  de  100

trabalhadores para operar uma máquina. Pedro, quantos trabalhadores uma máquina

tira de uma lavoura de café? Cem ou mais trabalhadores. Então, vai-se qualificar,

mas não vai haver máquinas para todos trabalharem. E o pessoal que fica de fora,

Edmar, para onde vai? A proposta do agronegócio não está em sintonia com o nosso

projeto, porque queremos que o nosso crescimento, que o nosso desenvolvimento

seja sustentável e solidário. Não pensamos só no lado econômico, pensamos no lado

social, nas pessoas que estão produzindo, nas famílias que estão no campo. É aí que

a reforma agrária tem de entrar. A única maneira de colocarmos os trabalhadores que

vão perder os seus postos de trabalho é assentá-los em um pedaço de terra. Se ele
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não  conseguir  fazer  capital,  fazer  dinheiro,  pelo  menos  não  vai  morrer  de  fome,

porque pode produzir o seu alimento, construir a sua casa, construir a sua família.

Lutamos para que as políticas públicas cheguem, de fato, a todas e a todos do

campo. Por isso, a nossa luta na questão da valorização do homem, da mulher, da

terceira idade e dos jovens. Daí o meu reconhecimento das políticas públicas para

previdência  social,  deputado  Rogério  Correia.  Quantos  milhões,  quantos  bilhões,

Alberto, entram em Minas Gerais, transferência do governo federal na Previdência

Social?  Por  ano,  entram  mais  de  R$8.000.000.000,00.  Qual  setor  investe  essa

quantidade? Os nossos sindicatos lutaram para fazer com que o trabalhador fosse

reconhecido. A Constituição de 1988, promulgada em 5/10/1988, é uma Constituição

cidadã. O trabalhador rural não tinha os mesmos direitos do trabalhador urbano, mas,

hoje, Celina, tem. Isso é um avanço. Não estamos aqui só para falar o que falta, mas

o que já conseguimos,  como o Programa Minha Casa,  Minha Vida e o Luz para

Todos. O deputado Rogério Correia era o delegado do MDA em Minas Gerais e sabe

o quanto lutamos. A criação do ministério específico para cuidar da agricultura familiar

e da reforma agrária foi  outro ganho. Companheira Alice,  temos muita coisa para

comemorar, mas ainda falta muito.

Alberto, não é nenhuma afronta, mas como está naquela faixa ali - não consegui

decorá-la -, queremos continuar unidos, não queremos divisão. Não temos vergonha

de dizer que defendemos, Beatriz, a unicidade sindical. A divisão não nos fortalece, a

divisão vai fortalecer os grandes. Como somos fracos economicamente, não devemos

ter vergonha, devemos lutar. Podemos até morrer, mas vamos morrer lutando. Por

isso estamos aqui hoje.

Companheiros e companheiras, ocupar esta tribuna para falar sobre os 45 anos da

Fetaemg tem, para mim, um significado muito importante, até mesmo na minha vida

pessoal. Está aqui o Edmar Gadelha, que foi um servidor da Fetaemg, conhece o

local  onde  nasci,  esteve  em  minha  comunidade  trabalhando.  Na  homenagem

prestada pela Assembleia à Emater, na sexta-feira passada, lembramo-nos do Clube

4-S. Trabalhamos no 4-S, na comunidade rural. Você era funcionário da Fetaemg.

Estamos aqui hoje comemorando os 45 anos da instituição. Isso não é pouca coisa.

Essa comemoração não diz respeito a mim nem à diretoria.  Estamos aqui,  fomos
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eleitos como gestores de vocês. Dedico essa comemoração a todos os trabalhadores

e trabalhadoras rurais de Minas Gerais: assentados da reforma agrária, acampados,

assalariados  e  assalariadas.  Enquanto  estamos  aqui,  muitos  estão  lá,  no  eito,

trabalhando.

Deputado Rogério Correia, a única coisa que posso fazer para você, que representa

o presidente, esta Casa, o Parlamento mineiro, em nome de todos que estão aqui, é

manifestar-lhe os nossos agradecimentos. Queremos chegar aos 50 anos, como a

nossa Contag chegou, queremos chegar aos 60 anos, 70 anos, 80 anos, mas unidos,

com  luta,  organização,  garra,  trazendo  cada  vez  mais  benefícios  para  o  nosso

homem e para a nossa mulher do campo. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Alberto Ercílio Broch

Meus queridos companheiros, minhas queridas companheiras, amigos e amigas.

Quero  saudar  cordialmente  o  deputado  Rogério  Correia,  presidente  da  Mesa,  na

pessoa  de  quem  cumprimento  todos  os  deputados  da  Assembleia  Legislativa  do

Estado  de  Minas  Gerais.  Saúdo,  com  muita  alegria,  o  meu  querido  amigo  e

companheiro Vilson, presidente da Fetaemg. Caro companheiro, peço-lhe permissão

para, na sua pessoa, cumprimentar toda a executiva da Fetaemg, que está presente

neste  grande  Plenário  com  dirigentes  sindicais,  diretores  e  diretoras  de  polos.

Permita-me, Vilson,  saudar a Laíde,  em nome de quem saúdo todas as mulheres

trabalhadoras  rurais  de  Minas.  Permita-me saudar  a  Maria,  na  pessoa  de  quem

cumprimento  toda  a  juventude  rural  de  Minas  Gerais  aqui  presente.  Permita-me,

Vilson, saudar também o companheiro Pedro, nosso coordenador da Região Sudeste

do Brasil, ligada à Contag. Permita-me também saudar, com muita alegria, o Edmar

Gadelha,  amigo  e  companheiro  de  tantas  jornadas  pela  soberania  e  segurança

alimentar. Permita-me, Vilson, cumprimentar a Celina, que representa a CTB em nível

nacional. Parabenizo a CTB pela luta.

Quero  saudar  a  Beatriz,  representante  da  Central  Única  dos  Trabalhadores,  o

representante do Banco do Brasil  e os queridos dirigentes sindicais do Estado de

Minas Gerais.

Deputado  Rogério  Correia,  estou  aqui  em  nome  da  Contag  para  receber  esta

honrosa homenagem. Levarei esta placa que, em um lugar de destaque em Brasília,
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entrará para  a história.  Quero lhe agradecer  profundamente,  em nome de toda a

nossa executiva em nível nacional, por esta homenagem à Contag e à nossa filiada, a

Fetaemg.  O  Vilson  e  eu  entendemos  que  um  gesto  como  este  que  estamos

presenciando neste momento é o reconhecimento do Poder Legislativo de um Estado

tão importante da federação, como Minas Gerais, da história e da luta do movimento

sindical de trabalhadoras e trabalhadores rurais. E coube a nós, neste momento da

história, estar à frente da sua direção. Poderiam ser outras pessoas, afinal o nosso

sistema Contag é muito grande, tem milhares de lideranças, mas coube a nós estar

aqui recebendo esta homenagem. Queremos, então, agradecer esse reconhecimento

pela história da luta desses 50 anos.

O Vilson resumiu bem. Aqui não dá para arrogarmos a querer contar história de 50

anos em nível nacional e de 45 anos da Fetaemg. Sem dúvida alguma, levaríamos

semanas  para  isso,  mas  poderemos  resumir  em  algumas  palavras:  não  dá  para

contar a história do campo brasileiro nesses últimos 50 anos ou nesses últimos 45

anos, se não falarmos da Contag, da Fetaemg e do Sindicato de Trabalhadores e

Trabalhadoras Rurais.  Essa história é construída por milhares de mãos, mentes e

corações.  É  talvez  um  movimento  único  no  mundo  pela  sua  característica  de

congregar  uma  grande  categoria  em  um  sindicato  entre  assalariados  rurais,

agricultores  familiares,  meeiros,  arrendatários,  jovens,  mulheres,  com-terra,  sem-

terra. Uma grande família de uma diversidade enorme - política, cultural, ideológica -,

tão difícil nos dias de hoje, persistindo 50 anos em nosso movimento sindical por luta,

por dignidade, por cidadania.

Vejam só: apenas 25 anos atrás - e esse tempo não é nada na história, Rita -, as

nossas mulheres não eram reconhecidas pelo Estado brasileiro. Se pegássemos o

documento de uma mulher,  veríamos que estava escrito assim: Sr.  José da Silva,

lavrador ou agricultor, casado com D. Maria, do lar ou doméstica. Era assim que se

tratavam as mulheres. Elas não tinham direito à aposentadoria, não tinham direito a

nada. O homem se aposentava aos 65 anos com meio salário mínimo, e a mulher

tinha esse direito se ele morresse. Sabe quando acontecia isso? Há 25 anos.

Na verdade, essa é uma luta da Constituição. Não foi uma dádiva da Constituição,

foi  uma  luta  dos  sindicatos,  da  Contag,  dos  parlamentares,  das  pessoas
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comprometidas  por  reconhecimento  e  por  direitos  iguais.  Inclusive  entre

trabalhadores rurais e urbanos, até a Constituição fazia uma enorme diferença.

Podemos  verificar  que,  nos  anais  dos  nossos  primeiros  congressos,  uma  das

grandes  pautas  são  direitos  iguais,  porque  nos  tratavam  com  inferioridade.  A

Constituição é cidadã. Deputado Rogério Correia, na Constituição, só perdemos na

reforma agrária. Criaram o centrão, a UDR, fizeram um carnaval no mau sentido, para

não avançarmos na reforma agrária. Por isso a nossa luta continua até hoje. Quando

mexemos na terra, mexemos no maior poder do País. Então é Congresso, governo,

até  o  que  apoiamos,  mas  não  conseguimos  avançar  na  luta  pela  terra.  Mas  o

sindicato, a Contag, a Fetaemg não vão parar de lutar, enquanto não houver justiça

em relação à reforma agrária. Portanto a nossa luta é cheia de histórias, de derrotas e

vitórias. Muitos tombaram um Joaquim de Poté nesse caminho.

A Contag tem uma característica importante, porque sempre lutou por dignidade,

por cidadania, pela vida, pela reforma agrária, pela agricultura familiar. E sempre lutou

nos  grandes  momentos  nacionais  contra  a  ditadura,  nas  eleições  diretas,  na

Constituinte.  Ela  nunca  se  omitiu  em  orientar  sua  base  nos  grandes  projetos

nacionais em jogo no País e, neste momento, está inserida na grande campanha da

reforma política.  É  preciso  avançar  na  reforma política,  na  reforma eleitoral,  mas

também  na  reforma  tributária,  na  reforma  da  Justiça,  na  reforma  dos  meios  de

comunicação e, especialmente, na reforma agrária.

A Contag, junto a outras grandes entidades da sociedade civil brasileira, engaja-se

para um mundo melhor, para um País mais democrático, com mais justiça social. Por

isso ela é tão importante para os trabalhadores rurais e para o País. A Contag tem a

missão  de enfrentar  os  grandes  desafios  que  há pela  frente.  No projeto  político,

queremos uma agricultura familiar  consolidada.  Temos de discutir  o  campo a que

aspiramos para o futuro, se um meio rural com gente ou sem gente, se incentivamos

a nossa juventude a ficar na agricultura ou não. Por isso, por meio da sua Comissão

Nacional  de  Jovens,  ela  levanta  o  debate  da  sucessão rural.  Quem vai  estar  no

campo daqui  a  20,  30 ou 40 anos,  se continuarmos a ouvir  as  expressões “Não

queremos mais que isso aconteça”,  “Não quero para o meu filho a vida que tive;

quero que ele estude, mas não fique na roça”? Queremos mudar esse conceito e que
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as pessoas digam que querem que os seus filhos sejam seus sucessores rurais,

porque no campo há dignidade, vida, sabedoria. É isso o que queremos para o futuro.

Também queremos respeito para com as mulheres e a juventude, uma sociedade no

meio rural muito digna e reconhecida, para produzir o que é mais sagrado: o alimento

que vai à mesa de todos os trabalhadores, de toda a população. Por isso discutimos o

nosso  modelo  de  agricultura,  se  devemos  consumir  essa  enorme  quantidade  de

veneno ou trabalhar por um modelo mais ecológico.

Os  sindicatos  têm  um  papel  fundamental  nisso.  Em  nome  da  Contag,  quero

reconhecer publicamente, neste ato, o papel da Fetaemg, o papel do Sindicato dos

Trabalhadores Rurais em Minas Gerais, não só porque fez 45 anos no Estado, mas

também porque tem ajudado o País em todas as mobilizações.

Inclusive, por sermos mais próximos, mais vizinhos, quando falta uma xícara de sal,

procuramos quem está próximo: Vilson, dá para colocar mais gente na Fetaemg na

lida da terra? E a Fetaemg está lá presente.

Reconhecemos a luta da Fetaemg, em nível nacional, construindo com as mais de

27 federações e os 4 mil sindicatos a nossa Contag, que é de todos os trabalhadores

rurais. A Contag é de vocês, a Fetaemg é de vocês. Parabéns, deputado Rogério

Correia;  parabéns,  Assembleia  Legislativa;  parabéns,  Fetaemg;  parabéns  ao

movimento sindical. Muito obrigado.

Palavras do Presidente

A Assembleia Legislativa preparou, por intermédio do seu presidente, palavras para

o encerramento dos trabalhos de hoje. Farei, portanto, a leitura do pronunciamento

solicitado pelo presidente da Assembleia.

(- Lê:) “A valorização da agricultura implica a proteção de uma riqueza imensurável:

a preservação de tradições e manifestações culturais próprias do meio rural, que para

nós, mineiros, representam elemento constitutivo de nossa identidade e transparecem

nas festas, na culinária, nas rezas, na música, no artesanato.

A permanência  das pessoas no campo,  com boa qualidade de vida,  é também

fundamental para a prosperidade das cidades. Por um lado, é imprescindível para

abastecê-las dos víveres necessários à sobrevivência de seus habitantes. Por outro,

a  chegada  de  menor  número  de  migrantes  oriundos  do  meio  rural  atenua  a
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sobrecarga da infraestrutura urbana.

A luta  por  justiça  e  igualdade  marca  a  história  da  Confederação  Nacional  dos

Trabalhadores  na  Agricultura  -  Contag  -  e  da  Federação  dos  Trabalhadores  na

Agricultura  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fetaemg  -,  cujos  aniversários  hoje

comemoramos nesta Assembleia.  As  entidades  ora  homenageadas  se  dedicam à

defesa dos direitos dos homens e das mulheres que vivem da agricultura no campo e

na floresta, sejam eles agricultores familiares, acampados e assentados da reforma

agrária, assalariados, meeiros, comodatários, extrativistas, quilombolas, pescadores

artesanais ou ribeirinhos.

A Contag nasceu em 22/12/1963, com o objetivo de organizar os camponeses que

viviam dispersos por todo o Brasil  para que pudessem, unidos, lutar por melhores

condições de vida e de trabalho. Tornou-se a primeira entidade sindical a agregar

trabalhadores  do  campo,  ao  ser  reconhecida,  em  janeiro  do  ano  seguinte,  pelo

Ministério do Trabalho e Emprego. O contexto era de tensão, com conflitos agrários

aflorando  em  todo  o  País,  mas  também  de  esperança,  com  a  expectativa  da

realização das tão esperadas reformas de base, entre as quais a reforma agrária.

Com a deposição do presidente João Goulart e a instauração da ditadura militar,

naquele mesmo ano de 1964, a surpresa e a frustração tomaram conta das diversas

organizações  de  esquerda,  afetando  fortemente  as  entidades  sindicais.  Foi  um

período  difícil  para  a  Contag,  que  sofreu  intervenção,  sendo  seu  presidente,

Lyndolpho Silva, preso e enviado para o exílio.

Em abril de 1968, ano que seria posteriormente lembrado pela decretação do AI-5 e

pelo endurecimento do regime militar,  nasceu a Fetaemg, com o compromisso de

defender  aqueles  que  vivem  no  campo em Minas  Gerais.  A federação,  como as

surgidas em outros estados da Federação, integrava a Contag, que, nos últimos anos

da  década  de  1960,  procurava  retomar  suas  atividades,  impulsionada  por  um

movimento dos trabalhadores rurais para fazer cessar a intervenção.

Já  se  delineava,  no  âmbito  do  movimento  sindical,  uma aguerrida  oposição  ao

autoritarismo dos militares, que lutava pela liberdade e pela democracia, mas também

por direitos trabalhistas.

A Contag e a Fetaemg estavam na vanguarda desse processo. Ajudam, assim, a
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reavivar as manifestações da sociedade civil,  sendo fundamentais para o início do

processo de redemocratização e enfraquecimento do regime militar.

Quando, finalmente, teve início a abertura política, a Contag participou ativamente

das  discussões  realizadas  pela  Assembleia  Constituinte,  obtendo  conquistas

históricas para os trabalhadores do campo, como a extensão dos direitos trabalhistas

aos assalariados rurais e a sua inclusão no Regime Geral de Previdência Social.

Hoje  a  Contag  representa  mais  de  4  mil  sindicatos  e  27  federações  de

trabalhadores na agricultura, entre as quais a Fetaemg, que tem mais de 1 milhão de

associados.  Juntas,  essas  entidades  compõem  o  movimento  sindical  de

trabalhadores e trabalhadoras rurais, pautando suas ações pelo projeto alternativo de

desenvolvimento rural sustentável e solidário.

Tendo  como  pontos-chave  a  defesa  da  reforma  agrária,  a  inclusão  social  do

trabalhador do campo e o fortalecimento da agricultura familiar, o projeto, em última

instância, almeja a construção de um Brasil mais democrático e mais equânime, onde

homens, mulheres, crianças, jovens e idosos possam levar uma existência digna e

feliz.

Parabenizo,  na  pessoa  do  presidente  da  Contag,  Alberto  Ercílio  Broch,  e  do

presidente da Fetaemg, Vilson Luiz da Silva, todas as lideranças e trabalhadores que

compõem a alma dessas instituições, emprestando-lhes a sua força.

Esta Assembleia tem procurado fazer a sua parte para melhorar a situação dos

mineiros e mineiras que vivem no campo, com destaque para o trabalho das nossas

comissões permanentes, em especial as de Política Agropecuária e Agroindustrial e

de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável.  A casa  tem  promovido  vários

eventos  relativos  ao  tema,  a  exemplo  do  ciclo  de  debates  Agricultura  Familiar  e

Desenvolvimento Rural Sustentável, realizado em agosto de 2012. Nada mais justo,

portanto, que o Parlamento mineiro abrigar também as celebrações do aniversário de

fundação da Contag e da Fetaemg, que, ao longo de suas trajetórias, vêm prestando

tantos serviços não somente à categoria que representam, mas também ao Brasil e a

Minas,  ao  lutarem  por  uma sociedade  mais  democrática,  mais  igualitária  e  mais

sustentável”. Muito obrigado!
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Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral da Assembleia, que, sob a

regência  de  Guilherme  Bragança,  apresentará  as  seguintes  músicas:  Joy  to  the

world, tema de Haendel; e Quand Dieu Naquit à Noël, de Louis Claude Daquin.

- Procede-se à apresentação musical.

O presidente - Com a palavra, o Sr. Vilson.

O Sr. Vilson Luiz da Silva - Obrigado, Rogério e todos os componentes da Mesa.

Agora que já passou a  adrenalina,  convido  todos e  todas para o  almoço que irá

acontecer  no  sítio  da  Fetaemg. Todos que vieram estão convidados,  o  Alberto,  a

Celina.

Rogério,  aproveitando  essa  deixa  -  porque  somos  dirigentes  sindicais  e  não

podemos perder tempo -, quero dizer que está tramitando nesta Casa uma proposta

do  governo,  que  é  a  extinção  do  Iter  e  que  está  está  nos  deixando  muito

preocupados.  Para  acessar  política  pública,  a  pessoa tem que ter  documento  da

terra. Se ele não o tem, não consegue acessar nenhuma política pública, seja ela

qual for. Enfrentamos um problema sério em Minas Gerais porque muitas pessoas

que estão no campo não têm documento algum. Como ficará a sua situação com a

extinção do Iter? Ainda este ano esse projeto será discutido neste Plenário,  então

com  certeza,  voltaremos  aqui.  Podemos  trazer  5,  10  ou  20  ônibus,  porque  não

podemos deixar acabar um instituto que é tão importante para nós.

O Edmar Gadelha, subsecretário de Agricultura Familiar está aqui nos prestigiando.

Rogério, aproveito este momento para agradecer a todos e convidá-los para estar

de plantão assim que essa matéria entrar na pauta do dia. Queremos contar com

todos, porque governo tem medo de massa. Um ou dois não adiantam nada, mas,

quando enchemos a Assembleia, o governo pode rever os seus atos. Era só isso.

Muito obrigado.

O presidente - Obrigado, Vilson. Encerrando, quero agradecer a presença de todos

que  vieram  aqui,  dos  companheiros  e  das  companheiras  da  Mesa,  incluídas  as

nossas centrais sindicais.

Reforço o agradecimento à Celina, representando a Central dos Trabalhadores e

Trabalhadoras do Brasil, e à Bia, representando a Central Única dos Trabalhadores.
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As duas também representando, na Mesa, as mulheres que hoje foram muito citadas

e muito bem lembradas,  num momento  importante  de  afirmação dos  direitos  das

mulheres trabalhadoras rurais na política no Brasil.

Encerramos, portanto, esta reunião, cumprindo, na Assembleia Legislativa, o nosso

dever de estar sempre lembrando a luta de vocês no campo, mas também fazendo as

homenagens  nas  horas  necessárias.  E  principalmente  agora,  quando  teremos  as

festas  de  Natal  e  de  fim  de  ano,  temos  de  nos  lembrar,  necessariamente,  da

Fetaemg, da Contag e, principalmente, dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais,

que são aqueles que trazem os alimentos para a Mesa de todos nós, mineiros e

brasileiros.  Agradeço também ao Coral  da Assembleia  Legislativa.  Muito  obrigado

pela presença de todos!

Encerramento

O presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião,

convocando as deputadas e os deputados para a especial de logo mais, às 20 horas,

nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.691/2013

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas

Relatório

De autoria do deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  de  Socorro  aos

Carentes e Viciados de Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.691/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente  de  Socorro  aos  Carentes  e  Viciados  de Minas  Gerais,  com sede no

Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de
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caráter  beneficente,  que  tem  como  escopo  a  prevenção,  o  combate  e  a

conscientização da sociedade com relação ao uso de drogas.

Com esse propósito, a instituição promove assistência social aos carentes, atende a

família do assistido e oferece cursos profissionalizantes.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela referida associação com a

comunidade onde atua, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.691/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2013.

Vanderlei Miranda, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.926/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado João Vitor Xavier, o projeto de lei em epígrafe autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Rio Acima o imóvel que especifica.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Nos  termos  do  art.  301  do  Regimento  Interno,  o  projeto  foi  encaminhado  à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, para que ela informasse

esta Casa sobre a situação efetiva do imóvel e se haveria algum óbice à transferência

de domínio pretendida.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a Emenda nº 1, que

apresentou.

Agora, vem a matéria a esta comissão para análise do mérito e da repercussão

financeira,  nos  termos  do  art.  100  e  do  art.  102,  inciso  VII,  alíneas  “d”  e  ”f”  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto visa a doar ao Município de Rio Acima o imóvel com área de 21.600 m²
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situado no local denominado Rua Afonso Pena, nesse município, no qual se acham

construídos  um  grupo  escolar,  de  acabamento  modesto,  em  estado  regular  de

conservação,  e  um  cinema,  de  construção  modesta,  acabamento  regular,  com  o

pavimento térreo em bom estado de conservação e o porão em estado regular, tendo

o grupo escolar a área de 820 m² e o cinema a área de 1.580 m², e registrado no

Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Nova Lima. O imóvel destina-se-á ao

funcionamento  do  complexo  denominado  Centro  Social  Urbano  de  Rio  Acima  e

reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos, não lhe tiver sido

dada essa destinação

Na justificação, o autor alega que o imóvel já está sob a administração do Município

de Rio Acima há mais de quatro anos e se destina ao funcionamento do Centro Social

Urbano de Rio Acima, que desenvolve relevante trabalho social, destacando-se uma

pré-escola  com  aproximadamente  350  alunos,  além  de  abrigar  as  Secretarias

Municipais  de  Meio  Ambiente,  Educação,  Ação  Social,  Esporte,  Turismo e  Lazer.

Assim,  a  doação  do  imóvel  constitui  medida  de  interesse  público  em  face  dos

trabalhos ali  desenvolvidos.  Ademais,  os  investimentos necessários  no imóvel,  de

modo a melhor atender a população de Rio Acima, somente poderão ser realizados

se for efetivada a doação.

A Comissão de Constituição e Justiça  afirma que o projeto  atende à legislação

vigente, em especial ao art. 18 da Constituição do Estado e ao art. 17 da Lei Federal

nº 8.666, de 1993; que o prazo previsto para a Seplag se manifestar venceu sem a

oposição  de  óbice;  e  concluiu  favoravelmente  a  sua  aprovação.  Não  obstante,

apresentou a Emenda nº 1, que acolhemos, com o objetivo de atualizar os dados

cadastrais do imóvel e adequar o texto do dispositivo à técnica legislativa.

A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  considera,  em  vista  da

mencionada  justificação,  que  a  doação  do  imóvel  traz  amplos  benefícios  para  a

sociedade e atende à questão do mérito.

Quanto à repercussão financeira, a análise deve ser vista sob dois aspectos. Sob o

da repercussão da medida no patrimônio do Estado,  a  doação do imóvel  de fato

representa  uma  redução  do  patrimônio  do  Estado  federado.  Entretanto,  isso  é

amplamente compensado pelo da repercussão do projeto na sociedade, visto que o
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imóvel será extremamente benéfico para o município.  Ademais, ele estaria apenas

passando  da  esfera  estadual  para  a  esfera  municipal,  ou  seja,  permanece  na

condição de bem público, não havendo redução do patrimônio público.

Assim, no âmbito da nossa comissão, entendemos que a matéria é procedente.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.926/2013, no

1º turno, com a Emenda nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2013.

Zé Maia,  presidente  -  Tiago Ulisses,  relator  -  Lafayette de Andrada -  Sebastião

Costa - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.390/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder

Executivo a doar os imóveis que especifica e dá outras providências”.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A  requerimento  desta  deputada,  aprovado  em  Plenário  em  23/10/2013,  foi  a

proposição  em  análise  distribuída  também  a  esta  Comissão  do  Trabalho,  da

Previdência e da Ação Social.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em seu exame preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Vem  agora  a  esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  188,

combinado com o art.102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto sob análise pretende autorizar, no seu art. 1º, o Executivo a “doar aos

respectivos ocupantes,  detentores da posse precária,  os imóveis  que integram os

ativos patrimoniais de propriedade do Estado de Minas Gerais, advindos da extinta

Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais - MinasCaixa -, relacionados no anexo”.

Estabelece, no art. 2º, que terá direito de receber os imóveis em doação o ocupante

do imóvel ex-mutuário ou a ele vinculado, o ocupante do imóvel sem vínculo com o
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mutuário ou o ocupante sem vínculo contratual que comprovar a posse do imóvel há

pelo menos cinco anos.

Segundo  a  Mensagem  nº  520,  de  13  de  agosto  de  2013,  que  acompanha  a

proposta, o projeto de lei visa a promover a regularização patrimonial e cartorial de

bens imóveis que pertenciam à extinta MinasCaixa e orienta-se pelos propósitos da

política  pública  habitacional  sustentável,  para  efetivar  direitos  e  promover  a

assistência  social  pelo  governo  estadual.  O  governador  esclareceu  também  na

referida  mensagem  que  os  imóveis  se  encontram  desafetados  e  que  inexiste

interesse em sua utilização direta, o que enseja a sua disponibilidade.

Exposição de motivos elaborada pelo secretário de Estado de Fazenda, anexa à

proposição, esclarece que o objetivo desta é garantir a regularização patrimonial e

cartorial dos imóveis àqueles que têm apenas posse precária e evitar que famílias em

situação de vulnerabilidade sejam desalojadas. Portanto, o projeto se coaduna com a

Política  Nacional  de  Assistência  Social,  que  define  como  um  de  seus  princípios

fundamentais  a  regulamentação  legal  de  todos  os  seus  benefícios  considerados

direitos socioassistenciais.

A proposição visa a solucionar a angústia de centenas de famílias, que buscam a

realização do sonho da casa própria. Por não serem proprietários legais dos imóveis

onde  habitam  há  mais  de  duas  décadas,  estão  sujeitos  a  ações  judiciais  de

desapropriação e vivem em insegurança jurídica.  Cabe ao Estado,  como um dos

entes  responsáveis  pela  promoção  de  programas  de  construção  de  moradias  e

melhoria das condições habitacionais da população, evitar que famílias em situação

de vulnerabilidade corram o risco de desalojamento.

A Comissão de Constituição e Justiça - CCJ - concluiu que não há óbices jurídicos à

tramitação do projeto.

Entendemos  que  as  medidas  trazidas  pela  proposição  buscam  solucionar  uma

questão que já foi por diversas vezes objeto de estudo e debate, inclusive no âmbito

desta Casa. Consideramos também, na mesma linha de raciocínio, que o projeto de

autoria do governador apresenta aprimoramentos importantes à legislação estadual já

existente.

Destacamos  que  a  moradia  é  um  direito  social  afeto  à  dignidade  da  pessoa
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humana,  um preceito previsto pelo art.  6º  da Constituição Federal,  que diz que a

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer,  a segurança, a

previdência  social,  a  proteção  à  maternidade  e  à  infância,  e  a  assistência  aos

desamparados são direitos sociais.

O art. 23, IX, da Constituição Federal diz que é competência comum da União, dos

estados  e  dos  municípios  promover  programas  de  construção  de  moradias  e  a

melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.  Portanto,  estamos

amparados naquele que é o maior e mais robusto pilar da Constituição Federal: a

dignidade da pessoa humana. Ressaltamos também que a Constituição Estadual, em

seu art.  4º,  assegura  os  direitos  e  garantias  fundamentais  que a  Constituição da

República confere aos brasileiros. E, diante da possibilidade de o estado proporcionar

o  direito  social  da  moradia  aos  seus  jurisdicionados,  por  via  da  lei,  opinamos

favoravelmente à proposição sob análise. Objetiva-se, por meio dela, concretizar a

justiça  social,  especialmente  em  municípios  que  apresentam  baixo  índice  de

desenvolvimento humano - IDH -, que avalia a qualidade de vida e o desenvolvimento

econômico de uma população.

Assim, entendemos que a proposição se coaduna com os objetivos de assistência

social e proteção da dignidade da pessoa humana.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.390/2013, no

1º turno.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2013.

Rosângela Reis, presidente e relatora - Juarez Távora - Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.390/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem nº 502/2013, o projeto de lei  em estudo “autoriza o Poder Executivo a

doar os imóveis que especifica e dá outras providências”.

Publicado no Diário do Legislativo de 23/8/2013, foi o projeto distribuído à Comissão

de Constituição e Justiça e à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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Atendendo a requerimento da Deputada Rosângela Reis,  a matéria foi  distribuída

também à Comissão do Trabalho, Previdência e da Ação Social.

Em  sua  análise,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria, em sua forma original. Por

sua  vez,  a  Comissão  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social  opinou

favoravelmente ao projeto.

Vem a matéria agora a esta Comissão para receber parecer nos termos do art. 102,

VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto, encaminhado pela Mensagem nº 520, de 13 de agosto de 2013, visa a

autorizar  o Poder  Executivo a doar  os  imóveis  que especifica,  de propriedade do

Estado  e  advindos  da  extinta  Caixa  Econômica  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

Minascaixa -, a seus respectivos atuais ocupantes. Define que o direito de receber em

doação esses imóveis, nas condições que determina, cabe ao ocupante do imóvel ex-

mutuário ou a ele vinculado; ao ocupante do imóvel sem vínculo com o mutuário; ou

ao ocupante sem vínculo contratual que comprovar a posse do imóvel há pelo menos

cinco anos.

Segundo  a  mensagem  do  governador,  a  matéria  tem  por  objetivo  promover  a

regularização  patrimonial  e  cartorial  de  bens  imóveis  que  pertenciam  à  extinta

Minascaixa,  orientando-se  pelos  propósitos  de  política  pública  habitacional

sustentável e promoção da assistência social. O governador também esclarece que

os  imóveis  se  encontram desafetados  e  que  inexiste  interesse em sua utilização

direta, o que enseja sua disponibilidade para a doação.

Exposição de Motivos elaborada pelo Secretário de Estado de Fazenda e anexada

à mensagem destaca a  repercussão negativa  para  as  famílias,  há  mais  de  duas

décadas, da insegurança jurídica quanto à posse desses imóveis.  A regularização

asseguraria a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia, direitos previstos

no ordenamento jurídico brasileiro.  O secretário  afirma que a isenção do Imposto

sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD -

prevista  no  art.  9º  do  projeto,  que  caracteriza  renúncia  de  receita  de

aproximadamente R$ 173 mil,  tem compensação com a atualização da legislação



2353
____________________________________________________________________________

referente ao regime de substituição tributária do setor de lubrificantes.

Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça apontou que pode haver

doações de imóveis de propriedade do Estado a particulares, desde que as seguintes

condições sejam satisfeitas: existência de interesse público justificado, autorização

legislativa, avaliação prévia e a desafetação, ou seja, perda de finalidade pública. A

comissão concluiu pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria, em

sua forma original, mas destacou a importância de se designar comissão mais afeita

ao tema para analisar o mérito.

Por sua vez, a Comissão do Trabalho, Previdência e da Ação Social apontou que a

moradia é um direito social afeto à dignidade da pessoa humana nos termos do art. 6º

da Constituição da República. Além disso, lembrou que o art. 23, IX, da Constituição

Federal  diz  que  é  competência  comum da  União,  dos  estados  e  dos  municípios

promover  programas  de  construção  de  moradias  e  a  melhoria  das  condições

habitacionais.  Dessa forma,  e considerando a situação de fragilidade das famílias

ocupantes dos imóveis, essa Comissão entendeu que a proposição se coaduna com

os objetivos de assistência social e proteção da dignidade da pessoa humana.

A  esta  Comissão  cabe  avaliar  a  repercussão  orçamentária  da  matéria.  A

administração de quase seis centenas de imóveis integrantes do patrimônio estadual,

que exige  recursos humanos e  orçamentários  e  envolve  a  administração direta  e

indireta do Estado,  mobilizando instituições como a Advocacia-Geral  do Estado, a

Minas Gerais Participações - MGI - e a Secretaria de Estado de Fazenda, representa

ônus ao aparato administrativo e financeiro do Poder Executivo. Assim, a eventual

aprovação da matéria, ainda que importe em variação patrimonial negativa (admitida,

desde  que  atendidos  os  requisitos  elencados  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça),  não  representa  repercussão  orçamentária  negativa.  Ao  contrário,  pode

representar modesto alívio, ao liberar recursos para as demais atividades do Poder

Executivo.

O  projeto,  em  seu  art.  9º,  ao  determinar  a  desoneração  do  Imposto  sobre

Transmissão Causa Mortis  e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos -  ITCD - em

favor  dos  beneficiados  pelas  doações  dos  imóveis,  implica  prescindir  de  receita

tributária. Nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000, é necessário que se
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indique corte de despesa ou aumento de receita que compense essa desoneração.

Conforme já citado acima, a exposição de motivos do Secretário de Fazenda definiu

que  a  legislação  tributária  do  setor  de  lubrificantes  será  alterada,  de  forma  a

compensar a desoneração do ITCD.

Assim,  e  considerando  também  os  pareceres  favoráveis  das  Comissões  que

antecederam a esta, opinamos favoravelmente à matéria.

Conclusão

Em face do apresentado, opinamos pela aprovação, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº 4.390/2013, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 201.

Zé Maia, presidente - Gustavo Valadares, relator - Sebastião Costa - Lafayette de

Andrada - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.485/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado João Vitor Xavier, o projeto de lei em epígrafe autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Nova Serrana os imóveis que especifica.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Nos  termos  do  art.  301  do  Regimento  Interno,  o  projeto  foi  encaminhado  à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, para que ela informasse

esta  Casa  sobre  a  situação  efetiva  dos  imóveis  e  se  haveria  algum  óbice  à

transferência de domínio pretendida.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Agora, vem a matéria a esta comissão para análise do mérito e da repercussão

financeira,  nos  termos  do  art.  100  e  do  art.  102,  inciso  VII,  alíneas  “d”  e  ”f”  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto visa a autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Nova Serrana

imóvel com área de 67.67.83 ha, registrado sob o nº 24.571 do Livro nº 2 e imóvel
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com área de 108.29.60 ha, registrado sob o nº 24.572 do Livro nº 2, situados na

Fazenda  Canta  Galo,  nesse  município,  e  registrados  no  Cartório  de  Registro  de

Imóveis da Comarca de Nova Serrana. Os imóveis destinar-se-ão à construção de um

aterro sanitário que atenderá aos municípios de Nova Serrana, Pitangui, Conceição

do Pará, Onça de Pitangui, Leandro Ferreira, Igaratinga e São Gonçalo do Pará e

reverterão ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de dez anos, não lhes tiver sido

dada essa destinação.

Na justificação,  o  autor  alega que a construção do aterro sanitário  é uma ação

consorciada desses municípios, que tem como objetivos melhorar a qualidade de vida

da população local e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as

presentes  e  futuras  gerações.  Ademais,  a  medida resolverá  uma demanda  social

urgente e atende ao interesse público.

A Comissão de Constituição e Justiça  afirma que o projeto  atende à legislação

vigente, em especial, ao art. 18 da Constituição do Estado e ao art. 17 da Lei Federal

nº 8.666, de 1993; que o prazo previsto para a Seplag se manifestar venceu sem a

aposição de óbice; e concluiu favoravelmente a sua aprovação.

A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  considera,  em  vista  da

mencionada justificação, que a doação dos imóveis traz amplos benefícios para a

sociedade e atende à questão do mérito. A preservação do meio ambiente é uma das

questões mais importantes na pauta da sociedade hodierna.

Quanto à repercussão financeira, a análise deve ser vista sob dois aspectos. Sob o

da repercussão da medida no patrimônio do Estado,  a  doação do imóvel  de fato

representa  uma  redução  do  patrimônio  do  Estado  federado.  Entretanto,  isso  é

amplamente compensado pelo da repercussão do projeto na sociedade, visto que os

imóveis serão extremamente benéficos para os municípios. Ademais, eles estariam

apenas passando da esfera estadual para a esfera municipal, ou seja, permanecem

na condição de bem público, não havendo redução do patrimônio público.

Assim, no âmbito da nossa comissão, entendemos que a matéria é procedente.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.485/2013, no

1º turno, na forma original.
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Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2013.

Zé  Maia,  presidente  -  Tiago  Ulisses,  relator  -  Lafayette  de  Andrada  -  Gustavo

Valadares - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.646/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do  governador  do Estado,  a proposição em epígrafe dispõe sobre o

Programa de Incentivo à Renovação da Frota de Caminhões no Estado.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Em seguida, foi o projeto examinado pela Comissão de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1, com a

Emenda nº 1, que apresentou.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei nº 4.451/2013, de autoria do deputado Arlen Santiago.

Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art.102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame pretende instituir o Programa de Incentivo à Renovação da

Frota de Caminhões no Estado, que objetiva fomentar a aquisição no Estado, por

pessoas físicas ou jurídicas proprietárias de caminhões registrados no Departamento

Estadual de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG - com data de fabricação igual ou

superior  a  trinta  anos,  de  caminhões  novos  ou  usados  com  até  dez  anos  de

fabricação, de produção nacional, em substituição aos anteriores. Para cada veículo

substituído, conforme previsto na proposição, podem ser realizadas duas operações

de compra no âmbito do Programa, uma relativa a um veículo novo e outra relativa a

um  veículo  com  até  dez  anos  de  uso,  desde  que as  aquisições  tenham  relação

econômica entre si.

Segundo a mensagem do governador, a medida possibilitará a substituição de parte

da frota de veículos pesados e antigos que circulam pelas ruas e estradas mineiras
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por caminhões mais novos e eficazes, o que resultará em diversas melhorias para a

sociedade mineira, tais como: o aperfeiçoamento do sistema de transporte de cargas

no Estado, o aumento da segurança rodoviária, a diminuição dos congestionamentos

no trânsito, a redução dos gastos públicos e privados com acidentes, a melhoria das

condições  de  trabalho  de  muitos  caminhoneiros,  a  criação  de  novos  postos  de

trabalho e a diminuição do consumo de combustíveis fósseis e da emissão de gases

poluentes. O governador  conclui  que se trata “de medida de inequívoco interesse

público,  focada  na  promoção  do  desenvolvimento  sustentável  do  Estado  e  que

beneficiará a população de Minas Gerais e as demais pessoas que circularem por

nossas vias”.

Para estimular a renovação da frota de caminhões, a proposição pretende autorizar

a isenção,  por  até dez anos contados da data de aquisição,  do  Imposto sobre a

Propriedade  de  Veículos  Automotores  -  IPVA -  para  veículos  novos  ou  usados

adquiridos  por  meio  do  Programa,  enquanto  permanecerem  sob propriedade  dos

beneficiários. Também está prevista isenção da taxa cobrada pela baixa definitiva do

veículo substituído, que tem o valor estipulado em 24 Unidades Fiscais do Estado de

Minas  Gerais  -  Ufemgs.  Como  a  Ufemg,  para  o  exercício  de  2014,  equivale  a

R$2,6382 (dois vírgula seis três oito dois reais), o valor dessa taxa será de R$63,32

(sessenta e três reais e trinta e dois centavos) no ano que vem.

A proposição  também  propõe  autorização  para  remissão  do  IPVA e  das  taxas

cobradas  para  registro,  alteração  e  controle  do  veículo,  relativas  ao  veículo

substituído e destinado a baixa definitiva, vencidos até a data de início de vigência da

lei decorrente do projeto. A remissão estende-se aos juros e multas decorrentes do

inadimplemento,  mas não autoriza  a  restituição  ou  compensação de importâncias

eventualmente recolhidas.

A proposição estabelece algumas condições para a adesão ao programa e fruição

de seus benefícios. Com relação ao veículo substituído, é exigido que ainda esteja

funcional, esteja emplacado no Estado até 21 de outubro de 2013, seja destinado à

baixa  definitiva  junto  ao  Detran-MG e  seja  entregue  a  empresa  recicladora  com

regularização ambiental. Outra condição se refere a que a baixa no Detran-MG e a

entrega à  empresa recicladora  sejam feitas  antes  do  emplacamento  dos  veículos
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adquiridos  no  âmbito  do  programa.  Como  última  condição,  determina-se  que  os

veículos adquiridos e contemplados por esse programa sejam emplacados no Estado,

nos termos da legislação de trânsito aplicável.

O projeto ainda prevê que o Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam -

estabelecerá  as  condições  e  procedimentos  para  a  concessão  de  regularização

ambiental  às  empresas  interessadas  na  reciclagem  de  caminhões  no  âmbito  do

programa.  A  empresa  recicladora  aderente  ao  programa,  conforme  propõe  a

proposição,  deve  apresentar  capacidade  técnica,  podendo  comercializar  materiais

destinados à reciclagem ou à disposição final  adequada,  vedada a disposição ou

comercialização de qualquer componente dos veículos desmontados.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  não  vislumbrou  óbices  constitucionais  à

matéria. No entanto, para evitar questionamentos quanto à observância do princípio

da legalidade, propõe alterações de redação nos artigos 5º, 6º e 7º da proposição

original, evitando-se a mera delegação ao Poder Executivo para conceder isenções e

remissões  de impostos e  taxas  estaduais.  Além disso,  o  substitutivo  apresentado

busca a adequação do projeto à técnica legislativa.

A Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas destacou a importância

da  matéria,  uma  vez  que  a  renovação  da  frota  de  caminhões  do  Estado,  de

aproximadamente 285 mil,  segundo dados do Detran-MG relativos a novembro de

2012, gera impacto positivo na segurança, fluidez e manutenção das rodovias, na

utilização de combustíveis, no transporte de cargas e nas condições de trabalho dos

caminhoneiros, ou seja, traz benefícios para toda a população do Estado. A comissão

apresentou  emenda  ao  projeto,  visando  à  melhoria  da  gestão  da  frota  antiga  e

obsoleta, que hoje ocupa os pátios de recolhimento do Detran-MG espalhados por

Minas Gerais.

Quanto ao Projeto de Lei n° 4.451/2013, anexado à proposição analisada, o objetivo

é autorizar que o Poder Executivo institua Programa de Incentivo à Modernização,

Renovação e Sustentabilidade da Frota de Caminhões do Estado de Minas Gerais,

com a finalidade de modernizar e renovar a frota de caminhões no Estado. Conforme

a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  não  há  possibilidade  de  concessão  do

incentivo  fiscal  relativo  ao  Imposto  Sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de
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Mercadorias  e  Sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, pretendida pela referida proposição, haja

vista  a  inexistência  de  convênio  autorizativo  do  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz - nos termos do art. 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Carta

Federal e da Lei Complementar Federal nº 24, de 1975, recepcionada pelo art. 34, §

8º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Cabe mencionar que, uma vez que as medidas propostas implicam renúncia de

receita, devem atender às condições estabelecidas pelo art. 14 da Lei Complementar

Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo o

referido dispositivo, a concessão de benefício de natureza tributária da qual decorra

renúncia  de  receita  deverá  estar  acompanhada  de  estimativa  de  impacto

orçamentário-financeiro  no  primeiro  exercício  de  sua  vigência  e  nos  dois

subsequentes e atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O mesmo

artigo  determina  também  que  se  demonstre  que  a  renúncia  foi  considerada  na

estimativa de receita da lei orçamentária e que não afetará as metas de resultados

fiscais, ou que ela venha acompanhada de medidas de compensação, por meio do

aumento de receita. No segundo caso, o benefício só entrará em vigor quando forem

implementadas as medidas de compensação tributária.

De acordo com nota técnica elaborada pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEF

-, a renúncia de receita decorrente das medidas propostas será compensada pelo

aumento  da  arrecadação  com  o  ICMS  incidente  sobre  as  vendas  de  caminhões

novos. Conforme estimativa apresentada pela SEF, a isenção do IPVA e da taxa de

baixa de veículo geraria na receita um impacto negativo anual de R$2.577,70 (dois

mil quinhentos e setenta e sete reais e setenta centavos) por veículo. A remissão do

IPVA e da Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo tem impacto médio

unitário estimado em R$13,67 (treze reais e sessenta e sete centavos). As aquisições

de caminhões, por sua vez, acarretariam um incremento médio na receita do ICMS de

R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) por veículo, compensando, portanto, o total

da renúncia estimada. A nota técnica observa ainda que não há que se falar  em

remissão das demais taxas previstas no item 4 da Tabela “D” da Lei nº 6.763, de

1975, tendo em vista que o seu recolhimento é efetuado antes da atuação estatal
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correspondente, não havendo, assim, crédito tributário pendente.

Já  a  isenção  da  taxa  cobrada  pela  disponibilização  de  acesso  a  sistema

informatizado do Detran-MG, proposta pelo substitutivo da Comissão de Constituição

e Justiça, não acarretará renúncia de receita, segundo a comissão, já que a cobrança

da taxa alcança somente os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de

2014, nos termos do art. 10 da Lei nº 20.824, de 31 de julho de 2013.

Considerando os importantes resultados decorrentes das medidas propostas, em

especial  para a economia mineira,  para a segurança nas estradas e para o meio

ambiente, somos favoráveis ao projeto em estudo. Entendemos que o substitutivo da

Comissão  de  Constituição  e  Justiça  e  a  emenda  da  Comissão  de  Transporte,

Comunicação e Obras Públicas aperfeiçoam a proposição.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.646/2013, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a

Emenda nº 1, da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada, relator  - Gustavo Valadares - Tiago

Ulisses - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.023/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira e decorrente do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 436/2007, o projeto de lei em tela “dispõe sobre o acondicionamento

de mercadorias no comércio varejista e dá outras providências”.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2 e agora retorna

a este órgão colegiado a fim de receber parecer de 2º turno, nos termos do art. 189, §

1º, do Regimento Interno.

Em obediência ao disposto no § 1º do art. 289 do mesmo Diploma, consta deste

parecer a redação do vencido.

Fundamentação

Argumenta  o  autor  da  proposição  que  "os  sacos  plásticos,  por  serem  muito
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empregados na embalagem final de mercadorias pelos varejistas de todo o Estado,

têm ampla capacidade de dispersão nas áreas  habitadas",  "não tendo destinação

adequada -  seja por deficiência dos serviços de coleta de lixo, seja por negligência

dos usuários  -  provocam entupimentos nas redes de drenagem de águas pluviais,

degradam os solos urbanos e os cursos d'água".

A proposição foi objeto de seis emendas e seis substitutivos, o que reflete o grande

interesse  despertado  pelo  assunto  nos  nobres  pares  desta  Casa,  os  quais

apresentaram diversas propostas para disciplinar a matéria.

Entre as alternativas apresentadas, foi aprovado em 1º turno o Substitutivo nº 2,

apresentado pela Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, o qual, a

nosso ver, atende ao objetivo precípuo dos sete projetos que lhe foram anexados,

qual seja oferecer proteção ambiental.

Passamos a discorrer sobre esse substitutivo, ressaltando que ele melhor atende

ao  pressuposto  do  projeto,  pois,  além  de visar  a  proteção ambiental,  promove a

defesa do consumidor. Todos os seus dispositivos afiguram-se-nos oportunos.

O Substitutivo nº 2 contém a mesma ementa do projeto original, e seu art. 1º veda a

comercialização ou distribuição gratuita,  no âmbito do Estado, de sacos e sacolas

plásticas descartáveis destinados ao acondicionamento de mercadorias no comércio

varejista,  que não sejam oxibiodegradáveis  ou  biodegradáveis.  O  parágrafo  único

desse artigo determina que tais sacos e sacolas deverão contar com a certificação de

órgão  técnico  ou  outra  entidade  reconhecida,  que  ateste  a  sua  característica  e

qualidade.

O  art.  2º,  por  sua  vez,  obriga  os  fornecedores  que  comercializarem  sacos  ou

sacolas retornáveis  a dar  garantia  de um ano do produto,  salvo em caso de uso

inadequado pelo consumidor.

Já o art. 3º proíbe a comercialização ou a distribuição de que trata o art. 1º após

dois anos contados da publicação desta lei,  nos municípios onde haja unidade de

compostagem industrial.

O art. 4º determina que o descumprimento da vedação prevista na pretendida lei

sujeita o infrator às penalidades constantes nos arts. 56 a 59 da Lei Federal nº 8.078,

de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor.
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A seu turno, o art.  5º preceitua que compete ao órgão ambiental estadual e aos

órgãos  de  fiscalização  de  defesa  do  consumidor  a  fiscalização  e  aplicação  do

disposto na lei.

De resto, o art. 6º concede o prazo de 180 dias contados da publicação, para que a

futura lei entre em vigor.

No que diz respeito à estrita competência desta Comissão, nos termos do art. 102,

VII,  "d",  do  Regimento  Interno,  qual  seja  analisar  a  repercussão  financeira  das

proposições, afirmamos que o projeto na forma do vencido, por tratar de relação entre

particulares,  não acarreta  impacto nas  contas  públicas  e,  consequentemente,  não

afeta a execução da lei orçamentária do Estado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 2o turno, do Projeto de Lei nº

1.023/2011, na forma do vencido em 1º turno

PROJETO DE LEI Nº 1.023/2011

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre o acondicionamento de mercadorias no comércio varejista e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  vedada  a  comercialização  ou  distribuição  gratuita,  no  âmbito  do

Estado, de sacos e sacolas plásticas descartáveis destinados ao acondicionamento

de  mercadorias  no  comércio  varejista  e  que  não  sejam  oxibiodegradáveis  ou

biodegradáveis.

Parágrafo único - Os sacos e sacolas de que trata o  caput deverão contar com a

certificação  de  órgão  técnico  ou  outra  entidade  reconhecida,  que  ateste  a  sua

característica e qualidade.

Art. 2º - Ficam os fornecedores que comercializarem sacos ou sacolas retornáveis

obrigados a dar garantia de um ano do produto, salvo em caso de uso inadequado

pelo consumidor.

Art. 3º - Ficam proibidas a comercialização ou a distribuição de que trata o art. 1º

após  dois  anos  contados  da publicação  desta  lei,  nos  municípios  onde não  haja

unidade de compostagem industrial.
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Art.  4º  -  O  descumprimento  do  comando previsto  nesta  lei  sujeita  o  infrator  às

penalidades constantes nos arts. 56 a 59 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro

de 1990.

Art.  5º -  Compete ao órgão ambiental  estadual  e aos órgãos de fiscalização de

defesa do consumidor a fiscalização e aplicação do disposto nesta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor 180 dias contados após sua publicação.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Sebastião Costa, relator - Gustavo Valadares - Tiago Ulisses -

Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.597/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria da deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em epígrafe institui a

política estadual para o exercício da atividade profissional do cuidador de idoso.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 com a Emenda nº 1, retorna

agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos

do art. 189, combinado com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Conforme determina o § 1º  do  art.  189 do Regimento Interno,  segue,  anexa,  a

redação do vencido, que é parte integrante deste parecer.

Fundamentação

A proposição em tela, na forma do vencido, visa instituir a política estadual para o

estímulo da atividade de cuidador de idoso no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Como  argumentado  no  1º  turno,  o  Brasil  tem  experimentado  uma  acelerada

transição demográfica, com aumento expressivo da população idosa e muito idosa.

Esse fenômeno, associado ao perfil das famílias, tende a demandar maior atuação

dos cuidadores de idosos.

Cuidador  de  idoso  é  uma  ocupação  prevista  na  Classificação  Brasileira  de

Ocupações -  CBO - do Ministério do Trabalho e Emprego, sob o código 5162-10,

conformando um campo específico de  atuação,  distinto do  campo de atuação do

auxiliar ou técnico de enfermagem.

Destaca-se que, em âmbito nacional, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto
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de Lei nº 4.702/2012, do Senado Federal, que regulamenta a profissão de cuidador

de idoso. De acordo com o projeto, poderá exercer a profissão pessoa maior de 18

anos com ensino fundamental completo que tenha concluído curso de formação de

cuidador de pessoa idosa. O projeto prevê que o poder público deverá incentivar a

formação  do  cuidador  de  pessoa  idosa  por  meio  das  redes  de  ensino  técnico-

profissionalizante e superior.

A proposição, tal como aprovada no 1º turno, se insere nesse contexto, na medida

em  que visa estimular  o  desenvolvimento  da  profissão de cuidador  de  idosos  no

âmbito do Estado.

Pela  relevância  da  matéria,  somos  pela  aprovação  da  proposição  na  forma do

vencido.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.597/2011, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2013.

Rosângela Reis, presidente e relatora - Sebastião Costa - Juarez Távora.

PROJETO DE LEI Nº 2597/2011

(Redação do Vencido)

Institui  a  política estadual para o estímulo da atividade de cuidador de idoso no

âmbito do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a política estadual para o estímulo da atividade de cuidador

de idoso no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - São princípios da política estadual para o estímulo da atividade de cuidador

de idoso de que trata esta lei:

I - proteção dos direitos humanos da pessoa idosa;

II - ética do respeito e da solidariedade;

III - melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa em relação a si, sua família e à

sociedade;

IV - manutenção da convivência social da pessoa idosa.

Art. 3º - São objetivos da política de estímulo da atividade de cuidador de idoso no
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Estado:

I - incentivar a formação de cuidadores de idosos no Estado;

II - contribuir para o fortalecimento da profissão de cuidador de idoso como área

específica de atuação;

III - ampliar o número de profissionais qualificados nesta área;

IV - contribuir para a melhoria da atenção prestada à pessoa idosa.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.649/2012

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do governador do Estado, a proposição em epígrafe, encaminhada por

meio  da  Mensagem  nº  346/2012,  estabelece  os  limites  do  Monumento  Natural

Estadual  Pico  do  Ibituruna,  no  Município  de  Governador  Valadares,  e  dá  outras

providências.

Aprovada no 1º turno com as Emendas nos 1 a 3, da Comissão de Constituição e

Justiça, vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer quanto ao

mérito, nos termos do art. 189, combinado com o art. 102, IX, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte integrante deste parecer.

Fundamentação

A proposição em exame estabelece os limites geográficos do Monumento Natural

Estadual Pico do Ibituruna, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 84 do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

A matéria foi aprovada no 1º turno com as Emendas nºs 1 a 3, apresentadas pela

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  que  corrigem  erro  material  e  promovem

aprimoramentos relacionados à técnica legislativa.

Na mensagem em que encaminha a proposição a  esta  Casa,  o governador  do

Estado ressalta a importância paisagística e ambiental do Pico do Ibituruna para os

habitantes da região do Vale do Rio Doce e destaca sua elevação à categoria de

Monumento  Natural  pela  Constituição  Estadual  de  1989.  Afirma,  ainda,  que  a

proposição encaminhada  cumpre  com  o  disposto  no  §  1º  do  art.  84  do  Ato  das

Disposições Constitucionais Transitórias, que atribui à lei a demarcação e definição
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dos limites da referida unidade de conservação.

Com vistas a promover ajuste na unidade de conservação disciplinada pela Lei nº

15.979,  de  2006,  apresentamos,  na  conclusão deste  parecer,  a Emenda nº  1  ao

vencido em 1º turno.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.649/2012, no 2º

turno, na forma do vencido, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1 AO VENCIDO EM 1º TURNO

Acrescentem-se onde convier os seguintes arts.:

“Art. (...) - A Estação Ecológica do Cercadinho, criada pela Lei nº 15.979, de 2006 e

alterada  pela  Lei  nº  18.042,  de  2009,  passa  a  ser  reconhecida  em  área  de

154,8813ha (cento e cinquenta vírgula oito mil oitocentos e treze hectares) com os

seguintes limites medidas e confrontações: Inicia- se a descrição deste perímetro no

vértice  V-01,  de  coordenadas  N,  7.791.188,59m  e  E  609.545,77m;deste,segue

confrontando com os seguintes azimutes e distâncias: 123°09'02" e 112,23 m até o

vértice  V-02,  de  coordenadas  N  7.791.127,22m  e  E  609.639,73m;  122°57'58"  e

135,90 m até o vértice V-03, de coordenadas N 7.791.053,27m e E 609.753,75m;

125°21'34"  e  94,16 m até  o  vértice  V-04,  de  coordenadas  N 7.790.998,78m  e  E

609.830,54m; 225°42'33" e 53,70 m até o vértice V-05, de coordenadas N 7.790.961 ,

28m e E 609.792,10m; 159°55'07" e 11,45 m até o vértice V-06, de coordenadas N

7.790.950,53m  e  E  609.796,03m;  111  °08'43"  e  27,89  m  até  o  vértice  V-07,  de

coordenadas N 7.790.940,47m e E 609.822,04m; 185°06'27" e 28,64 m até o vértice

V-08, de coordenadas N 7.790.911 ,94m e E 609.819,49m; 178°54'58" e 80,34 m até

o vértice V-09, de coordenadas N 7.790.831,61 m e E 609.821,01 m; 231 °00'51" e

37,59 m até o vértice V-10,  de coordenadas N'  7.790.807,96m e E 609.791,79m;

178°58'30" e 48,76'  m até o vértice V-11, de coordenadas N 7.790.758,21 m e E

609.792,68m;  165°38'17"  e  43,94  m  até  o.  vértice  V-12,  de  coordenadas  N

7.790.715,64m  e  E  609.803,58m;.  150°50'41"  e  27,12  m  até  o  vértice  V-13,  de

coordenadas N 7.790.691,96m e E 609.816,79m; 109°07'57" e 21,82 m até o vértice

V-14, de coordenadas N 7.790.684,81 m e E 609.837,40m; 170°02'01" e 63,73 m até

o vértice V-15,  de coordenadas N 7.790.622,04m e E 609.848,43m; 193°50'42" e
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56,71 m até o vértice V-16,  de coordenadas N 7.790.566,98m'  e E 609.834,86m;

236°06'02"  e  36,43 m até  o  vértice  V-17,  de  coordenadas  N 7.790.546,66m  e  E

609.804,62m;  172°57'49"  e  92,90  m  até  o  vértice  V-18,  de  coordenadas  N

7.790.454,46m  e  E  609.816,00m;  91  °02'10"  e  184,17  m  até  o  vértice  V-19,  de

coordenadas  N  7.790.451,13m  e  E  610.000,14m;  204°46'35"  e  161,90  m  até  o

vértice-V-20, de coordenadas N 7.790.304,13m e E 609.932,29m; 208°28'56" e 1,07

m até o vértice V-21, de coordenadas N 7.790.303,19m e E 609.931,78m; 208°32'59"

e 85,10 m até o vértice V-22, de coordenadas N' 7.790.228,44m e E 6099.891,11m;

219°03'14" e 228,05 m até o vértice V-23,  de coordenadas N 7.790.051,35m e E

609.747,43m;  222°03'26"  e  139,94  m  até  o  vértice  V-24,  de  coordenadas  N

7.789.947,45m  e  E  609.653,69m;  222°58'08"  e  78,01  m  até  o  vértice  V-25,  de

coordenadas N 7.789.890,37m e E 609.600,52m; 223°12'36" e 0,45 m até o vértice V-

26, de coordenadas N 7.789.890,04m e E 609.600,21 m; 219°21'06" e 0,65 m até o

vértice V-27, de coordenadas N 7.789.889,54m e E 609.599,80m; 218°46'38" e 60,28

m até o vértice V-28, de coordenadas N 7.789.842,55m e E 609.562,05m; 226°29'04"

e 105,90 m até o vértice V-29, de coordenadas N 7.789.769,63m e E 609.485,25m;

221  °04'11"  e  2,79  m até  o  vértice  V-30,  de  coordenadas  N  7.789.767,53m  e E

609.483,42m;  215°50'53"  e  17,38  m  até  o  vértice  V-31,  de  coordenadas  N

7.789.753,44m  e  E  609.473,24m;  210°57'50"  e  2,51  m  até  o  vértice  V-32,  de

coordenadas N 7.789.751,29m e E 609.471,95m; 202°30'27" e 1 ,96 m até o vértice

V-33, de coordenadas N 7.789.749,48m e E 609.471,20m; 195.°,10'40" e 1,95 m até o

vértice V-34, de coordenadas N 7.789.747,60m e E 609.470,69m; 191 °18'36" e 11,98

rn  até  o  vértice'  V-35,  de  coordenadas  N  7.789.735,85m  e  E  609.468,34m;

180°00'00".  e  0,02  m até  o  vértice  V-36,  de  coordenadas  N  7.789.735,83m  e  E

609.468,34m;  185°40'18"  e  2,93  m  até  o  vértice  V-37,  de  coordenadas  N

7.789.732,91m  e  E  609.468,05m;  174°20'51"  e  2,94  m  até  o  vértice  V-38,  de

coordenadas N 7.789.729,98m e E 609.468,34m; 163°10'12" e 2,94 m até o vértice V-

39, de coordenadas N 7.789.727,17m e E 609.469,19m; 154°53'07" e 1,41 m até o

vértice V-40, de coordenadas N 7.789.725,89m e E 609.469,79m; 152°03'52" e 4,67

m até  o  vértice  V-41,  de  coordenadas  N  7.789.721,76m  e  E  609.471  ,98m;  221

°25'08"  e  176,27  m  até  o  vértice  V-42,  de  coordenadas  N  7.789.589,58m  e  E
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609.355,37m;  263°17'27"  e  180,52  m  até  o  vértice  V-43,  de  coordenadas  N

7.789.568,49m  e  E  609.176,09m;  240°51'47"  e  81,82  m  até  o  vértice  V-44,  de

coordenadas N 7.789.528,65m e E 609.104,62m; 240°25'17" e 74,77 m até o vértice

V-45, de coordenadas N 7.789.491,74m e E 609.039,59m; 243°40'46" e 60,78 m até o

vértice V-46, de coordenadas N 7.789.464,79m e E 608.985,11 m; 300°27'30" e 4,08

m até o vértice V-47, de coordenadas N 7.789.466,86m e E 608.981,59m; 319°24'30"

e 115,73 m até o vértice V-48, de coordenadas N 7.789.554,74m e E 608.906,29m;

320°09'07"  e  55,20 m até  o'  vértice  V-49,  de  coordenadas  N  7.789.597,12m  e E

608.870,92m;  314°45'39"  e  6,77  m  até  o  vértice  V-50,  de  coordenadas  N

7.789.601,89m  e  E  608.866,11  m; 320°29'21"  e  111,77  m até  o  vértice  V-51,  de

coordenadas N 7.789.688,12m e E 608.795,00m; 321 °30'40" e 67,03 m até o vértice

V-52, de coordenadas N 7.789.740,59m e E 608.753,28m; 336°30'32" e 86,15 m até o

vértice  V-53,  de  coordenadas  N  7.789.819,60m  e  E  608.718,94m;  338°42'11"  e

160,10 m até o vértice V-54, de coordenadas N  7.789.968,77m  e E 608.660,79m;

342°47'32" e 161,68 m até o vértice V-55, de coordenadas N 7.790.123,21 m e E

608.612,96m;  342°21'00  e  68,11  m  até  o  vértice  V-56,  de  coordenadas  N

7.790.188,11m e  E  608.592,31  m;  103°27'39"  e  168,06  m até  o  vértice  V-57,  de

coordenadas N 7.790.148,99m e E 608.755,75m; 71°06'00" e 23,37 m até o vértice V-

58, de coordenadas N 7.790.156,56m e E 608.777,86m; 86°26'30" e 25,94 m até o

vértice V-59, de coordenadas N 7.790.158,17m e E 608.803,75m; 75°01'23" e 17,88

m até o vértice V-60, de coordenadas N' 7.790.162,79m e E 608.821,02m; 68°09'34"

e 27,20 m até o vértice V-61., de coordenadas N' ' 7.790.172,91 m e E 608.846,27m;

62°04'46"  e  34,40  m  até  o  vértice  V-62,  de  coordenadas  N  7.790.189,02m  e  E

608.876,67m;  47º38'20"  e  19,81  m  até  o  vértice  V-63,  de  coordenadas  N

7.790.202,37m  e  E  608.891,31  m;  37º52'30"  e  14,25  m  até  o  vértice  V-64,  de.

coordenadas N 7.790.213,62m e E 608.900,06m; 23°59'11" e 14,61 m até o vértice V-

65, de coordenadas N 7.790.226,97m e E 608.906,00m; 21 °11'50" e 40,16 m até o

vértice V-66, de coordenadas N 7.790.264,41 m e E 608.920,52m; 12°23'51" e 34,10

m até o vértice V-67, de coordenadas N 7.790.297,71 m e E 608.927,84m; 10°09'33"

e 85,84 m até o vértice V-68, de coordenadas N 7.790.382,20m e E 608.942,98m;

341 °17'29"  e  8,60  m até  o  vértice  V-69,  de coordenadas N 7.790.390,35m, e  E
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608.940,22m;  329°39'30"e  16,43  m  até  o  vértice  V-70,  de  coordenadas  N

7.790.404,53m  e  E  608.931,92m;  345°18'36"  e  18,49  m  até  o  vértice  V-71,  de

coordenadas N 7.790.422,42m e E 608.927,23m; 12°51'16" e 37,04 m até o vértice V-

72, de coordenadas N 7.790.458,53m e E 608.935,47m;16°41'07" e 23,72 m até o

vértice -73, de coordenadas N 7.790.481,25m e E 608.942,28m; 28°36'54" e 20,50 m

até o vértice V-74, de coordenadas N 7.790.499,25m e E 608.952,10m; 30°08'41" e

23,28 m até  o  vértice  V-75,  de  coordenadas N 7.790.519,38m  e E 608.963,79m;

354°22'28"  e  25,50 m até  o  vértice  V-76,  de  coordenadas  N 7.790.544,76m  e  E

608.961,29m;  346°45'34"  e  175,17  m  até  o  vértice  V-77,  de  coordenadas  N

7.790.715,27m  e  E  608.921,17m;  347º45'36"  e  67,17  m  até  o  vértice  V-78,  de

coordenadas  N  7.790.780,91  m  e  E  608.906,93m;  346°29'54"  e  157,49  m  até  o

vértice V-79, de coordenadas N 7.790.934,05m e E 608.870,16m; 3°34'52" e 115,44

m até o vértice V-80, de coordenadas N 7.791.049,26m e E 608.877,37m; 56°13'56" e

-215,09 m até o vértice V-81, de coordenadas N 7.791.168,81m e E 609.056,17m;

337º52'53"  e 227,10 m até o vértice V-82,  de coordenadas N 7.791.379,20m e E

608.970,66m;  55°09'51"  e  23,72  m  até  o  vértice  V-83,  de  coordenadas  N

7.791.392,75m  e  E  608.990,13m;  86°08'05"  e  333,03  m  até  o  vértice  V-84,  de

coordenadas N 7.791.415,20m e E 609.322,40m; 135°24'45" e 318,19 m até o vértice

V-01, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas

estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir de coordenadas N

m  e  E  m,  e  encontram-se  representadas  no  Sistema  UTM,  referenciadas  ao

Meridiano Central  nº  45°00',  fuso  -  23,  tendo como  datum o  SAD-  69.  Todos  os

azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Todos  os  azimutes  e  distâncias,  área  e  perímetro  foram  calculados  no  plano  de

projeção U T M.

Art.  (...)  -  Fica autorizada, para fins de abertura de acesso da BR-356 ao bairro

Olhos d'Água, na Estação Ecológica do Cercadinho, a utilização da área delimitada

pela poligonal de vértices 1 a 13, mediante prévia aprovação do órgão responsável

pela  administração  da unidade de  conservação,  sem prejuízo  da  necessidade de

licenciamento ambiental e de outras exigências legais e observados os pré-requisitos

de utilidade pública e interesse social:
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I - Vértice 1: 7.789.879.249 / 609.564.153

II - Vértice 2: 7.789.851.713 / 609.591.961

III - Vértice 3: 7.789.794.969 / 609.538.477

IV - Vértice 4: 7.789.754.921 / 609.526.456

V - Vértice 5: 7.789.593.484 / 609.387.678

VI - Vértice 6: 7.789.590.516 / 609.365.342

VII - Vértice 7: 7.789.486.088 / 609.275.047

VIII - Vértice 8: 7.789.630.000 / 609.258.000

IX - Vértice 9: 7.789.578.000 / 609.149.000

X - Vértice 10: 7.789.509.000 / 609.024.000

XI - Vértice 11: 7.789.640.410 / 608.918.310

XII - Vértice 12: 7.789.688.359 / 609.201.619

XIII - Vértice 13: 7.789.780.744 / 609.436.094”

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2013.

Célio Moreira, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Gustavo Valadares.

PROJETO DE LEI Nº 3.649/2012

(Redação do Vencido)

Estabelece  os  limites  do  Monumento  Natural  Estadual  Pico  do  Ibituruna,  no

Município de Governador Valadares, e dá outras providências.

Art. 1º - Ficam estabelecidos por esta lei os limites do Monumento Natural Estadual

Pico do Ibituruna, localizado no Município de Governador Valadares, em cumprimento

ao disposto no § 1º do art. 84 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição do Estado.

Parágrafo único - O Monumento Natural Estadual Pico do Ibituruna passa a integrar

o Sistema Estadual de Unidades de Conservação - Seuc - e o Sistema Nacional de

Unidades de Conservação da Natureza - Snuc.

Art. 2º - Os limites, medidas e confrontações do Monumento Natural Estadual Pico

do Ibituruna, com área de 1.076,2111ha (mil e setenta e seis hectares, vinte um ares

e onze centiares) e perímetro de 18.476,02m (dezoito mil, quatrocentos e setenta e

seis metros e dois centímetros), são os definidos no memorial descritivo constante no

inciso I do Anexo desta lei.
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Art. 3º - Os terrenos e benfeitorias constantes nos limites previstos no inciso I do

Anexo, cujo uso da propriedade seja incompatível com as condições propostas pelo

órgão responsável  pela administração da unidade,  serão objeto de declaração de

utilidade pública e de interesse social, para fins de desapropriação de pleno domínio,

pelo poder público.

Parágrafo  único  -  Compete  à  Advocacia-Geral  do  Estado -  AGE -  promover  as

desapropriações de que trata o  caput,  podendo, para efeito  de imissão na posse,

alegar urgência, de acordo com o disposto no art. 15 do Decreto-Lei Federal nº 3.365,

de 21 de junho de 1941.

Art.  4º  -  Fica  estabelecida  a  zona  de  amortecimento  do  Monumento  Natural

Estadual Pico do Ibituruna, de acordo com o disposto no art. 25 da Lei Federal nº

9.985, de 18 de julho de 2000.

Parágrafo único - Os limites, medidas e confrontações da zona de amortecimento

do Monumento Natural Estadual Pico do Ibituruna, com área de 6.057,4929ha (seis

mil e cinquenta e sete hectares, quarenta e nove ares e vinte e nove centiares) e

perímetro  de 60.089,76m (sessenta mil  e  oitenta  e nove metros  e setenta  e  seis

centímetros), são os definidos no memorial descritivo constante no inciso II do Anexo

desta lei.

Art.  5º  -  Compete  ao  Instituto  Estadual  de  Florestas  -  IEF  -  administrar  o

Monumento Natural Estadual Pico do Ibituruna e, no prazo de cento e oitenta dias

após a publicação desta lei, constituir o seu Conselho Consultivo.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

(A que se referem os arts. 2º e 4º da Lei nº ... , de ... de ... de ….)

I  -  limites,  medidas  e  confrontações  do  Monumento  Natural  Estadual  Pico  do

Ibituruna: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V 0001, de coordenadas N

7.911.236,958m e E 195.861,031m, 107°51'20" e 164,20m, até o vértice V 0002, de

coordenadas  N 7.911.186,609m e E 196.017,326m;  151°34'46"  e  210,31m,  até  o

vértice V 0003, de coordenadas N 7.911.001,650m e E 196.117,420m; 140°03'22" e

154,97m,  até  o  vértice  V  0004,  de  coordenadas  N  7.910.882,835m  e  E

196.216,918m;  151°31'24"  e  90,50m,  até  o  vértice  V  0005,  de  coordenadas  N
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7.910.803,287m e E 196.260,068m; 200°49'05" e 169,60m, até o vértice V 0006, de

coordenadas  N 7.910.644,759m e E 196.199,792m;  213°59'03"  e  342,52m,  até  o

vértice V 0007, de coordenadas N 7.910.360,748m e E 196.008,338m; 229°48'51" e

161,07m,  até  o  vértice  V  0008,  de  coordenadas  N  7.910.256,814m  e  E

195.885,287m;  126°42'40"  e  120,86m,  até  o  vértice  V  0009,  de  coordenadas  N

7.910.184,565m e E 195.982,177m; 95°31'19" e 273,90m, até o vértice V 0010, de

coordenadas  N 7.910.158,209m e E 196.254,802m;  107°24'00"  e  161,30m,  até  o

vértice V 0011, de coordenadas N 7.910.109,975m e E 196.408,717m; 128°54'08" e

144,05m,  até  o  vértice  V  0012,  de  coordenadas  N  7.910.019,514m  e  E

196.520,817m;  175°30'00"  e  183,02m,  até  o  vértice  V  0013,  de  coordenadas  N

7.909.837,059m e E 196.535,177m; 212°25'33" e 116,97m, até o vértice V 0014, de

coordenadas  N 7.909.738,324m e E 196.472,455m;  236°39'41"  e  142,00m,  até  o

vértice V 0015, de coordenadas N 7.909.660,281m e E 196.353,820m; 279°42'23" e

120,59m,  até  o  vértice  V  0016,  de  coordenadas  N  7.909.680,612m  e  E

196.234,953m;  322°21'15"  e  114,83m,  até  o  vértice  V  0017,  de  coordenadas  N

7.909.771,534m e E 196.164,818m; 296°19'39" e 187,42m, até o vértice V 0018, de

coordenadas  N 7.909.854,656m e E 195.996,837m;  268°47'46"  e  273,56m,  até  o

vértice V 0019, de coordenadas N 7.909.848,909m e E 195.723,333m; 236°49'24" e

114,94m, até o vértice V 0020, de coordenadas N 7.909.786,012m e E 195.627,132m;

183°19'09" e 26,83m, até o vértice V 0021, de coordenadas N 7.909.759,230m e E

195.625,579m;  159°44'25"  e  84,41m,  até  o  vértice  V  0022,  de  coordenadas  N

7.909.680,038m e E 195.654,809m; 184°51'17" e 94,93m, até o vértice V 0023, de

coordenadas  N 7.909.585,444m e E 195.646,775m;  235°55'43"  e  134,60m,  até  o

vértice V 0024, de coordenadas N 7.909.510,036m e E 195.535,277m; 276°58'58" e

198,11m, até o vértice V 0025, de coordenadas N 7.909.534,121m e E 195.338,635m;

294°43'55" e 70,91m, até o vértice V 0026, de coordenadas N 7.909.563,787m e E

195.274,229m;  248°02'58"  e  118,31m,  até  o  vértice  V  0027,  de  coordenadas  N

7.909.519,561m e E 195.164,492m; 213°33'20" e 28,44m, até o vértice V 0028, de

coordenadas  N 7.909.495,860m e E 195.148,772m;  129°36'34"  e  126,72m,  até  o

vértice V 0029, de coordenadas N 7.909.415,069m e E 195.246,399m; 109°13'11" e

213,31m,  até  o  vértice  V  0030,  de  coordenadas  N  7.909.344,848m  e  E
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195.447,824m;  128°12'39"  e  78,12m,  até  o  vértice  V  0031,  de  coordenadas  N

7.909.296,528m e E 195.509,203m; 154°35'08" e 297,13m, até o vértice V 0032, de

coordenadas  N  7.909.028,151m  e  E  195.636,720m;  202°49'17"  e  82,54m,  até  o

vértice V 0033, de coordenadas N 7.908.952,069m e E 195.604,705m; 178°44'56" e

87,19m, até o vértice V 0034, de coordenadas N 7.908.864,904m e E 195.606,608m;

160°48'03" e 66,14m, até o vértice V 0035, de coordenadas N 7.908.802,445m e E

195.628,358m;  158°50'47"  e  14,09m,  até  o  vértice  V  0036,  de  coordenadas  N

7.908.789,304m e E 195.633,443m; 167°35'21" e 17,51m, até o vértice V 0037, de

coordenadas  N  7.908.772,202m  e  E  195.637,206m;  201°32'07"  e  11,43m,  até  o

vértice V 0038, de coordenadas N 7.908.761,575m e E 195.633,012m; 205°21'53" e

10,43m, até o vértice V 0039, de coordenadas N 7.908.752,150m e E 195.628,544m;

230°17'23" e 14,35m, até o vértice V 0040, de coordenadas N 7.908.742,979m e E

195.617,502m;  241°24'05"  e  78,44  m.,  até  o  vértice  V  0041,  de  coordenadas  N

7.908.705,435m e E 195.548,636m; 198°14'01" e 86,17 m., até o vértice V 0042, de

coordenadas  N  7.908.623,593m  e  E  195.521,675m;  148°03'59"  e  58,08m,  até  o

vértice V 0043, de coordenadas N 7.908.574,304m e E 195.552,394m; 174°29'08" e

75,98m, até o vértice V 0044, de coordenadas N 7.908.498,671m e E 195.559,696m;

185°47'59" e 67,04m, até o vértice V 0045, de coordenadas N 7.908.431,977m e E

195.552,922m;  215°45'01"  e  123,60m,  até  o  vértice  V  0046,  de  coordenadas  N

7.908.331,666m e E 195.480,708m; 185°27'03" e 193,24m, até o vértice V 0047, de

coordenadas  N  7.908.139,296m  e  E  195.462,351m;  164°02'47"  e  36,30m,  até  o

vértice V 0048, de coordenadas N 7.908.104,394m e E 195.472,328m; 178°56'06" e

80,73m, até o vértice V 0049, de coordenadas N 7.908.023,681m e E 195.473,829m;

203°23'40" e 103,55m, até o vértice V 0050, de coordenadas N 7.907.928,647m e E

195.432,715m;  181°58'17"  e  170,19m,  até  o  vértice  V  0051,  de  coordenadas  N

7.907.758,560m e E 195.426,860m; 181°03'03" e 180,31m, até o vértice V 0052, de

coordenadas  N 7.907.578,281m e E 195.423,554m;  221°40'48"  e  278,87m,  até  o

vértice V 0053, de coordenadas N 7.907.370,001m e E 195.238,112m; 231°23'42" e

182,70m,  até  o  vértice  V  0054,  de  coordenadas  N  7.907.256,006m  e  E

195.095,340m;  285°43'13"  e  64,95m,  até  o  vértice  V  0055,  de  coordenadas  N

7.907.273,602m e E 195.032,824m; 298°28'06" e 108,62m, até o vértice V 0056, de
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coordenadas  N  7.907.325,379m  e  E  194.937,338m;  316°45'36"  e  48,21m,  até  o

vértice V 0057, de coordenadas N 7.907.360,496m e E 194.904,314m; 271°17'28" e

308,05m,  até  o  vértice  V  0058,  de  coordenadas  N  7.907.367,437m  e  E

194.596,347m;  276°54'56"  e  330,84m,  até  o  vértice  V  0059,  de  coordenadas  N

7.907.407,272m e E 194.267,919m; 274°44'52" e 165,56m, até o vértice V 0060, de

coordenadas  N 7.907.420,976m e E 194.102,923m;  243°46'33"  e  134,95m,  até  o

vértice V 0061, de coordenadas N 7.907.361,343m e E 193.981,861m; 241°25'34" e

88,57m, até o vértice V 0062, de coordenadas N 7.907.318,979m e E 193.904,075m;

198°12'27" e 153,60m, até o vértice V 0063, de coordenadas N 7.907.173,070m e E

193.856,082m;  170°55'43"  e  134,95m,  até  o  vértice  V  0064,  de  coordenadas  N

7.907.039,806m e E 193.877,359m; 244°00'56" e 178,74m, até o vértice V 0065, de

coordenadas  N 7.906.961,494m e E 193.716,683m;  286°07'02"  e  123,85m,  até  o

vértice V 0066, de coordenadas N 7.906.995,875m e E 193.597,701m; 305°41'49" e

155,18m,  até  o  vértice  V  0067,  de  coordenadas  N  7.907.086,421m  e  E

193.471,679m;  321°00'39"  e  278,51m,  até  o  vértice  V  0068,  de  coordenadas  N

7.907.302,901m e E 193.296,446m; 359°52'38" e 154,55m, até o vértice V 0069, de

coordenadas  N 7.907.457,448m e E 193.296,114m;  315°42'52"  e  376,69m,  até  o

vértice V 0070, de coordenadas N 7.907.727,112m e E 193.033,093m; 305°13'00" e

129,76m,  até  o  vértice  V  0071,  de  coordenadas  N  7.907.801,937m  e  E

192.927,086m;  337°18'31"  e  77,87m,  até  o  vértice  V  0072,  de  coordenadas  N

7.907.873,784m e E 192.897,044m; 331°17'39" e 53,87m, até o vértice V 0073, de

coordenadas  N  7.907.921,036m  e  E  192.871,168m;  270°26'56"  e  98,93m,  até  o

vértice V 0074, de coordenadas N 7.907.921,812m e E 192.772,245m; 254°11'39" e

141,26m,  até  o  vértice  V  0075,  de  coordenadas  N  7.907.883,334m  e  E

192.636,322m;  271°34'20"  e  117,41m,  até  o  vértice  V  0076,  de  coordenadas  N

7.907.886,556m e E 192.518,960m; 255°22'17" e 63,70m, até o vértice V 0077, de

coordenadas  N  7.907.870,469m  e  E  192.457,326m;  257°38'45"  e  88,78m,  até  o

vértice V 0078, de coordenadas N 7.907.851,474m e E 192.370,603m; 290°37'48" e

151,44m,  até  o  vértice  V  0079,  de  coordenadas  N  7.907.904,831m  e  E

192.228,875m;  321°04'38"  e  73,72m,  até  o  vértice  V  0080,  de  coordenadas  N

7.907.962,186m e E 192.182,557m; 321°47'22" e 105,02m, até o vértice V 0081, de
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coordenadas  N  7.908.044,706m  e  E  192.117,595m;  303°26'41"  e  93,27m,  até  o

vértice V 0082, de coordenadas N 7.908.096,109m e E 192.039,772m; 318°46'48" e

86,26m, até o vértice V 0083, de coordenadas N 7.908.160,995m e E 191.982,928m;

343°56'48" e 88,51m, até o vértice V 0084, de coordenadas N 7.908.246,054m e E

191.958,452m;  306°16'11"  e  94,51m,  até  o  vértice  V  0085,  de  coordenadas  N

7.908.301,965m e E 191.882,255m; 328°00'04" e 142,64m, até o vértice V 0086, de

coordenadas  N 7.908.422,930m e E 191.806,670m;  342°21'03"  e  131,71m,  até  o

vértice V 0087, de coordenadas N 7.908.548,440m e E 191.766,738m; 357°33'20" e

78,79m, até o vértice V 0088, de coordenadas N 7.908.627,154m e E 191.763,378m;

28°53'50" e 76,67m, até o vértice V 0089, de coordenadas N 7.908.694,281m e E

191.800,430m;  347°56'32"  e  100,78m,  até  o  vértice  V  0090,  de  coordenadas  N

7.908.792,838m e E 191.779,377m; 347°52'41" e 348,39m, até o vértice V 0091, de

coordenadas N 7.909.133,463m e E 191.706,217m; 9°34'35" e 74,43m, até o vértice

V 0092, de coordenadas N 7.909.206,857m e E 191.718,599m; 31°34'14" e 127,70m,

até  o  vértice  V  0093,  de  coordenadas  N  7.909.315,659m  e  E  191.785,458m;

47°10'06" e 141,33m, até o vértice V 0094, de coordenadas N 7.909.411,740m e E

191.889,100m;  18°01'00"  e  229,47m,  até  o  vértice  V  0095,  de  coordenadas  N

7.909.629,963m e E 191.960,075m; 32°10'07" e 218,28m, até o vértice V 0096, de

coordenadas N 7.909.814,730m e E 192.076,288m; 17°27'16" e 88,95m, até o vértice

V 0097, de coordenadas N 7.909.899,584m e E 192.102,968m; 57°04'49" e 9,78m,

até  o  vértice  V  0098,  de  coordenadas  N  7.909.904,896m  e  E  192.111,173m;

125°29'51" e 52,67m, até o vértice V 0099, de coordenadas N 7.909.874,313m e E

192.154,053m;  57°17'19"  e  9,81m,  até  o  vértice  V  0100,  de  coordenadas  N

7.909.879,612m e E 192.162,304m; 87°36'56" e 41,64m, até o vértice V 0101, de

coordenadas  N  7.909.881,344m  e  E  192.203,905m;  113°55'53"  e  25,14m,  até  o

vértice V 0102, de coordenadas N 7.909.871,148m e E 192.226,879m; 138°54'53" e

70,41m, até o vértice V 0103, de coordenadas N 7.909.818,079m e E 192.273,151m;

106°55'28" e 54,75m, até o vértice V 0104, de coordenadas N 7.909.802,140m e E

192.325,532m;  139°33'34"  e  44,45m,  até  o  vértice  V  0105,  de  coordenadas  N

7.909.768,311m e E 192.354,364m; 75°48'25" e 236,85m, até o vértice V 0106, de

coordenadas N 7.909.826,383m e E 192.583,983m; 82°17'43" e 82,96m, até o vértice
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V 0107, de coordenadas N 7.909.837,505m e E 192.666,191m; 80°48'02" e 16,84m,

até o vértice V 0108, de coordenadas N 7.909.840,196m e E 192.682,810m; 1°06'24"

e  46,59m,  até  o  vértice  V  0109,  de  coordenadas  N  7.909.886,776m  e  E

192.683,710m;  32°53'21"  e  44,35m,  até  o  vértice  V  0110,  de  coordenadas  N

7.909.924,019m e E 192.707,793m; 153°30'37" e 36,58m, até o vértice V 0111, de

coordenadas  N  7.909.891,283m  e  E  192.724,107m;  124°16'50"  e  48,54m,  até  o

vértice V 0112, de coordenadas N 7.909.863,942m e E 192.764,218m; 81°48'47" e

93,68m, até o vértice V 0113, de coordenadas N 7.909.877,281m e E 192.856,939m;

356°05'37" e 16,00m, até o vértice V 0114, de coordenadas N 7.909.893,241m e E

192.855,849m;  300°23'56"  e  21,21m,  até  o  vértice  V  0115,  de  coordenadas  N

7.909.903,976m e E 192.837,552m; 319°43'35" e 13,58m, até o vértice V 0116, de

coordenadas N 7.909.914,333m e E 192.828,776m; 42°06'33" e 21,30m, até o vértice

V 0117, de coordenadas N 7.909.930,136m e E 192.843,061m; 77°52'36" e 93,81m,

até  o  vértice  V  0118,  de  coordenadas  N  7.909.949,838m  e  E  192.934,776m;

135°06'58" e 28,76m, até o vértice V 0119, de coordenadas N 7.909.929,460m e E

192.955,070m;  141°31'08"  e  53,34m,  até  o  vértice  V  0120,  de  coordenadas  N

7.909.887,708m e E 192.988,260m; 128°24'27" e 20,76m, até o vértice V 0121, de

coordenadas N 7.909.874,812m e E 193.004,526m; 97°29'05" e 89,35m, até o vértice

V 0122, de coordenadas N 7.909.863,174m e E 193.093,111m; 114°59'06" e 119,05m,

até  o  vértice  V  0123,  de  coordenadas  N  7.909.812,889m  e  E  193.201,020m;

132°16'02" e 49,60m, até o vértice V 0124, de coordenadas N 7.909.779,531m e E

193.237,722m;  158°45'23"  e  47,22m,  até  o  vértice  V  0125,  de  coordenadas  N

7.909.735,522m e E 193.254,831m; 86°07'18" e 33,98m, até o vértice V 0126, de

coordenadas N 7.909.737,820m e E 193.288,729m; 80°00'15" e 28,17m, até o vértice

V 0127, de coordenadas N 7.909.742,710m e E 193.316,470m; 35°57'24" e 38,53m,

até  o  vértice  V  0128,  de  coordenadas  N  7.909.773,895m  e  E  193.339,091m;

35°51'51" e 32,69m, até o vértice V 0129, de coordenadas N 7.909.800,390m e E

193.358,245m;  52°24'11"  e  153,01m,  até  o  vértice  V  0130,  de  coordenadas  N

7.909.893,743m e E 193.479,479m; 24°39'39" e 34,27m, até o vértice V 0131, de

coordenadas  N  7.909.924,884m  e  E  193.493,777m;  359°20'12"  e  30,62m,  até  o

vértice V 0132, de coordenadas N 7.909.955,501m e E 193.493,422m; 313°39'46" e
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111,43m, até o vértice V 0133, de coordenadas N 7.910.032,431m e E 193.412,815m;

334°28'18" e 22,23m, até o vértice V 0134, de coordenadas N 7.910.052,491m e E

193.403,235m;  16°12'48"  e  78,78m,  até  o  vértice  V  0135,  de  coordenadas  N

7.910.128,139m e E 193.425,232m; 14°47'22" e 247,69m, até o vértice V 0136, de

coordenadas  N  7.910.367,622m  e  E  193.488,458m;  344°07'48"  e  81,64m,  até  o

vértice V 0137, de coordenadas N 7.910.446,153m e E 193.466,133m; 345°44'10" e

43,30m, até o vértice V 0138, de coordenadas N 7.910.488,114m e E 193.455,465m;

39°46'01" e 24,05m, até o vértice V 0139, de coordenadas N 7.910.506,601m e E

193.470,850m;  110°54'43"  e  113,01m,  até  o  vértice  V  0140,  de  coordenadas  N

7.910.466,264m e E 193.576,416m; 137°12'34" e 65,54m, até o vértice V 0141, de

coordenadas  N  7.910.418,169m  e  E  193.620,938m;  151°34'26"  e  77,40m,  até  o

vértice V 0142, de coordenadas N 7.910.350,101m e E 193.657,782m; 125°19'48" e

85,70m, até o vértice V 0143, de coordenadas N 7.910.300,543m e E 193.727,697m;

138°59'27" e 104,29m, até o vértice V 0144, de coordenadas N 7.910.221,846m e E

193.796,130m;  148°17'33"  e  119,17m,  até  o  vértice  V  0145,  de  coordenadas  N

7.910.120,463m e E 193.858,763m; 161°14'43" e 47,21m, até o vértice V 0146, de

coordenadas N 7.910.075,762m e E 193.873,941m; 94°47'56" e 41,39m, até o vértice

V 0147, de coordenadas N 7.910.072,300m e E 193.915,182m; 68°15'48" e 59,84m,

até  o  vértice  V  0148,  de  coordenadas  N  7.910.094,459m  e  E  193.970,762m;

147°19'22" e 59,92m, até o vértice V 0149, de coordenadas N 7.910.044,020m e E

194.003,115m;  96°57'41"  e  54,39m,  até  o  vértice  V  0150,  de  coordenadas  N

7.910.037,428m e E 194.057,102m; 82°04'01" e 89,14m, até o vértice V 0151, de

coordenadas  N  7.910.049,731m  e  E  194.145,387m;  102°02'00"  e  47,85m,  até  o

vértice V 0152, de coordenadas N 7.910.039,756m e E 194.192,182m; 153°44'01" e

41,94m, até o vértice V 0153, de coordenadas N 7.910.002,144m e E 194.210,743m;

112°55'06" e 38,06m, até o vértice V 0154, de coordenadas N 7.909.987,323m e E

194.245,799m;  78°26'17"  e  81,57m,  até  o  vértice  V  0155,  de  coordenadas  N

7.910.003,672m e E 194.325,715m; 53°12'37" e 64,79m, até o vértice V 0156, de

coordenadas N 7.910.042,474m e E 194.377,602m; 28°58'18" e 34,33m, até o vértice

V 0157, de coordenadas N 7.910.072,508m e E 194.394,231m; 6°21'49" e 112,29m,

até  o  vértice  V  0158,  de  coordenadas  N  7.910.184,106m  e  E  194.406,677m;
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23°01'10" e 30,23m, até o vértice V 0159, de coordenadas N 7.910.211,933m e E

194.418,500m;  60°07'11"  e  310,01m,  até  o  vértice  V  0160,  de  coordenadas  N

7.910.366,375m e E 194.687,297m; 25°02'26" e 314,56m, até o vértice V 0161, de

coordenadas  N  7.910.651,369m  e  E  194.820,438m;  10°22'29"  e  100,80m,  até  o

vértice V 0162, de coordenadas N 7.910.750,522m e E 194.838,590m; 42°13'58" e

173,72m,  até  o  vértice  V  0163,  de  coordenadas  N  7.910.879,146m  e  E

194.955,354m;  66°33'33"  e  251,98m,  até  o  vértice  V  0164,  de  coordenadas  N

7.910.979,385m e E 195.186,540m; 72°46'21" e 340,59m, até o vértice V 0165, de

coordenadas  N  7.911.080,258m  e  E  195.511,854m;  46°15'33"  e  173,78m,  até  o

vértice V 0166, de coordenadas N 7.911.200,407m e E 195.637,403m; 80°43'02" e

226,60m, até o vértice V 0001, de coordenadas N 7.911.236,958m e E 195.861,031m,

ponto inicial da descrição deste perímetro; todas as coordenadas aqui descritas estão

georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no

Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr, tendo como o Datum o

SIRGAS2000; todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados

no plano de projeção UTM; e

II  -  limites,  medidas e confrontações da zona de amortecimento do Monumento

Natural Estadual Pico do Ibituruna: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice

EY9-V01,  de  coordenadas  N 7.913.745,2015m e  E  193.216,2920m;  deste,  segue

confrontando com os seguintes azimutes e distâncias:  92°23'40"  e 173,53m até o

vértice EY9-V02, de coordenadas N 7.913.737,95m e E 193.389,67m; 119°09'23" e

106,85m até o vértice EY9-V03, de coordenadas N 7.913.685,89m e E 193.482,98m;

108°26'29" e 241,42m até o vértice EY9-V04, de coordenadas N 7.913.609,53m e E

193.712,00m;  120°37'06"  e  277,46m  até  o  vértice  EY9-V05,  de  coordenadas  N

7.913.468,21m e E 193.950,78m; 87°10'26" e 273,47m até o vértice EY9-V06,  de

coordenadas N 7.913.481,70m e E 194.223,92m; 60°37'05" e 193,21m até o vértice

EY9-V07, de coordenadas N 7.913.576,49m e E 194.392,27m; 82°17'39" e 126,17m

até  o  vértice  EY9-V08,  de  coordenadas  N  7.913.593,41m  e  E  194.517,30m;

117°15'30" e 221,87m até o vértice EY9-V09, de coordenadas N 7.913.491,79m e E

194.714,53m;  76°59'20"  e  186,55m  até  o  vértice  EY9-V10,  de  coordenadas  N

7.913.533,79m e E 194.896,29m; 118°30'07" e 119,19m até o vértice EY9-V11, de
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coordenadas N 7.913.476,92m e E 195.001,04m; 87°44'26" e 202,70m até o vértice

EY9-V12, de coordenadas N 7.913.484,91m e E 195.203,58m; 101°19'50" e 241,66m

até  o  vértice  EY9-V13,  de  coordenadas  N  7.913.437,43m  e  E  195.440,53m;

123°10'42" e 249,82m até o vértice EY9-V14, de coordenadas N 7.913.300,72m e E

195.649,63m;  81°07'33"  e  169,50m  até  o  vértice  EY9-V15,  de  coordenadas  N

7.913.326,86m e E 195.817,10m; 98°24'50" e 338,17m até o vértice EY9-V16,  de

coordenadas N 7.913.277,38m e E 196.151,63m; 102°19'19" e 322,00m até o vértice

EY9-V17, de coordenadas N 7.913.208,67m e E 196.466,21m; 114°14'57" e 472,87m

até  o  vértice  EY9-V18,  de  coordenadas  N  7.913.014,45m  e  E  196.897,36m;

107°17'41" e 720,42m até o vértice EY9-V19, de coordenadas N 7.912.800,28m e E

197.585,20m;  116°04'04"  e  178,65m  até  o  vértice  EY9-V20,  de  coordenadas  N

7.912.721,78m e E 197.745,68m; 103°51'13" e 126,24m até o vértice EY9-V21, de

coordenadas N 7.912.691,55m e E 197.868,26m; 83°52'26" e 174,86m até o vértice

EY9-V22, de coordenadas N 7.912.710,21m e E 198.042,12m; 111°21'36" e 237,29m

até  o  vértice  EY9-V23,  de  coordenadas  N  7.912.623,78m  e  E  198.263,10m;

129°48'48" e 144,34m até o vértice EY9-V24, de coordenadas N 7.912.531,37m e E

198.373,97m;  156°03'30"  e  119,04m  até  o  vértice  EY9-V25,  de  coordenadas  N

7.912.422,56m e E 198.422,28m; 151°37'03" e 61,51m até o vértice EY9-V26,  de

coordenadas N 7.912.368,45m e E 198.451,52m; 119°17'51" e 99,04m até o vértice

EY9-V27, de coordenadas N 7.912.319,99m e E 198.537,89m; 102°48'30" e 193,07m

até o vértice EY9-V28, de coordenadas N 7.912.277,19m e E 198.726,15m; 88°32'31"

e  180,79m  até  o  vértice  EY9-V29,  de  coordenadas  N  7.912.281,79m  e  E

198.906,88m;  79°46'45"  e  186,56m  até  o  vértice  EY9-V30,  de  coordenadas  N

7.912.314,89m e E 199.090,48m; 99°08'12" e 112,99m até o vértice EY9-V31,  de

coordenadas N 7.912.296,95m e E 199.202,03m; 111°08'27" e 263,05m até o vértice

EY9-V32, de coordenadas N 7.912.202,08m e E 199.447,38m; 119°15'41" e 137,68m

até  o  vértice  EY9-V33,  de  coordenadas  N  7.912.134,78m  e  E  199.567,48m;

111°59'07" e 63,32m até o vértice EY9-V34, de coordenadas N 7.912.111,08m e E

199.626,20m;  91°14'43"  e  238,32m  até  o  vértice  EY9-V35,  de  coordenadas  N

7.912.105,90m e E 199.864,46m; 127°42'31" e 170,13m até o vértice EY9-V36, de

coordenadas  N  7.912.001,84m  e  E  199.999,05m;  179°59'38"  e  6.978,74m  até  o
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vértice EY9-V37, de coordenadas N 7.905.023,10m e E 199.999,81m; 270°39'16" e

89,27m até o vértice EY9-V38, de coordenadas N 7.905.024,12m e E 199.910,54m;

275°23'16" e 142,00m até o vértice EY9-V39, de coordenadas N 7.905.037,46m e E

199.769,17m;  278°49'37"  e  87,08m  até  o  vértice  EY9-V40,  de  coordenadas  N

7.905.050,82m e E 199.683,12m; 304°36'08" e 72,96m até o vértice EY9-V41,  de

coordenadas N 7.905.092,25m e E 199.623,07m; 321°46'55" e 85,02m até o vértice

EY9-V42, de coordenadas N 7.905.159,05m e E 199.570,46m; 335°56'17" e 63,03m

até  o  vértice  EY9-V43,  de  coordenadas  N  7.905.216,60m  e  E  199.544,77m;

323°42'54" e 74,75m até o vértice EY9-V44, de coordenadas N 7.905.276,86m e E

199.500,53m;  286°04'21"  e  71,09m  até  o  vértice  EY9-V45,  de  coordenadas  N

7.905.296,54m e E 199.432,22m; 241°22'40" e 52,44m até o vértice EY9-V46,  de

coordenadas N 7.905.271,42m e E 199.386,19m; 257°41'41" e 40,73m até o vértice

EY9-V47, de coordenadas N 7.905.262,73m e E 199.346,39m; 309°51'08" e 33,33m

até  o  vértice  EY9-V48,  de  coordenadas  N  7.905.284,09m  e  E  199.320,80m;

322°36'20" e 33,77m até o vértice EY9-V49, de coordenadas N 7.905.310,92m e E

199.300,30m;  337°30'10"  e  56,16m  até  o  vértice  EY9-V50,  de  coordenadas  N

7.905.362,80m e E 199.278,81m; 288°26'13" e 130,94m até o vértice EY9-V51, de

coordenadas N 7.905.404,21m e E 199.154,59m; 301°07'57" e 54,68m até o vértice

EY9-V52, de coordenadas N 7.905.432,48m e E 199.107,79m; 304°03'33" e 74,14m

até  o  vértice  EY9-V53,  de  coordenadas  N  7.905.474,01m  e  E  199.046,36m;

280°13'37" e 115,22m até o vértice EY9-V54, de coordenadas N 7.905.494,46m e E

198.932,98m;  272°48'48"  e  88,07m  até  o  vértice  EY9-V55,  de  coordenadas  N

7.905.498,79m e E 198.845,01m; 253°09'09" e 81,14m até o vértice EY9-V56,  de

coordenadas N 7.905.475,27m e E 198.767,35m; 338°51'07" e 53,75m até o vértice

EY9-V57, de coordenadas N 7.905.525,40m e E 198.747,96m; 290°55'47" e 129,44m

até  o  vértice  EY9-V58,  de  coordenadas  N  7.905.571,63m  e  E  198.627,06m;

260°30'27" e 99,47m até o vértice EY9-V59, de coordenadas N 7.905.555,23m e E

198.528,95m;  267°13'16"  e  65,15m  até  o  vértice  EY9-V60,  de  coordenadas  N

7.905.552,07m e E 198.463,87m; 249°29'45" e 90,76m até o vértice EY9-V61,  de

coordenadas N 7.905.520,28m e E 198.378,87m; 240°16'05" e 92,72m até o vértice

EY9-V62, de coordenadas N 7.905.474,30m e E 198.298,35m; 255°50'07" e 58,78m
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até  o  vértice  EY9-V63,  de  coordenadas  N  7.905.459,91m  e  E  198.241,36m;

282°28'33" e 39,60m até o vértice EY9-V64, de coordenadas N 7.905.468,47m e E

198.202,69m;  255°35'50"  e  53,97m  até  o  vértice  EY9-V65,  de  coordenadas  N

7.905.455,04m e E 198.150,42m; 176°52'42" e 61,91m até o vértice EY9-V66,  de

coordenadas N 7.905.393,22m e E 198.153,79m; 207°29'38" e 36,93m até o vértice

EY9-V67, de coordenadas N 7.905.360,47m e E 198.136,75m; 246°20'33" e 101,93m

até  o  vértice  EY9-V68,  de  coordenadas  N  7.905.319,57m  e  E  198.043,38m;

254°18'26" e 109,23m até o vértice EY9-V69, de coordenadas N 7.905.290,02m e E

197.938,23m;  245°56'41"  e  76,31m  até  o  vértice  EY9-V70,  de  coordenadas  N

7.905.258,92m e E 197.868,55m; 254°06'43" e 61,71m até o vértice EY9-V71,  de

coordenadas N 7.905.242,02m e E 197.809,19m; 308°39'12" e 54,55m até o vértice

EY9-V72, de coordenadas N 7.905.276,10m e E 197.766,59m; 322°50'16" e 113,65m

até  o  vértice  EY9-V73,  de  coordenadas  N  7.905.366,67m  e  E  197.697,94m;

301°35'29" e 210,30m até o vértice EY9-V74, de coordenadas N 7.905.476,84m e E

197.518,80m;  296°41'49"  e  50,34m  até  o  vértice  EY9-V75,  de  coordenadas  N

7.905.499,46m e E 197.473,82m; 317°00'19" e 68,64m até o vértice EY9-V76,  de

coordenadas N 7.905.549,66m e E 197.427,02m; 354°51'14" e 34,31m até o vértice

EY9-V77, de coordenadas N 7.905.583,84m e E 197.423,94m; 20°27'55" e 59,07m

até  o  vértice  EY9-V78,  de  coordenadas  N  7.905.639,18m  e  E  197.444,59m;

341°18'52" e 99,16m até o vértice EY9-V79, de coordenadas N 7.905.733,11m e E

197.412,83m;  302°31'39"  e  209,54m  até  o  vértice  EY9-V80,  de  coordenadas  N

7.905.845,78m e E 197.236,16m; 292°04'57" e 157,72m até o vértice EY9-V81, de

coordenadas N 7.905.905,07m e E 197.090,01m; 279°30'24" e 105,78m até o vértice

EY9-V82, de coordenadas N 7.905.922,54m e E 196.985,68m; 296°34'45" e 83,72m

até  o  vértice  EY9-V83,  de  coordenadas  N  7.905.960,00m  e  E  196.910,81m;

326°30'13" e 78,53m até o vértice EY9-V84, de coordenadas N 7.906.025,49m e E

196.867,47m;  311°05'51"  e  152,57m  até  o  vértice  EY9-V85,  de  coordenadas  N

7.906.125,78m e E 196.752,50m; 322°11'58" e 166,54m até o vértice EY9-V86, de

coordenadas N 7.906.257,37m e E 196.650,42m; 322°11'58" e 76,54m até o vértice

EY9-V87, de coordenadas N 7.906.317,85m e E 196.603,51m; 260°51'05" e 190,27m

até  o  vértice  EY9-V88,  de  coordenadas  N  7.906.287,59m  e  E  196.415,65m;
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270°25'53" e 88,44m até o vértice EY9-V89, de coordenadas N 7.906.288,26m e E

196.327,22m;  290°53'55"  e  82,77m  até  o  vértice  EY9-V90,  de  coordenadas  N

7.906.317,79m e E 196.249,89m; 303°29'24" e 118,47m até o vértice EY9-V91, de

coordenadas N 7.906.383,16m e E 196.151,09m; 269°29'36" e 152,03m até o vértice

EY9-V92, de coordenadas N 7.906.381,81m e E 195.999,06m; 256°45'01" e 428,29m

até  o  vértice  EY9-V93,  de  coordenadas  N  7.906.283,65m  e  E  195.582,17m;

236°05'39" e 209,74m até o vértice EY9-V94, de coordenadas N 7.906.166,65m e E

195.408,10m;  181°47'57"  e  110,55m  até  o  vértice  EY9-V95,  de  coordenadas  N

7.906.056,16m e E 195.404,62m; 189°59'42" e 120,50m até o vértice EY9-V96, de

coordenadas N 7.905.937,49m e E 195.383,71m; 190°53'55" e 144,83m até o vértice

EY9-V97, de coordenadas N 7.905.795,27m e E 195.356,33m; 181°11'50" e 157,21m

até  o  vértice  EY9-V98,  de  coordenadas  N  7.905.638,09m  e  E  195.353,04m;

165°57'43" e 76,50m até o vértice EY9-V99, de coordenadas N 7.905.563,88m e E

195.371,60m;  212°51'09"  e  398,01m  até  o  vértice  EY9-V100,  de  coordenadas  N

7.905.229,52m e E 195.155,68m; 268°50'09" e 130,88m até o vértice EY9-V101, de

coordenadas N 7.905.226,86m e E 195.024,83m; 248°08'20" e 67,49m até o vértice

EY9-V102,  de  coordenadas  N  7.905.201,73m  e  E  194.962,20m;  256°58'37"  e

100,72m  até  o  vértice  EY9-V103,  de  coordenadas  N  7.905.179,03m  e  E

194.864,07m;  264°23'14"  e  151,95m  até  o  vértice  EY9-V104,  de  coordenadas  N

7.905.164,17m e E 194.712,85m; 271°30'34" e 147,74m até o vértice EY9-V105, de

coordenadas N 7.905.168,06m e E 194.565,17m; 281°17'31" e 153,38m até o vértice

EY9-V106,  de  coordenadas  N  7.905.198,10m  e  E  194.414,76m;  297°57'50"  e

139,39m  até  o  vértice  EY9-V107,  de  coordenadas  N  7.905.263,46m  e  E

194.291,64m;  285°59'03"  e  246,03m  até  o  vértice  EY9-V108,  de  coordenadas  N

7.905.331,21m e E 194.055,12m; 280°36'01" e 98,44m até o vértice EY9-V109, de

coordenadas N 7.905.349,32m e E 193.958,36m; 230°51'24" e 244,47m até o vértice

EY9-V110,  de  coordenadas  N  7.905.194,99m  e  E  193.768,75m;  246°19'26"  e

419,60m até o vértice EY9-V111, de coordenadas N 7.905.026,50m e E 193.384,47m;

253°34'35" e 506,46m até o vértice EY9-V112, de coordenadas N 7.904.883,30m e E

192.898,68m;  248°58'44"  e  98,86m  até  o  vértice  EY9-V113,  de  coordenadas  N

7.904.847,84m e E 192.806,40m; 224°26'05" e 162,47m até o vértice EY9-V114, de
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coordenadas N 7.904.731,83m e E 192.692,65m; 246°20'09" e 231,61m até o vértice

EY9-V115, de coordenadas N 7.904.638,87m e E 192.480,52m; 255°49'16" e 56,81m

até  o  vértice  EY9-V116,  de  coordenadas  N  7.904.624,95m  e  E  192.425,44m;

265°12'54" e 182,89m até o vértice EY9-V117, de coordenadas N 7.904.609,69m e E

192.243,19m;  217°02'31"  e  188,77m  até  o  vértice  EY9-V118,  de  coordenadas  N

7.904.459,02m e E 192.129,48m; 235°44'47" e 180,82m até o vértice EY9-V119, de

coordenadas N 7.904.357,24m e E 191.980,02m; 235°48'06" e 72,18m até o vértice

EY9-V120, de coordenadas N 7.904.316,67m e E 191.920,31m; 251°43'44" e 60,87m

até  o  vértice  EY9-V121,  de  coordenadas  N  7.904.297,59m  e  E  191.862,52m;

296°20'17" e 93,24m até o vértice EY9-V122, de coordenadas N 7.904.338,96m e E

191.778,95m;  257°50'26"  e  186,85m  até  o  vértice  EY9-V123,  de  coordenadas  N

7.904.299,60m e E 191.596,30m; 260°37'41" e 71,93m até o vértice EY9-V124, de

coordenadas N 7.904.287,89m e E 191.525,33m; 276°25'07" e 18,50m até o vértice

EY9-V125, de coordenadas N 7.904.289,96m e E 191.506,94m; 329°54'25" e 30,07m

até o vértice EY9-V126, de coordenadas N 7.904.315,98m e E 191.491,86m; 0°49'16"

e  77,61m  até  o  vértice  EY9-V127,  de  coordenadas  N  7.904.393,57m  e  E

191.492,98m;  308°05'21"  e  99,28m  até  o  vértice  EY9-V128,  de  coordenadas  N

7.904.454,82m e E 191.414,83m; 266°15'28" e 75,79m até o vértice EY9-V129, de

coordenadas N 7.904.449,87m e E 191.339,21m; 259°40'50" e 82,90m até o vértice

EY9-V130,  de  coordenadas  N  7.904.435,02m  e  E  191.257,65m;  239°03'18"  e

115,75m até o vértice EY9-V131, de coordenadas N 7.904.375,51m e E 191.158,38m;

275°05'49" e 49,61m até o vértice EY9-V132, de coordenadas N 7.904.379,91m e E

191.108,96m;  262°05'14"  e  47,79m  até  o  vértice  EY9-V133,  de  coordenadas  N

7.904.373,33m e E 191.061,62m; 270°00'00" e 113,06m até o vértice EY9-V134, de

coordenadas N 7.904.373,33m e E 190.948,56m; 264°22'50" e 72,51m até o vértice

EY9-V135, de coordenadas N 7.904.366,23m e E 190.876,39m; 262°16'49" e 83,99m

até  o  vértice  EY9-V136,  de  coordenadas  N  7.904.354,95m  e  E  190.793,17m;

282°47'09" e 54,80m até o vértice EY9-V137, de coordenadas N 7.904.367,08m e E

190.739,73m;  297°24'20"  e  56,17m  até  o  vértice  EY9-V138,  de  coordenadas  N

7.904.392,93m e E 190.689,86m; 335°17'46" e 40,42m até o vértice EY9-V139, de

coordenadas N 7.904.429,66m e E 190.672,96m; 335°44'57" e 48,09m até o vértice
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EY9-V140, de coordenadas N 7.904.473,50m e E 190.653,21m; 346°51'37" e 33,20m

até  o  vértice  EY9-V141,  de  coordenadas  N  7.904.505,83m  e  E  190.645,67m;

321°22'03" e 92,30m até o vértice EY9-V142, de coordenadas N 7.904.577,94m e E

190.588,04m;  295°56'37"  e  132,75m  até  o  vértice  EY9-V143,  de  coordenadas  N

7.904.636,01m e E 190.468,67m; 302°38'36" e 67,63m até o vértice EY9-V144, de

coordenadas N 7.904.672,49m e E 190.411,72m; 4°02'43" e 555,24m até o vértice

EY9-V145, de coordenadas N 7.905.226,35m e E 190.450,89m; 3°09'12" e 385,00m

até o vértice EY9-V146, de coordenadas N 7.905.610,77m e E 190.472,07m; 4°36'16"

e  507,87m  até  o  vértice  EY9-V147,  de  coordenadas  N  7.906.117,01m  e  E

190.512,84m;  358°35'38"  e  514,40m  até  o  vértice  EY9-V148,  de  coordenadas  N

7.906.631,25m e E 190.500,22m; 359°22'10" e 222,04m até o vértice EY9-V149, de

coordenadas N 7.906.853,28m e E 190.497,77m; 340°08'41" e 549,87m até o vértice

EY9-V150,  de  coordenadas  N  7.907.370,46m  e  E  190.311,01m;  340°27'14"  e

495,99m  até  o  vértice  EY9-V151,  de  coordenadas  N  7.907.837,86m  e  E

190.145,08m;  72°38'52"  e  830,40m  até  o  vértice  EY9-V152,  de  coordenadas  N

7.908.085,53m e E 190.937,68m; 344°24'21" e 772,50m até o vértice EY9-V153, de

coordenadas N 7.908.829,59m e E 190.730,02m; 345°52'31" e 434,09m até o vértice

EY9-V154,  de  coordenadas  N  7.909.250,55m  e  E  190.624,09m;  346°08'10"  e

191,36m  até  o  vértice  EY9-V155,  de  coordenadas  N  7.909.436,34m  e  E

190.578,23m;  353°43'02"  e  480,13m  até  o  vértice  EY9-V156,  de  coordenadas  N

7.909.913,58m e E 190.525,69m; 110°12'28" e 1.452,84m até o vértice EY9-V157, de

coordenadas N 7.909.411,74m e E 191.889,10m; 227°10'06" e 141,33m até o vértice

EY9-V158,  de  coordenadas  N  7.909.315,66m  e  E  191.785,46m;  211°34'14"  e

167,54m  até  o  vértice  EY9-V159,  de  coordenadas  N  7.909.172,92m  e  E

191.697,74m;  167°52'41"  e  388,75m  até  o  vértice  EY9-V160,  de  coordenadas  N

7.908.792,84m e E 191.779,38m; 167°56'32" e 100,78m até o vértice EY9-V161, de

coordenadas N 7.908.694,28m e E 191.800,43m; 208°53'50" e 76,67m até o vértice

EY9-V162, de coordenadas N 7.908.627,15m e E 191.763,38m; 177°33'20" e 78,79m

até  o  vértice  EY9-V163,  de  coordenadas  N  7.908.548,44m  e  E  191.766,74m;

162°21'03" e 131,71m até o vértice EY9-V164, de coordenadas N 7.908.422,93m e E

191.806,67m;  148°00'04"  e  142,64m  até  o  vértice  EY9-V165,  de  coordenadas  N
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7.908.301,96m e E 191.882,25m; 126°16'11" e 94,51m até o vértice EY9-V166, de

coordenadas N 7.908.246,05m e E 191.958,45m; 163°56'48" e 88,51m até o vértice

EY9-V167, de coordenadas N 7.908.161,00m e E 191.982,93m; 138°46'48" e 86,26m

até  o  vértice  EY9-V168,  de  coordenadas  N  7.908.096,11m  e  E  192.039,77m;

123°26'41" e 93,27m até o vértice EY9-V169, de coordenadas N 7.908.044,71m e E

192.117,60m;  141°47'22"  e  105,02m  até  o  vértice  EY9-V170,  de  coordenadas  N

7.907.962,19m e E 192.182,56m; 141°04'38" e 73,72m até o vértice EY9-V171, de

coordenadas N 7.907.904,83m e E 192.228,87m; 110°37'48" e 151,44m até o vértice

EY9-V172, de coordenadas N 7.907.851,47m e E 192.370,60m; 77°38'45" e 88,78m

até  o  vértice  EY9-V173,  de  coordenadas  N  7.907.870,47m  e  E  192.457,33m;

75°22'17" e 63,70m até o vértice EY9-V174, de coordenadas N 7.907.886,56m e E

192.518,96m;  91°34'20"  e  117,41m  até  o  vértice  EY9-V175,  de  coordenadas  N

7.907.883,33m e E 192.636,32m; 74°11'39" e 141,26m até o vértice EY9-V176, de

coordenadas N 7.907.921,81m e E 192.772,25m; 90°26'56" e 98,93m até o vértice

EY9-V177, de coordenadas N 7.907.921,04m e E 192.871,17m; 151°17'39" e 53,87m

até  o  vértice  EY9-V178,  de  coordenadas  N  7.907.873,78m  e  E  192.897,04m;

157°18'31" e 77,88m até o vértice EY9-V179, de coordenadas N 7.907.801,94m e E

192.927,09m;  125°13'00"  e  129,76m  até  o  vértice  EY9-V180,  de  coordenadas  N

7.907.727,11m e E 193.033,09m; 135°42'52" e 376,70m até o vértice EY9-V181, de

coordenadas N 7.907.457,45m e E 193.296,11m; 179°52'38" e 154,55m até o vértice

EY9-V182,  de  coordenadas  N  7.907.302,90m  e  E  193.296,45m;  141°00'39"  e

278,51m  até  o  vértice  EY9-V183,  de  coordenadas  N  7.907.086,42m  e  E

193.471,68m;  125°41'49"  e  155,18m  até  o  vértice  EY9-V184,  de  coordenadas  N

7.906.995,87m e E 193.597,70m; 106°07'02" e 123,85m até o vértice EY9-V185, de

coordenadas N 7.906.961,49m e E 193.716,68m; 64°00'56" e 178,75m até o vértice

EY9-V186,  de  coordenadas  N  7.907.039,81m  e  E  193.877,36m;  350°55'43"  e

134,95m  até  o  vértice  EY9-V187,  de  coordenadas  N  7.907.173,07m  e  E

193.856,08m;  18°12'27"  e  153,60m  até  o  vértice  EY9-V188,  de  coordenadas  N

7.907.318,98m e E 193.904,07m; 61°25'34" e 88,58m até o vértice EY9-V189,  de

coordenadas N 7.907.361,34m e E 193.981,86m; 63°46'33" e 134,95m até o vértice

EY9-V190, de coordenadas N 7.907.420,98m e E 194.102,92m; 94°44'52" e 165,56m
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até  o  vértice  EY9-V191,  de  coordenadas  N  7.907.407,27m  e  E  194.267,92m;

96°54'56" e 330,84m até o vértice EY9-V192, de coordenadas N 7.907.367,44m e E

194.596,35m;  91°17'28"  e  308,05m  até  o  vértice  EY9-V193,  de  coordenadas  N

7.907.360,50m e E 194.904,31m; 136°45'36" e 48,21m até o vértice EY9-V194, de

coordenadas N 7.907.325,38m e E 194.937,34m; 118°28'06" e 108,62m até o vértice

EY9-V195, de coordenadas N 7.907.273,60m e E 195.032,82m; 105°43'13" e 64,94m

até  o  vértice  EY9-V196,  de  coordenadas  N  7.907.256,01m  e  E  195.095,34m;

51°23'42" e 182,70m até o vértice EY9-V197, de coordenadas N 7.907.370,00m e E

195.238,11m;  41°40'48"  e  278,87m  até  o  vértice  EY9-V198,  de  coordenadas  N

7.907.578,28m e E 195.423,55m; 1°03'03" e 180,31m até o vértice EY9-V199,  de

coordenadas N 7.907.758,56m e E 195.426,86m; 1°58'17" e 170,19m até o vértice

EY9-V200, de coordenadas N 7.907.928,65m e E 195.432,71m; 23°23'40" e 103,55m

até  o  vértice  EY9-V201,  de  coordenadas  N  7.908.023,68m  e  E  195.473,83m;

358°56'06" e 80,73m até o vértice EY9-V202, de coordenadas N 7.908.104,39m e E

195.472,33m;  344°02'47"  e  36,30m  até  o  vértice  EY9-V203,  de  coordenadas  N

7.908.139,30m e E 195.462,35m; 5°27'03" e 193,24m até o vértice EY9-V204,  de

coordenadas N 7.908.331,67m e E 195.480,71m; 35°45'01" e 123,60m até o vértice

EY9-V205, de coordenadas N 7.908.431,98m e E 195.552,92m; 5°47'59" e 67,04m

até  o  vértice  EY9-V206,  de  coordenadas  N  7.908.498,67m  e  E  195.559,70m;

354°29'08" e 75,98m até o vértice EY9-V207, de coordenadas N 7.908.574,30m e E

195.552,39m;  328°03'59"  e  58,08m  até  o  vértice  EY9-V208,  de  coordenadas  N

7.908.623,59m e E 195.521,67m; 18°14'01" e 86,17m até o vértice EY9-V209,  de

coordenadas N 7.908.705,43m e E 195.548,64m; 61°24'05" e 110,29m até o vértice

EY9-V210, de coordenadas N 7.908.758,23m e E 195.645,47m; 338°50'47" e 47,41m

até  o  vértice  EY9-V211,  de  coordenadas  N  7.908.802,45m  e  E  195.628,36m;

340°48'03" e 66,14m até o vértice EY9-V212, de coordenadas N 7.908.864,90m e E

195.606,61m;  358°44'56"  e  87,19m  até  o  vértice  EY9-V213,  de  coordenadas  N

7.908.952,07m e E 195.604,70m; 22°49'17" e 82,54m até o vértice EY9-V214,  de

coordenadas N 7.909.028,15m e E 195.636,72m; 334°35'08" e 297,13m até o vértice

EY9-V215, de coordenadas N 7.909.296,53m e E 195.509,20m; 308°12'39" e 78,12m

até  o  vértice  EY9-V216,  de  coordenadas  N  7.909.344,85m  e  E  195.447,82m;
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289°13'11" e 213,31m até o vértice EY9-V217, de coordenadas N 7.909.415,07m e E

195.246,40m;  309°36'34"  e  126,72m  até  o  vértice  EY9-V218,  de  coordenadas  N

7.909.495,86m e E 195.148,77m; 33°33'20" e 28,44m até o vértice EY9-V219,  de

coordenadas N 7.909.519,56m e E 195.164,49m; 68°02'58" e 118,31m até o vértice

EY9-V220, de coordenadas N 7.909.563,79m e E 195.274,23m; 114°43'55" e 70,91m

até  o  vértice  EY9-V221,  de  coordenadas  N  7.909.534,12m  e  E  195.338,63m;

96°58'58" e 198,11m até o vértice EY9-V222, de coordenadas N 7.909.510,04m e E

195.535,28m;  55°55'43"  e  134,60m  até  o  vértice  EY9-V223,  de  coordenadas  N

7.909.585,44m  e  E  195.646,78m;  4°51'17"  e  94,94m  até  o  vértice  EY9-V224,  de

coordenadas N 7.909.680,04m e E 195.654,81m; 339°44'25" e 84,41m até o vértice

EY9-V225, de coordenadas N 7.909.759,23m e E 195.625,58m; 3°19'09" e 26,83m

até  o  vértice  EY9-V226,  de  coordenadas  N  7.909.786,01m  e  E  195.627,13m;

56°49'24" e 114,94m até o vértice EY9-V227, de coordenadas N 7.909.848,91m e E

195.723,33m;  88°47'46"  e  273,57m  até  o  vértice  EY9-V228,  de  coordenadas  N

7.909.854,66m e E 195.996,84m; 116°19'39" e 187,42m até o vértice EY9-V229, de

coordenadas N 7.909.771,53m e E 196.164,82m; 142°21'15" e 114,83m até o vértice

EY9-V230, de coordenadas N 7.909.680,61m e E 196.234,95m; 99°42'23" e 120,59m

até  o  vértice  EY9-V231,  de  coordenadas  N  7.909.660,28m  e  E  196.353,82m;

56°39'41" e 142,00m até o vértice EY9-V232, de coordenadas N 7.909.738,32m e E

196.472,45m;  32°25'33"  e  116,97m  até  o  vértice  EY9-V233,  de  coordenadas  N

7.909.837,06m e E 196.535,18m; 355°30'00" e 183,02m até o vértice EY9-V234, de

coordenadas N 7.910.019,51m e E 196.520,82m; 308°54'08" e 144,05m até o vértice

EY9-V235,  de  coordenadas  N  7.910.109,98m  e  E  196.408,72m;  287°24'00"  e

161,30m  até  o  vértice  EY9-V236,  de  coordenadas  N  7.910.158,21m  e  E

196.254,80m;  275°31'19"  e  273,90m  até  o  vértice  EY9-V237,  de  coordenadas  N

7.910.184,56m e E 195.982,18m; 306°42'40" e 120,86m até o vértice EY9-V238, de

coordenadas N 7.910.256,81m e E 195.885,29m; 49°48'51" e 161,07m até o vértice

EY9-V239, de coordenadas N 7.910.360,75m e E 196.008,34m; 33°59'03" e 342,52m

até  o  vértice  EY9-V240,  de  coordenadas  N  7.910.644,76m  e  E  196.199,79m;

20°49'05" e 169,60m até o vértice EY9-V241, de coordenadas N 7.910.803,29m e E

196.260,07m;  331°31'24"  e  90,50m  até  o  vértice  EY9-V242,  de  coordenadas  N
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7.910.882,84m e E 196.216,92m; 320°03'22" e 154,97m até o vértice EY9-V243, de

coordenadas N 7.911.001,65m e E 196.117,42m; 331°34'46" e 210,31m até o vértice

EY9-V244,  de  coordenadas  N  7.911.186,61m  e  E  196.017,33m;  287°51'20"  e

164,21m até o vértice EY9-V245, de coordenadas N 7.911.236,96m e E 195.861,03m;

260°43'02" e 226,60m até o vértice EY9-V246, de coordenadas N 7.911.200,41m e E

195.637,40m;  226°15'33"  e  173,78m  até  o  vértice  EY9-V247,  de  coordenadas  N

7.911.080,26m e E 195.511,85m; 252°46'21" e 340,60m até o vértice EY9-V248, de

coordenadas N 7.910.979,38m e E 195.186,54m; 246°33'33" e 251,98m até o vértice

EY9-V249,  de  coordenadas  N  7.910.879,15m  e  E  194.955,35m;  222°13'58"  e

173,72m  até  o  vértice  EY9-V250,  de  coordenadas  N  7.910.750,52m  e  E

194.838,59m;  190°22'29"  e  100,80m  até  o  vértice  EY9-V251,  de  coordenadas  N

7.910.651,37m e E 194.820,44m; 205°02'26" e 314,56m até o vértice EY9-V252, de

coordenadas N 7.910.366,38m e E 194.687,30m; 240°07'11" e 320,75m até o vértice

EY9-V253,  de  coordenadas  N  7.910.206,58m  e  E  194.409,18m;  186°21'49"  e

134,90m  até  o  vértice  EY9-V254,  de  coordenadas  N  7.910.072,51m  e  E

194.394,23m;  208°58'18"  e  34,33m  até  o  vértice  EY9-V255,  de  coordenadas  N

7.910.042,47m e E 194.377,60m; 233°12'37" e 64,79m até o vértice EY9-V256, de

coordenadas N 7.910.003,67m e E 194.325,72m; 258°26'17" e 81,57m até o vértice

EY9-V257, de coordenadas N 7.909.987,32m e E 194.245,80m; 292°55'06" e 38,06m

até  o  vértice  EY9-V258,  de  coordenadas  N  7.910.002,14m  e  E  194.210,74m;

333°44'01" e 59,15m até o vértice EY9-V259, de coordenadas N 7.910.055,19m e E

194.184,57m;  262°04'01"  e  128,70m  até  o  vértice  EY9-V260,  de  coordenadas  N

7.910.037,43m e E 194.057,10m; 276°57'41" e 54,39m até o vértice EY9-V261, de

coordenadas N 7.910.044,02m e E 194.003,12m; 327°19'22" e 59,92m até o vértice

EY9-V262, de coordenadas N 7.910.094,46m e E 193.970,76m; 248°15'48" e 59,84m

até  o  vértice  EY9-V263,  de  coordenadas  N  7.910.072,30m  e  E  193.915,18m;

274°47'56" e 41,39m até o vértice EY9-V264, de coordenadas N 7.910.075,76m e E

193.873,94m;  341°14'43"  e  47,21m  até  o  vértice  EY9-V265,  de  coordenadas  N

7.910.120,46m e E 193.858,76m; 328°17'33" e 119,17m até o vértice EY9-V266, de

coordenadas N 7.910.221,85m e E 193.796,13m; 318°59'27" e 104,29m até o vértice

EY9-V267, de coordenadas N 7.910.300,54m e E 193.727,70m; 305°19'48" e 85,70m
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até  o  vértice  EY9-V268,  de  coordenadas  N  7.910.350,10m  e  E  193.657,78m;

331°34'26" e 121,96m até o vértice EY9-V269, de coordenadas N 7.910.457,36m e E

193.599,73m;  290°54'43"  e  161,78m  até  o  vértice  EY9-V270,  de  coordenadas  N

7.910.515,10m e E 193.448,60m; 165°44'10" e 71,14m até o vértice EY9-V271, de

coordenadas N 7.910.446,15m e E 193.466,13m; 164°07'48" e 81,64m até o vértice

EY9-V272,  de  coordenadas  N  7.910.367,62m  e  E  193.488,46m;  194°47'22"  e

247,69m  até  o  vértice  EY9-V273,  de  coordenadas  N  7.910.128,14m  e  E

193.425,23m;  196°12'48"  e  87,68m  até  o  vértice  EY9-V274,  de  coordenadas  N

7.910.043,95m e E 193.400,75m; 133°39'46" e 128,10m até o vértice EY9-V275, de

coordenadas N 7.909.955,50m e E 193.493,42m; 179°20'12" e 30,62m até o vértice

EY9-V276, de coordenadas N 7.909.924,88m e E 193.493,78m; 204°39'39" e 34,27m

até  o  vértice  EY9-V277,  de  coordenadas  N  7.909.893,74m  e  E  193.479,48m;

232°24'11" e 153,01m até o vértice EY9-V278, de coordenadas N 7.909.800,39m e E

193.358,25m;  215°51'51"  e  32,69m  até  o  vértice  EY9-V279,  de  coordenadas  N

7.909.773,89m e E 193.339,09m; 215°57'24" e 38,53m até o vértice EY9-V280, de

coordenadas N 7.909.742,71m e E 193.316,47m; 260°00'15" e 28,17m até o vértice

EY9-V281, de coordenadas N 7.909.737,82m e E 193.288,73m; 266°07'18" e 33,98m

até  o  vértice  EY9-V282,  de  coordenadas  N  7.909.735,52m  e  E  193.254,83m;

338°45'23" e 68,52m até o vértice EY9-V283, de coordenadas N 7.909.799,38m e E

193.230,00m;  294°59'06"  e  151,03m  até  o  vértice  EY9-V284,  de  coordenadas  N

7.909.863,17m e E 193.093,11m; 277°29'05" e 89,35m até o vértice EY9-V285, de

coordenadas N 7.909.874,81m e E 193.004,53m; 308°24'27" e 20,76m até o vértice

EY9-V286, de coordenadas N 7.909.887,71m e E 192.988,26m; 321°31'08" e 80,33m

até  o  vértice  EY9-V287,  de  coordenadas  N  7.909.950,59m  e  E  192.938,28m;

257°52'36" e 134,90m até o vértice EY9-V288, de coordenadas N 7.909.922,26m e E

192.806,39m;  120°23'56"  e  57,35m  até  o  vértice  EY9-V289,  de  coordenadas  N

7.909.893,24m e E 192.855,85m; 176°05'37" e 16,00m até o vértice EY9-V290, de

coordenadas N 7.909.877,28m e E 192.856,94m; 261°48'47" e 93,68m até o vértice

EY9-V291, de coordenadas N 7.909.863,94m e E 192.764,22m; 304°16'50" e 48,54m

até  o  vértice  EY9-V292,  de  coordenadas  N  7.909.891,28m  e  E  192.724,11m;

333°30'37" e 36,58m até o vértice EY9-V293, de coordenadas N 7.909.924,02m e E
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192.707,79m;  212°53'21"  e  44,35m  até  o  vértice  EY9-V294,  de  coordenadas  N

7.909.886,78m e E 192.683,71m; 181°06'24" e 46,59m até o vértice EY9-V295, de

coordenadas N 7.909.840,20m e E 192.682,81m; 260°48'02" e 16,84m até o vértice

EY9-V296, de coordenadas N 7.909.837,51m e E 192.666,19m; 262°17'43" e 82,96m

até  o  vértice  EY9-V297,  de  coordenadas  N  7.909.826,38m  e  E  192.583,98m;

255°48'25" e 236,85m até o vértice EY9-V298, de coordenadas N 7.909.768,31m e E

192.354,36m;  319°33'34"  e  44,45m  até  o  vértice  EY9-V299,  de  coordenadas  N

7.909.802,14m e E 192.325,53m; 286°55'28" e 54,75m até o vértice EY9-V300, de

coordenadas N 7.909.818,08m e E 192.273,15m; 318°54'53" e 84,69m até o vértice

EY9-V301, de coordenadas N 7.909.881,91m e E 192.217,50m; 267°36'56" e 70,07m

até  o  vértice  EY9-V302,  de  coordenadas  N  7.909.879,00m  e  E  192.147,49m;

305°29'51" e 51,16m até o vértice EY9-V303, de coordenadas N 7.909.908,70m e E

192.105,84m;  197°27'16"  e  98,51m  até  o  vértice  EY9-V304,  de  coordenadas  N

7.909.814,73m e E 192.076,29m; 212°10'07" e 218,28m até o vértice EY9-V305, de

coordenadas N 7.909.629,96m e E 191.960,08m; 198°01'00" e 229,48m até o vértice

EY9-V306, de coordenadas N 7.909.411,74m e E 191.889,10m; 58°33'00" e 285,25m

até  o  vértice  EY9-V307,  de  coordenadas  N  7.910.140,52m  e  E  190.892,29m;

57°42'37" e 248,83m até o vértice EY9-V308, de coordenadas N 7.910.273,45m e E

191.102,65m;  36°04'39"  e  19,54m  até  o  vértice  EY9-V309,  de  coordenadas  N

7.910.289,24m e E 191.114,15m; 37°46'22" e 206,89m até o vértice EY9-V310, de

coordenadas N 7.910.452,78m e E 191.240,88m; 37°13'48" e 170,23m até o vértice

EY9-V311, de coordenadas N 7.910.588,31m e E 191.343,87m; 38°28'29" e 225,72m

até  o  vértice  EY9-V312,  de  coordenadas  N  7.910.765,02m  e  E  191.484,30m;

36°39'03" e 418,52m até o vértice EY9-V313, de coordenadas N 7.911.100,79m e E

191.734,13m;  34°43'23"  e  431,43m  até  o  vértice  EY9-V314,  de  coordenadas  N

7.911.455,40m e E 191.979,88m; 306°07'35" e 184,23m até o vértice EY9-V315, de

coordenadas N 7.911.564,01m e E 191.831,07m; 306°38'22" e 212,81m até o vértice

EY9-V316,  de  coordenadas  N  7.911.691,01m  e  E  191.660,31m;  306°09'41"  e

232,23m até o vértice EY9-V317, de coordenadas N 7.911.828,04m e E 191.472,82m;

306°16'01" e 298,64m até o vértice EY9-V318, de coordenadas N 7.912.004,70m e E

191.232,04m;  305°55'44"  e  200,75m  até  o  vértice  EY9-V319,  de  coordenadas  N
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7.912.122,50m e E 191.069,48m; 303°09'20" e 198,78m até o vértice EY9-V320, de

coordenadas N 7.912.231,22m e E 190.903,06m; 306°47'48" e 20,29m até o vértice

EY9-V321, de coordenadas N 7.912.243,37m

e E 190.886,82m; 30°25'01" e 121,84m até o vértice EY9-V322, de coordenadas N

7.912.348,44m e E 190.948,50m; 35°04'53" e 98,22m até o vértice EY9-V323,  de

coordenadas N 7.912.428,81m e E 191.004,95m; 45°21'44" e 60,13m até o vértice

EY9-V324, de coordenadas N 7.912.471,06m e E 191.047,74m; 45°21'44" e 60,13m

até  o  vértice  EY9-V325,  de  coordenadas  N  7.912.513,30m  e  E  191.090,52m;

89°23'17" e 130,13m até o vértice EY9-V326, de coordenadas N 7.912.514,69m e E

191.220,65m;  47°43'54"  e  334,24m  até  o  vértice  EY9-V327,  de  coordenadas  N

7.912.739,50m e E 191.467,98m; 66°24'57" e 118,54m até o vértice EY9-V328, de

coordenadas N 7.912.786,93m e E 191.576,62m; 33°33'52" e 212,81m até o vértice

EY9-V329, de coordenadas N 7.912.964,25m e E 191.694,27m; 27°49'21" e 152,13m

até  o  vértice  EY9-V330,  de  coordenadas  N  7.913.098,79m  e  E  191.765,28m;

53°43'54" e 314,71m até o vértice EY9-V331, de coordenadas N 7.913.284,97m e E

192.019,02m;  66°04'42"  e  506,29m  até  o  vértice  EY9-V332,  de  coordenadas  N

7.913.490,26m e E 192.481,82m; 76°02'15" e 290,85m até o vértice EY9-V333, de

coordenadas N 7.913.560,44m e E 192.764,08m; 64°20'55" e 311,23m até o vértice

EY9-V334,  de  coordenadas  N  7.913.695,17m  e  E  193.044,63m;  73°45'04"  e

178,806m até o vértice EY9-V01, ponto inicial da descrição deste perímetro; todas as

coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro

e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central

39°00', fuso - 24, tendo como Datum o SIRGAS2000; todos os azimutes e distâncias,

áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.”

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.950/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

prorrogação  dos  mandatos  dos  conselheiros  tutelares  no  Estado  e  dá  outras

providências.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, retorna agora a proposição a
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esta  comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  189,

combinado com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Conforme determina o § 1º  do  art.  189 do Regimento Interno,  segue,  anexa,  a

redação do vencido, que é parte integrante deste parecer.

Fundamentação

Na  forma  do  vencido,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  regular  o  mandato  dos

conselheiros tutelares de municípios do Estado, no período que antecede a eleição

unificada, prevista na Lei Federal nº 12.696, de 2012.

Além de unificar o processo de escolha dos conselheiros tutelares em todo o País,

a Lei Federal nº 12.696, de 2012, ampliou de três para quatro anos a duração dos

mandatos para esses cargos. No entanto, não dispôs sobre o processo de transição

dos mandatos em curso até a eleição unificada.

No processo de discussão do parecer em 1º turno, ficou explícita a concordância

dos atores envolvidos na defesa dos direitos da criança e do adolescente sobre a

unificação  dos  mandatos  dos  conselheiros  tutelares.  Ficaram  explícitas  também

divergências sobre a prorrogação dos mandatos. O Conselho Nacional dos Direitos

da Criança e do Adolescente - Conanda - se manifestou a favor da prorrogação dos

mandatos dos conselheiros tutelares empossados em 2011 ou 2012, como medida

excepcional, não sendo computado para fins de participação no processo de escolha

unificado que ocorrerá em 2015 o mandato daqueles conselheiros empossados em

2013, cuja duração ficaria prejudicada.

O Ministério  Público  do  Estado  -  MPE -,  por  sua  vez,  se  posicionou de forma

divergente, sugerindo que se façam novas eleições para mandato-tampão pelo tempo

restante,  até  a  data  limite  de  10/1/2016,  uma  vez  que  não  seria  razoável  a

prorrogação dos mandatos por um período de tempo tão extenso. Por outro lado, o

próprio  MPE  reconhece  que,  para  mandatos  excessivamente  curtos,  não  seria

recomendável  a  realização de novas  eleições.  Nesses  casos,  o  MPE remete aos

estados  e  municípios  a  edição  de  atos  normativos,  no  uso  de  sua  competência

legislativa concorrente e suplementar, para definir a solução que melhor se ajuste aos

seus interesses, inclusive a opção pela prorrogação do mandato. No caso de se optar

pela  prorrogação dos mandatos,  o MPE recomenda a  adoção de um limite a ser
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observado, evitando-se prorrogações superiores ao prazo de um ano e meio.

Entendemos  que  a  prorrogação  dos  mandatos  só  deve  ocorrer  em  casos

extraordinários como esse, que é um período de transição. Para evitar mandatos por

períodos muito longos, consideramos necessário observar o limite de um mandato e

meio para fins de reeleição.

Reafirmamos, assim, o posicionamento adotado por esta comissão no 1º turno, por

entender que, na forma do vencido, a proposição em análise complementa as normas

gerais editadas pela citada Lei Federal nº 12.696, de 2012.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.950/2013, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2013.

Rosângela Reis, presidente e relatora - Sebastião Costa - Juarez Távora.

Projeto de Lei Nº 3.950/2013

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre o mandato dos conselheiros tutelares de municípios do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O mandato do conselheiro tutelar de município do Estado empossado a

partir de 1º de janeiro de 2011 encerrar-se-á em 10 de janeiro de 2016.

§ 1º - O conselheiro tutelar a que se refere o caput que tiver exercido o mandato por

período ininterrupto superior a quatro anos e meio não poderá participar do processo

de escolha unificado que ocorrerá em 2015.

§ 2º - Não haverá processo de escolha para os conselhos tutelares em 2014.

Art. 2º - O disposto no caput do art. 1º não se aplica ao município que regular de

forma diversa a transição para o processo de escolha em data unificada estabelecido

pela Lei Federal nº 12.696, de 25 de julho de 2012.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.696/2013

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei sob análise acrescenta
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área à Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto nº 45.397, de 2010.

Aprovado no 1º turno com a Emenda nº 1, retorna agora o projeto a esta comissão

para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, VIII, combinado com o

art. 189, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em análise busca alterar os limites da Estação Ecológica de Arêdes,

situada no Município de Itabirito e criada por meio do Decreto nº 45.397, de 2010.

As estações ecológicas estão incluídas no grupo de unidades de conservação -

UCs  -  de  proteção  integral  e  têm  por  objetivo  a  preservação  da  natureza  e  a

realização de pesquisas científicas.  A criação da Estação Ecológica de Arêdes se

fundamentou na proteção do patrimônio natural da região, com vistas à proteção da

flora, da fauna e à manutenção da quantidade e qualidade dos recursos hídricos que

contribuem para o abastecimento público do Município de Itabirito.

A biodiversidade da área foi considerada pelo documento Biodiversidade em Minas

Gerais: um Atlas para Sua Conservação como de importância biológica extrema para

a flora e para avifauna,  especial  para a herpetofauna e extrema e potencial para

invertebrados;  e  no  desenvolvimento  de  pesquisas  científicas.  Além  disso,  a  UC

confere proteção ao patrimônio histórico-arqueológico, relacionado ao Ciclo do Ouro

do Brasil-Colônia e que compreende o complexo arqueológico de Arêdes e o conjunto

de ruínas das fazendas Arêdes e Águas Quentes.

Vê-se que a preservação da área contribui para a proteção da biodiversidade e do

patrimônio histórico-arqueológico do Estado. No entanto, constatada a necessidade

de  adequação  dos  limites  da  unidade  de  conservação  à  realidade  local,

apresentamos, na conclusão deste parecer, o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.696/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado, ao vencido em 1º

turno.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera os limites da Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto nº 45.397, de
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2010.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto nº 45.397, de 14 de

junho de 2010, alterado pelo Decreto nº 46.322, de 30 de setembro de 2013, com

fundamento  na  Lei  nº  19.555,  de 9  de  agosto  de  2011,  passa a  ter  os  limites  e

confrontações  estabelecidos  no  anexo  desta  lei,  perfazendo  uma  área  total

aproximada de 2.674,9640 (dois mil seiscentos e setenta e quatro vírgula nove mil

seiscentos e quarenta hectares).

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de )

I - Gleba 01: a descrição tem início no vértice P-1, de coordenadas N 7760509,3298

m e E 612427,8340 m; daí segue para o P-2, de coordenadas N 7760423,5296 m e E

612753,8245  m; daí  segue para  o  P-3,  de  coordenadas  N 7760401,9995 m e  E

613030,1550  m; daí  segue para  o  P-4,  de  coordenadas  N 7760251,2316 m e  E

613077,1777  m; daí  segue para  o  P-5,  de  coordenadas  N 7760071,5638 m e  E

613135,8124 m; daí segue para o P-6, de coordenadas N 7759967,0247 m e E

613143,0247 m; daí segue para o P-7, de coordenadas N 7759873,6582 m e E

613009,8743  m; daí  segue para  o  P-8,  de  coordenadas  N 7759828,5494 m e  E

612913,9958  m; daí  segue para  o  P-9,  de  coordenadas  N 7759701,1668 m e  E

612949,4766 m; daí  segue para o P-10, de coordenadas N 7759497,8079 m e E

613203,7351 m; daí  segue para o P-11, de coordenadas N 7759388,0377 m e E

613319,6653 m; daí  segue para o P-12, de coordenadas N 7759277,8975 m e E

613422,6455 m; daí  segue para o P-13, de coordenadas N 7759210,4674 m e E

613512,2656 m; daí  segue para o P-14, de coordenadas N 7759162,2773 m e E

613603,8657 m; daí  segue para o P-15, de coordenadas N 7759072,3971 m e E

613732,8960 m; daí  segue para o P-16, de coordenadas N 7758950,9769 m e E

613892,8462 m; daí  segue para o P-17, de coordenadas N 7759030,6045 m e E

613990,1072 m; daí  segue para o P-18, de coordenadas N 7759121,2855 m e E

614031,6500 m; daí  segue para o P-19, de coordenadas N 7759202,8623 m e E

614119,5268 m; daí segue para o P-20, de coordenadas N 7759396,3995 m e E
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614190,0116 m; daí segue para o P-21, de coordenadas N 7759424,2273 m e E

614116,1177 m; daí  segue para o P-22,  de coordenadas N 7759869,0970 m e E

614103,6398 m; daí  segue para o P-23, de coordenadas N 7759952,3528 m e E

614161,2848 m; daí  segue para o P-24, de coordenadas N 7760127,4131 m e E

614225,0004 m; daí  segue para o P-25, de coordenadas N 7760267,7082 m e E

614363,7949 m; daí  segue para o P-26, de coordenadas N 7760355,2099 m e E

614410,3780 m; daí  segue para o P-27, de coordenadas N 7760467,8801 m e E

614425,7266 m; daí  segue para o P-28, de coordenadas N 7760643,9907 m e E

614801,7663 m; daí  segue para o P-29, de coordenadas N 7760723,4574 m e E

614896,0758 m; daí  segue para o P-30, de coordenadas N 7760799,1700 m e E

614946,4070 m; daí  segue para o P-31, de coordenadas N 7760917,1809 m e E

614984,0306 m; daí  segue para o P-32, de coordenadas N 7760981,4603 m e E

615062,1017 m; daí  segue para o P-33, de coordenadas N 7760951,4422 m e E

615256,0651 m; daí  segue para o P-34, de coordenadas N 7760868,2139 m e E

615367,2607 m; daí  segue para o P-35, de coordenadas N 7760571,3030 m e E

615574,2887 m; daí  segue para o P-36, de coordenadas N 7760474,6177 m e E

615647,4172 m; daí  segue para o P-37, de coordenadas N 7760397,4779 m e E

615737,7392 m; daí segue para o P-38, de coordenadas N 7760242,6145 m e E

616045,8460 m; daí  segue para o P-39, de coordenadas N 7760152,6095 m e E

616161,2329 m; daí  segue para o P-40,  de coordenadas N 7760115,8802 m e E

616116,3729 m; daí segue para o P-41, de coordenadas N 7760056,7894 m e E

616098,9279 m; daí  segue para o P-42, de coordenadas N 7759985,7546 m e E

616110,1667 m; daí segue para o P-43, de coordenadas N 7759871,6623 m e E

616072,8519 m; daí  segue para o P-44, de coordenadas N 7759807,6661 m e E

616094,8151 m; daí  segue para o P-45, de coordenadas N 7759758,1448 m e E

616150,7365 m; daí  segue para o P-46, de coordenadas N 7759699,6228 m e E

616267,5363 m; daí  segue para o P-47, de coordenadas N 7759604,8729 m e E

616361,1562 m; daí  segue para o P-48, de coordenadas N 7759506,8724 m e E

616465,7896 m; daí  segue para o P-49, de coordenadas N 7759284,8205 m e E

616470,9051 m; daí segue para o P-50, de coordenadas N 7759122,1269 m e E

616386,4176 m; daí  segue para o P-51, de coordenadas N 7759031,4867 m e E
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616400,7481 m; daí  segue para o P-52, de coordenadas N 7758970,2868 m e E

616467,5272 m; daí  segue para o P-53, de coordenadas N 7758955,1878 m e E

616579,4214 m; daí segue para o P-54, de coordenadas N 7758608,5417 m e E

616318,9219 m; daí  segue para o P-55, de coordenadas N 7758373,0876 m e E

616127,5683 m; daí  segue para o P-56, de coordenadas N 7758368,1594 m e E

615915,7175 m; daí  segue para o P-57, de coordenadas N 7758578,0852 m e E

615904,1523 m; daí  segue para o P-58, de coordenadas N 7758791,3749 m e E

615783,3098 m; daí  segue para o P-59, de coordenadas N 7758850,5234 m e E

615586,7438 m; daí  segue para o P-60, de coordenadas N 7758768,1069 m e E

615423,8181 m; daí  segue para o P-61, de coordenadas N 7758600,7469 m e E

615348,9171 m; daí  segue para o P-62, de coordenadas N 7758618,4091 m e E

615180,1606 m; daí  segue para o P-63, de coordenadas N 7758602,0784 m e E

615076,6787 m; daí  segue para o P-64, de coordenadas N 7758418,3791 m e E

614988,7758 m; daí  segue para o P-65, de coordenadas N 7757813,9375 m e E

614805,8259 m; daí  segue para o P-66, de coordenadas N 7757690,7546 m e E

614690,4474 m; daí  segue para o P-67, de coordenadas N 7757356,4140 m e E

614901,9877 m; daí  segue para o P-68, de coordenadas N 7757186,9737 m e E

614913,8077 m; daí  segue para o P-69, de coordenadas N 7757154,1336 m e E

614938,1177 m; daí segue para o P-70, de coordenadas N 7757135,5425 m e E

614820,0543 m; daí  segue para o P-71, de coordenadas N 7757149,6948 m e E

614636,1199 m; daí segue para o P-72, de coordenadas N 7757001,1374 m e E

614670,3192 m; daí  segue para o P-73, de coordenadas N 7756883,5830 m e E

614693,5898 m; daí  segue para o P-74, de coordenadas N 7756752,0786 m e E

614636,0971 m; daí  segue para o P-75, de coordenadas N 7756652,6934 m e E

614633,5843 m; daí  segue para o P-76, de coordenadas N 7756414,3895 m e E

614650,5049 m; daí  segue para o P-77, de coordenadas N 7756268,9230 m e E

614673,9005 m; daí  segue para o P-78, de coordenadas N 7756127,6164 m e E

614679,8414 m; daí  segue para o P-79, de coordenadas N 7756021,3238 m e E

614653,0366 m; daí  segue para o P-80, de coordenadas N 7755937,7431 m e E

614686,0297 m; daí  segue para o P-81, de coordenadas N 7755728,2302 m e E

614870,9863 m; daí  segue para o P-82, de coordenadas N 7755645,4951 m e E
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614823,3822 m; daí  segue para o P-83, de coordenadas N 7755546,7099 m e E

614741,1741 m; daí  segue para o P-84, de coordenadas N 7755377,3846 m e E

614659,9379 m; daí  segue para o P-85, de coordenadas N 7755300,7825 m e E

614642,1069 m; daí  segue para o P-86, de coordenadas N 7755221,7524 m e E

614646,3579 m; daí  segue para o P-87,  de coordenadas N 7755112,5772 m e E

614666,2419 m; daí  segue para o P-88, de coordenadas N 7754938,5199 m e E

614598,2967 m; daí  segue para o P-89, de coordenadas N 7755053,1601 m e E

614475,8566 m; daí  segue para o P-90,  de coordenadas N 7755116,8602 m e E

614440,8465 m; daí  segue para o P-91, de coordenadas N 7755242,9505 m e E

614241,1562 m; daí  segue para o P-92, de coordenadas N 7755302,1906 m e E

614094,1359 m; daí  segue para o P-93, de coordenadas N 7755357,3307 m e E

613993,1058 m; daí  segue para o P-94, de coordenadas N 7755354,7797 m e E

613795,6733 m; daí  segue para o P-95, de coordenadas N 7755214,4973 m e E

613582,1549 m; daí  segue para o P-96, de coordenadas N 7754492,6398 m e E

613372,4280 m; daí  segue para o P-97, de coordenadas N 7754028,9375 m e E

613156,4159 m; daí  segue para o P-98, de coordenadas N 7753589,6467 m e E

612937,8689 m; daí  segue para o P-99, de coordenadas N 7753403,4450 m e E

612792,5340 m; daí segue para o P-100, de coordenadas N 7753161,5599 m e E

612339,4519 m; daí segue para o P-101, de coordenadas N 7753348,2921 m e E

612165,5560 m; daí segue para o P-102, de coordenadas N 7753464,6228 m e E

611790,8508 m; daí segue para o P-103, de coordenadas N 7753392,9654 m e E

611414,0056 m; daí segue para o P-104, de coordenadas N 7753618,5369 m e E

611361,3660 m; daí segue para o P-105, de coordenadas N 7753925,6491 m e E

611294,4398 m; daí segue para o P-106, de coordenadas N 7754117,4855 m e E

611112,6652 m; daí segue para o P-107, de coordenadas N 7754467,5426 m e E

610930,2206 m; daí segue para o P-108, de coordenadas N 7754721,8316 m e E

610793,5355 m; daí segue para o P-109, de coordenadas N 7755013,2333 m e E

610711,0930 m; daí segue para o P-110, de coordenadas N 7755270,2131 m e E

610724,6886 m; daí segue para o P-111, de coordenadas N 7755434,6985 m e E

610874,6362 m; daí segue para o P-112, de coordenadas N 7755596,4579 m e E

610951,2372 m; daí segue para o P-113, de coordenadas N 7755772,4431 m e E
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610915,8622 m; daí segue para o P-114, de coordenadas N 7756017,4661 m e E

610875,8832 m; daí segue para o P-115, de coordenadas N 7756227,1060 m e E

611747,6207 m; daí segue para o P-116, de coordenadas N 7756394,5927 m e E

612847,5040 m; daí segue para o P-117, de coordenadas N 7756622,3829 m e E

613519,3752 m; daí segue para o P-118, de coordenadas N 7757805,5050 m e E

613118,8247 m; daí segue para o P-119, de coordenadas N 7757474,1546 m e E

612138,9530 m; daí segue para o P-120, de coordenadas N 7757217,1121 m e E

611802,3300 m; daí segue para o P-121, de coordenadas N 7756782,8926 m e E

611207,2626 m; daí segue para o P-122, de coordenadas N 7756571,3209 m e E

610822,6512 m; daí segue para o P-123, de coordenadas N 7756858,9867 m e E

610441,2521 m; daí segue para o P-124, de coordenadas N 7756859,7922 m e E

610340,6539 m; daí segue para o P-125, de coordenadas N 7756974,9849 m e E

610253,7392 m; daí segue para o P-126, de coordenadas N 7757046,4288 m e E

610038,2292 m; daí segue para o P-127, de coordenadas N 7757364,3101 m e E

610014,0736 m; daí segue para o P-128, de coordenadas N 7757559,8912 m e E

609941,4369 m; daí segue para o P-129, de coordenadas N 7757892,0896 m e E

610457,5250 m; daí segue para o P-130, de coordenadas N 7758085,8112 m e E

610898,7842 m; daí segue para o P-131, de coordenadas N 7758121,8248 m e E

611059,4282 m; daí segue para o P-132, de coordenadas N 7758335,3989 m e E

611056,2502 m; daí segue para o P-133, de coordenadas N 7758589,5712 m e E

611455,9536 m; daí segue para o P-134, de coordenadas N 7758820,5770 m e E

611705,4824 m; daí segue para o P-135, de coordenadas N 7758832,0370 m e E

611707,4124 m; daí segue para o P-136, de coordenadas N 7758856,2371 m e

E 611707,0825 m; daí segue para o P-137, de coordenadas N 7758890,9771 m e E

611700,5824 m; daí segue para o P-138, de coordenadas N 7758984,9373 m e E

611695,0625 m; daí segue para o P-139, de coordenadas N 7759118,7075 m e E

611652,9924 m; daí segue para o P-140, de coordenadas N 7759154,8276 m e E

611631,2524 m; daí segue para o P-141, de coordenadas N 7759143,4023 m e E

611798,9118 m; daí segue para o P-142, de coordenadas N 7759165,7201 m e E

612177,4318 m; daí segue para o P-143, de coordenadas N 7759323,1896 m e E

612343,0132 m; daí segue para o P-144, de coordenadas N 7759781,7119 m e E
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612050,2670 m; daí segue para o P-145, de coordenadas N 7760430,4797 m e E

612234,3736 m; daí segue para o P-146, de coordenadas N 7760551,7599 m e E

612347,0538  m; daí  segue para  o  P-1,  de  coordenadas  N 7760509,3298 m e  E

612427,8340 m, ponto inicial desta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas

estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e os dados encontram-se

representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 45ºWgr, fuso-23,

tendo como datum o WGS-84.

II  -  Gleba  02:  a  descrição  tem  início  no  vértice  P-147,  de  coordenadas  N

7754228,6268 m e E 615540,9652 m; daí segue para o P-148, de coordenadas N

7754302,6631 m e E 615302,3057 m; daí segue para o P-149, de coordenadas N

7754297,9422 m e E 615019,6382 m; daí segue para o P-150, de coordenadas N

7754335,3194 m e E 614845,9666 m; daí segue para o P-151, de coordenadas N

7754372,2607 m e E 614737,4975 m; daí segue para o P-152, de coordenadas N

7754425,6702 m e E 614626,0338 m; daí segue para o P-153, de coordenadas N

7754501,9101 m e E 614548,8908 m; daí segue para o P-154, de coordenadas N

7754633,7535 m e E 614524,9376 m; daí segue para o P-155, de coordenadas N

7754853,9424 m e E 614582,2976 m; daí segue para o P-156, de coordenadas N

7754906,6132 m e E 614657,8769 m; daí segue para o P-157, de coordenadas N

7755094,9972 m e E 614729,8439 m; daí segue para o P-158, de coordenadas N

7755208,9683 m e E 614711,0710 m; daí segue para o P-159, de coordenadas N

7755257,5374 m e E 614701,8190 m; daí segue para o P-160, de coordenadas N

7755331,6235 m e E 614708,1250 m; daí segue para o P-161, de coordenadas N

7755513,2358 m e E 614790,9842 m; daí segue para o P-162, de coordenadas N

7755644,1830 m e E 614894,6314 m; daí segue para o P-163, de coordenadas N

7755718,1822 m e E 614932,8444 m; daí segue para o P-164, de coordenadas N

7755631,3710 m e E 614922,1274 m; daí segue para o P-165, de coordenadas N

7755517,6723 m e E 614925,4966 m; daí segue para o P-166, de coordenadas N

7755507,0808 m e E 614925,7874 m; daí segue para o P-167, de coordenadas N

7755515,6852 m e E 615223,1654 m; daí segue para o P-168, de coordenadas N

7756080,0302 m e E 615226,9082 m; daí segue para o P-169, de coordenadas N

7756087,8197 m e E 615234,5770 m; daí segue para o P-170, de coordenadas N
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7756167,3529 m e E 615284,4731 m; daí segue para o P-171, de coordenadas N

7756333,2271 m e E 615440,7154 m; daí segue para o P-172, de coordenadas N

7756452,3383 m e E 615521,6326 m; daí segue para o P-173, de coordenadas N

7756755,9248 m e E 615634,4408 m; daí segue para o P-174, de coordenadas N

7756768,0528 m e E 615832,1492 m; daí segue para o P-175, de coordenadas N

7756816,5529 m e E 615896,8193 m; daí segue para o P-176, de coordenadas N

7756833,7929 m e E 615948,7294 m; daí segue para o P-177, de coordenadas N

7756940,4831 m e E 616148,3597 m; daí segue para o P-178, de coordenadas N

7756874,6829 m e E 616132,1297 m; daí segue para o P-179, de coordenadas N

7756939,1810 m e E 616192,9608 m; daí segue para o P-180, de coordenadas N

7757008,2112 m e E 616251,8199 m; daí segue para o P-181, de coordenadas N

7757017,6312 m e E 616295,0900 m; daí segue para o P-182, de coordenadas N

7757017,4182 m e E 616295,4930 m; daí segue para o P-183, de coordenadas N

7756988,5611 m e E 616350,0801 m; daí segue para o P-184, de coordenadas N

7756928,5910 m e E 616386,0501 m; daí segue para o P-185, de coordenadas N

7756765,9707 m e E 616581,2704 m; daí segue para o P-186, de coordenadas N

7756767,2307 m e E 616710,4207 m; daí segue para o P-187, de coordenadas N

7756325,0308 m e E 617117,9103 m; daí segue para o P-188, de coordenadas N

7756305,0208 m e E 617116,3003 m; daí segue para o P-189, de coordenadas N

7756132,9605 m e E 617263,3305 m; daí segue para o P-190, de coordenadas N

7756094,9004 m e E 617240,3904 m; daí segue para o P-191, de coordenadas N

7756101,5704 m e E 617226,9004 m; daí segue para o P-192, de coordenadas N

7756106,4404 m e E 617199,4004 m; daí segue para o P-193, de coordenadas N

7756106,8904 m e E 617157,1903 m; daí segue para o P-194, de coordenadas N

7756105,2304 m e E 617137,4003 m; daí segue para o P-195, de coordenadas N

7756104,0304 m e E 617128,6603 m; daí segue para o P-196, de coordenadas N

7756099,0204 m e E 617113,0302 m; daí segue para o P-197, de coordenadas N

7756094,8404 m e E 617098,7902 m; daí segue para o P-198, de coordenadas N

7756084,3304 m e E 617075,9002 m; daí segue para o P-199, de coordenadas N

7756057,3104 m e E 617025,3301 m; daí segue para o P-200, de coordenadas N

7756031,5803 m e E 616982,2500 m; daí segue para o P-201, de coordenadas N
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7756012,9203 m e E 616956,6499 m; daí segue para o P-202, de coordenadas N

7755980,7413 m e E 616921,7499 m; daí segue para o P-203, de coordenadas N

7755969,6813 m e E 616911,3899 m; daí segue para o P-204, de coordenadas N

7755946,3112 m e E 616885,5808 m; daí segue para o P-205, de coordenadas N

7755946,2912 m e E 616885,5108 m; daí segue para o P-206, de coordenadas N

7755905,2311 m e E 616899,0808 m; daí segue para o P-207, de coordenadas N

7755889,1311 m e E 616902,5908 m; daí segue para o P-208, de coordenadas N

7755871,8111 m e E 616902,1408 m; daí segue para o P-209, de coordenadas N

7755808,7010 m e E 616891,9308 m; daí segue para o P-210, de coordenadas N

7755775,4509 m e E 616891,0908 m; daí segue para o P-211, de coordenadas N

7755702,9508 m e E 616895,2108 m; daí segue para o P-212, de coordenadas N

7755659,6807 m e E 616902,0208 m; daí segue para o P-213, de coordenadas N

7755642,1407 m e E 616908,0808 m; daí segue para o P-214, de coordenadas N

7755628,6407 m e E 616914,9208 m; daí segue para o P-215, de coordenadas N

7755596,5106 m e E 616938,5908 m; daí segue para o P-216, de coordenadas N

7755550,9805 m e E 616984,4709 m; daí segue para o P-217, de coordenadas N

7755544,8805 m e E 616982,1009 m; daí segue para o P-218, de coordenadas N

7755491,1704 m e E 616986,3509 m; daí segue para o P-219, de coordenadas N

7755472,1904 m e E 616984,7209 m; daí segue para o P-220, de coordenadas N

7755455,7804 m e E 616985,9709 m; daí segue para o P-221, de coordenadas N

7755431,0803 m e E 616984,9909 m; daí segue para o P-222, de coordenadas N

7755416,4603 m e E 616982,1809 m; daí segue para o P-223, de coordenadas N

7755384,8702 m e E 616961,9808 m; daí segue para o P-224, de coordenadas N

7755295,9401 m e E 616939,8208 m; daí segue para o P-225, de coordenadas N

7755217,5300 m e E 616939,9208 m; daí segue para o P-226, de coordenadas N

7755144,8498 m e E 616950,7508 m; daí segue para o P-227, de coordenadas N

7755074,2297 m e E 616951,5308 m; daí segue para o P-228, de coordenadas N

7755058,4197 m e E 616956,4808 m; daí segue para o P-229, de coordenadas N

7754972,6209 m e E 616954,0117 m; daí segue para o P-230, de coordenadas N

7754972,6150 m e E 616954,0316 m; daí segue para o P-231, de coordenadas N

7754913,9993 m e E 616915,2860 m; daí segue para o P-232, de coordenadas N
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7754832,2017 m e E 616840,1825 m; daí segue para o P-233, de coordenadas N

7754750,4458 m e E 616758,8724 m; daí segue para o P-234, de coordenadas N

7754741,4181 m e E 616634,5740 m; daí segue para o P-235, de coordenadas N

7754679,9243 m e E 616475,7509 m; daí segue para o P-236, de coordenadas N

7754657,7569 m e E 616348,2608 m; daí segue para o P-237, de coordenadas N

7754553,2128 m e E 616226,4229 m; daí segue para o P-238, de coordenadas N

7754482,4419 m e E 615983,6827 m; daí segue para o P-239, de coordenadas N

7754427,8655 m e E 615778,3267 m; daí segue para o P-240, de coordenadas N

7754257,3475 m e E 615677,8057 m; daí segue para o P-241, de coordenadas N

7754228,6268 m e E 615540,9652 m; daí segue para o P-147, de coordenadas N

7754228,6268  m  e  E  615540,9652  m,  ponto  inicial  desta  descrição.  Todas  as

coordenadas  aqui  descritas  estão  georreferenciadas  ao  Sistema  Geodésico

Brasileiro, e os dados encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas

ao Meridiano Central 45ºWgr, fuso-23, tendo como datum o WGS-84.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2013.

Célio Moreira, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Gustavo Valadares.

PROJETO DE LEI Nº 4.696/2013

(Redação do Vencido)

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto nº 45.397, de 14 de

junho de 2010, cuja área foi alterada pelo Decreto nº 46.322, de 30 de setembro de

2013, com fundamento na Lei nº 19.555, de 9 de agosto de 2011, fica acrescida da

área  de  252,052  ha  (duzentos  e  cinquenta  e  dois  vírgula  zero  cinquenta  e  dois

hectares) descrita no anexo desta lei.

Parágrafo único - A descrição do novo perímetro da Estação Ecológica de Arêdes,

acrescida da área a que se refere o  caput,  será feita em decreto, observados os

procedimentos pertinentes.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

(a que se refere o art. 1º do Projeto de Lei nº 4.696/2013)

1 -  Área com 252,052ha e  perímetro de 7154,00m a descrição deste  perímetro
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inicia-se  no  ponto  01,  de  coordenadas  geográficas  (Datum  GCS South  American

1969) 20°17'26''982 S e 43°53'35''542 W, daí segue para sudeste até o ponto 02, de

coordenadas 20°17'27''621 S e 43°53'34''222 W, para nordeste até o ponto 03, de

coordenadas 20°17'27''593 S e 43°53'33''705 W, para sudeste até o ponto 04, de

coordenadas 20°17'28''397 S e 43°53'33''586 W, para sudeste até o ponto 05, de

coordenadas 20°17'29''567 S e 43°53'31''218 W, para sudeste até o ponto 06, de

coordenadas 20°17'30''449 S e 43°53'29''386 W, para sudeste até o ponto 07, de

coordenadas 20°17'31''754 S e 43°53'26''721 W, para sudeste até o ponto 08, de

coordenadas 20°17'31''974 S e 43°53'24''999 W, para sudeste até o ponto 09, de

coordenadas 20°17'32''750 S e 43°53'24''557 W, para sudoeste até o ponto 10, de

coordenadas 20°17'33''473 S e 43°53'21''641 W, para sudeste até o ponto 11,  de

coordenadas  20°17'33''761  S  e  43°53'21''890  W,  para  sul  até  o  ponto  12,  de

coordenadas 20°17'34''120 S e 43°53'20''832 W, para sudeste até o ponto 13, de

coordenadas 20°17'34''900 S e 43°53'20''816 W, para sudeste até o ponto 14, de

coordenadas 20°17'35''740 S e 43°53'18''752 W, para sudeste até o ponto 15, de

coordenadas 20°17'35''944 S e 43°53'17''149 W, para sudeste até o ponto 16, de

coordenadas 20°17'35''998 S e 43°53'16''591 W, para sudeste até o ponto 17, de

coordenadas 20°17'36''992 S e 43°53'15''077 W, para nordeste até o ponto 18, de

coordenadas 20°17'37''340 S e 43°53'13''125 W, para sudeste até o ponto 19, de

coordenadas 20°17'36''801 S e 43°53'12''189 W, para sudeste até o ponto 20, de

coordenadas  20°17'37''653  S  e  43°53'11''445  W,  para  leste  até  o  ponto  21,  de

coordenadas 20°17'37''749 S e 43°53'10''784 W, para sudeste até o ponto 22, de

coordenadas 20°17'37''738 S e 43°53'09''388 W, para sudeste até o ponto 23, de

coordenadas 20°17'38''353 S e 43°53'08''364 W, para sudeste até o ponto 24, de

coordenadas 20°17'38''547 S e 43°53'06''848 W, para sudeste até o ponto 25, de

coordenadas 20°17'38''885 S e 43°53'06''207 W, para nordeste até o ponto 26, de

coordenadas 20°17'38''931 S e 43°53'04''981 W, para sudeste até o ponto 27, de

coordenadas 20°17'38''608 S e 43°53'04''347 W, para sudeste até o ponto 28, de

coordenadas 20°17'39''602 S e 43°53'03''236 W, para sudeste até o ponto 29, de

coordenadas 20°17'40''355 S e 43°53'02''866 W, para sudeste até o ponto 30, de

coordenadas 20°17'41''042 S e 43°53'01''605 W, para sudeste até o ponto 31, de
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coordenadas 20°17'42''904 S e 43°52'59''386 W, para sudeste até o ponto 32, de

coordenadas 20°17'44''086 S e 43°52'58''189 W, para sudeste até o ponto 33, de

coordenadas 20°17'44''370 S e 43°52'57''356 W, para sudoeste até o ponto 34, de

coordenadas 20°17'44''753 S e 43°52'57''185 W, para sudeste até o ponto 35, de

coordenadas 20°17'44''989 S e 43°52'57''706 W, para sudeste até o ponto 36, de

coordenadas 20°17'45''422 S e 43°52'57''391 W, para sudeste até o ponto 37, de

coordenadas  20°17'46''770  S  e  43°52'57''224  W,  para  sul  até  o  ponto  38,  de

coordenadas 20°17'46''943 S e 43°52'55''997 W, para sudoeste até o ponto 39, de

coordenadas 20°17'48''045 S e 43°52'55''984 W, para sudoeste até o ponto 40, de

coordenadas 20°17'48''384 S e 43°52'56''567 W, para sudoeste até o ponto 41, de

coordenadas 20°17'48''651 S e 43°52'56''630 W, para sudeste até o ponto 42, de

coordenadas 20°17'48''975 S e 43°52'56''862 W, para sudeste até o ponto 43, de

coordenadas 20°17'49''680 S e 43°52'56''384 W, para sudoeste até o ponto 44, de

coordenadas 20°17'50''400 S e 43°52'54''807 W, para sudeste até o ponto 45, de

coordenadas 20°17'51''469 S e 43°52'55''197 W, para sudeste até o ponto 46, de

coordenadas 20°17'52''062 S e 43°52'54''120 W, para sudeste até o ponto 47, de

coordenadas 20°17'52''768 S e 43°52'53''196 W, para sudoeste até o ponto 48, de

coordenadas 20°17'53''117 S e 43°52'51''176 W, para sudeste até o ponto 49,  de

coordenadas 20°17'54''064 S e 43°52'51''287 W, para sudeste até o ponto 50, de

coordenadas 20°17'54''377 S e 43°52'50''321 W, para sudeste até o ponto 51, de

coordenadas 20°17'55''866 S e 43°52'47''928 W, para sudoeste até o ponto 52, de

coordenadas 20°17'56''470 S e 43°52'45''711 W, para sudoeste até o ponto 53, de

coordenadas 20°17'58''385 S e 43°52'47''033 W, para sudoeste até o ponto 54, de

coordenadas 20°18'01''062 S e 43°52'49''603 W, para sudoeste até o ponto 55, de

coordenadas 20°18'03''739 S e 43°52'52''387 W, para sudoeste até o ponto 56, de

coordenadas 20°18'04''060 S e 43°52'56''670 W, para sudoeste até o ponto 57, de

coordenadas 20°18'06''095 S e 43°53'02''131 W, para sudoeste até o ponto 58, de

coordenadas 20°18'06''844 S e 43°53'06''521 W, para sudoeste até o ponto 59, de

coordenadas 20°18'10''271 S e 43°53'10''697 W, para sudoeste até o ponto 60, de

coordenadas 20°18'12''626 S e 43°53'19''049 W, para sudoeste até o ponto 61, de

coordenadas 20°18'14''446 S e 43°53'26''116 W, para sudoeste até o ponto 62, de
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coordenadas 20°18'20''014 S e 43°53'29''542 W, para noroeste até o ponto 63, de

coordenadas 20°18'20''978 S e 43°53'34''253 W, para noroeste até o ponto 64, de

coordenadas 20°18'18''622 S e 43°53'42''498 W, para sudoeste até o ponto 65, de

coordenadas 20°18'18''837 S e 43°53'52''242 W, para noroeste até o ponto 66, de

coordenadas 20°18'17''659 S e 43°53'58''238 W, para noroeste até o ponto 67, de

coordenadas 20°18'16''481 S e 43°54'01''986 W, para noroeste até o ponto 68, de

coordenadas 20°18'14''768 S e 43°54'05''841 W, para noroeste até o ponto 69, de

coordenadas 20°18'12''305 S e 43°54'08''518 W, para nordeste até o ponto 70, de

coordenadas 20°18'08''022 S e 43°54'09''374 W, para nordeste até o ponto 71, de

coordenadas 20°18'00''848 S e 43°54'07''447 W, para nordeste até o ponto 72, de

coordenadas 20°17'58''093 S e 43°54'06''914 W, para nordeste até o ponto 73, de

coordenadas 20°17'50''200 S e 43°54'03''706 W, para nordeste até o ponto 74, de

coordenadas 20°17'43''221 S e 43°53'59''062 W, para noroeste até o ponto 75, de

coordenadas  20°17'39''530  S  e  43°53'55''755  W,  para  leste  até  o  ponto  76,  de

coordenadas  20°17'39''186  S  e  43°53'55''768  W,  para  norte  até  o  ponto  77,  de

coordenadas 20°17'39''186 S e 43°53'45''506 W, para nordeste até o ponto 78, de

coordenadas 20°17'20''830 S e 43°53'45''507 W, para sudeste até o ponto 79, de

coordenadas 20°17'18''802 S e 43°53'43''094 W, para sudeste até o ponto 80, de

coordenadas 20°17'19''222 S e 43°53'42''696 W, para sudeste até o ponto 81, de

coordenadas 20°17'21''892 S e 43°53'39''520 W, para sudeste até o ponto 82, de

coordenadas 20°17'23''349 S e 43°53'37''453 W, para sudeste até o ponto 83, de

coordenadas 20°17'24''554 S e 43°53'36''659 W, para sudeste até o ponto 84, de

coordenadas 20°17'25''107 S e 43°53'35''699 W, para sudeste até atingir o ponto 01,

de coordenadas 20°17'26''982 S e 43°53'35''542 W ponto inicial desta descrição.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 1 A 7 E SOBRE O SUBSTITUTIVO Nº 3 AO

PROJETO DE LEI Nº 4.439/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto em epígrafe, de autoria do governador do Estado, dispõe sobre a extinção

do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter - e dá outras providências.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e
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Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à

Comissão  de  Administração  Pública,  que,  em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua

aprovação na forma do Substitutivo nº 1 apresentado pela comissão que a antecedeu.

Em virtude de requerimento apresentado pelo deputado Duarte Bechir, a proposição

foi também encaminhada à Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, que

opinou pela aprovação na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou, e pela rejeição

do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação do

projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  apresentado  pela  Comissão  de  Política

Agropecuária e Agroindustrial.

Na fase de discussão do projeto em 1º turno, foram apresentados em Plenário o

Substitutivo nº 3, de autoria do deputado Rogério Correia, e as Emendas nos 1 a 7,

de autoria do governador do Estado, os quais vêm a esta comissão para receber

parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela pretende extinguir a autarquia Instituto de Terras do Estado de

Minas Gerais - Iter -, transferindo as suas competências relativas à política agrária e

fundiária rural para a Fundação Rural Mineira - Ruralminas -, e aquelas relativas à

política fundiária urbana para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional,

Política  Urbana e  Gestão Metropolitana -  Sedru.  O projeto  estabelece  também  a

extinção  de  13  cargos  de  provimento  em  comissão  do  Grupo  de  Direção  e

Assessoramento - DAI -, de 11 gratificações temporárias estratégicas - GTE - e de

todos os cargos em comissão da Administração Superior  vinculados ao Iter.  Além

disso, propõe a transferência de 28 cargos do Grupo de Direção e Assessoramento -

DAI - e de 8 gratificações temporárias estratégicas - GTE - vinculados ao Iter para a

Ruralminas, bem como a criação de dois cargos de diretor no quadro de cargos de

provimento em comissão da Ruralminas.

Em sua mensagem que encaminha o projeto, o governador informou que “o projeto

de lei compõe um abrangente conjunto de medidas administrativas para a redução de

custos e a racionalização da máquina pública do Poder Executivo (...)”.  Informou,
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também, que “a proposta não importará em redução do comprometimento do governo

do Estado com as políticas públicas específicas da área tampouco em prejuízo no

alcance das metas e dos resultados pactuados com a população”.

Durante  a  fase  de  discussão  da  proposição  em  1º  turno,  foram  recebidos  em

Plenário o Substitutivo nº 3, de autoria do deputado Rogério Correia, e as Emendas

nos 1 a 7, de autoria do governador do Estado, os quais vêm a esta comissão para

receber parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

O Substitutivo nº 3, de autoria do deputado Rogério Correia, visa à extinção das

Subsecretarias de Agricultura Familiar e do Agronegócio, no âmbito da Secretaria de

Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -, e do cargo de Secretário

Extraordinário de Regularização Fundiária.  Pretende também criar  a Secretaria de

Estado  da  Agricultura  Familiar  e  da  Regularização  Fundiária  e  o  correspondente

cargo de secretário. Propõe ainda a vinculação da Empresa de Assistência Técnica e

Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater -, do Iter e do Departamento de

Pesca e Agricultura -  Depa -  à Secretaria  de Estado da Agricultura Familiar  e da

Regularização  Fundiária.  Por  fim,  tenciona  alterar  as  competências  da  Sedru  e

estabelece  a  possibilidade  de  o  Poder  Executivo,  mediante  decreto,  transpor,

remanejar,  transferir  as  dotações  orçamentárias  de  2014  em  decorrência  das

alterações propostas.

Em  que  pese  a  nobre  intenção do  parlamentar,  o  substitutivo  em  comento,  ao

propor outros objetivos que não a extinção do Iter, descaracteriza o projeto de lei em

análise.  Ademais,  não  consideramos  as  medidas  propostas  convenientes  e

oportunas, já que visam à manutenção de estruturas que estão sendo extintas pelo

projeto de lei, de modo que permaneceriam as despesas correspondentes. Por fim,

ao  possibilitar  a  transposição,  o  remanejamento  e  a  transferência  das  dotações

orçamentárias de 2014 pelo Poder Executivo, mediante decreto, o substitutivo dispõe

sobre matéria orçamentária, a ser tratada em lei específica. Pelas razões expostas

somos pela rejeição do Substitutivo nº 3.

As  Emendas  nº  1  a  7,  de  autoria  do  governador  do  Estado,  “visam  promover

adequações nas competências da Fundação Rural Mineira - Ruralminas , delegando

a ela a arrecadação de áreas devolutas rurais e urbanas”.  Ademais, autorizam “a
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Seapa,  no  que tange  à  regularização  fundiária  rural,  e  a  Sedru,  no  que tange à

regularização fundiária urbana, a doar, ceder ou transferir, mediante convênio com a

Ruralminas,  as  terras  públicas  dominiais  ou  devolutas  do  patrimônio  do  Estado

necessárias à execução da política fundiária”. Por fim, destinam à Ruralminas “cargos

de provimento em comissão do Iter, antes transferidos para a Seapa, sem impactos

financeiros para o Estado”. Consideramos que essas emendas aprimoram o projeto

de lei e não criam despesas para o erário, motivo pelo qual opinamos pela aprovação

das Emendas nos 1 a 7.

Na oportunidade,  entendemos  ser  prudente  apresentar  o  Substitutivo  nº  4,  que

aprimora o projeto, por meio da incorporação das Emendas nos 1 a 7, e, para corrigir

erro material, acrescenta dispositivo que cria cargos de provimento em comissão na

Ruralminas, cujo conteúdo havia sido suprimido indevidamente do Substitutivo nº 2.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

4, a seguir redigido, que incorpora as Emendas nos 1 a 7, apresentadas em Plenário,

e pela rejeição do Substitutivo nº 3, também apresentado em Plenário.

Com a aprovação do Substitutivo nº 4, as Emendas nos 1 a 7 ficam prejudicadas.

SUBSTITUTIVO Nº 4

Extingue  o  Instituto  de  Terras  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Iter  -  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° - Fica extinta a autarquia Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais,

criada pela Lei  n°  14.084,  de 6 de dezembro de 2001,  e ficam transferidas suas

competências:

I - para a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -,

as  relativas  ao  planejamento,  à  coordenação  e  à  execução da  política  agrária  e

fundiária rural do Estado, na forma do art. 5°;

II - para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e

Gestão Metropolitana -  Sedru -,  as relativas ao planejamento,  à coordenação e à

execução da política fundiária urbana do Estado, na forma do art. 6°.

III - para a Fundação Rural Mineira - Ruralminas -, as relativas à arrecadação de
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áreas devolutas rurais e urbanas.

Art.  2°  -  A Seapa sucederá  o Iter  nos contratos  e  convênios  celebrados  e  nos

demais direitos e obrigações, exceto naqueles relativos à regularização urbana, nos

quais a Sedru sucederá o Iter.

Parágrafo único - Ficam transferidos para a Seapa os arquivos e a execução dos

contratos, convênios, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pelo Iter

até  a  data  da  publicação  desta  lei,  excetuados  aqueles  relativos  à  regularização

urbana, que ficam transferidos para a Sedru, procedendo-se, quando necessário, às

adequações, às ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Art. 3° - Os veículos e equipamentos que constituem o patrimônio do Iter reverterão

ao patrimônio da Seapa.

Parágrafo único - Os demais bens móveis e imóveis que constituem o patrimônio do

Iter  reverterão ao patrimônio da Seapa, excetuados os destinados à regularização

urbana, que ficam transferidos para a Sedru.

Art. 4° - Ficam a Seapa, no que tange à regularização fundiária rural, e a Sedru, no

que tange à regularização fundiária urbana, autorizadas a doar, ceder ou transferir,

mediante convênio com a Ruralminas, as terras públicas dominiais ou devolutas do

patrimônio do Estado necessárias à execução da política fundiária.

§  1º  -  Os processos  de regularização fundiária  e  as  titulações  decorrentes  das

medidas previstas no caput serão de competência das secretarias nele referidas.

§ 2º - Ficam transferidos para a Ruralminas todos os direitos e obrigações relativos

aos procedimentos administrativos ou judiciais decorrentes da gestão de contratos de

arrendamento de terras devolutas rurais celebrados pelo Iter.

Art. 5º - O caput do art. 74 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a

seguinte redação, e ficam acrescentados ao artigo os seguintes incisos XX a XXV,

passando seu inciso XX a vigorar como inciso XXVI:

“Art. 74 - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa

-, a que se refere o inciso I  do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por

finalidade planejar, promover, organizar, dirigir, coordenar, executar, regular, controlar

e  avaliar  as  ações  setoriais  a  cargo  do  Estado  relativas  ao  fomento  e  ao

desenvolvimento do agronegócio e da agricultura familiar, abrangendo as atividades
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agrossilvipastoris,  ao  aproveitamento  dos  recursos  naturais  renováveis,  ao

desenvolvimento  sustentável  do  meio  rural,  à  gestão  de qualidade,  ao  transporte,

armazenamento,  comercialização e distribuição de produtos e à política  agrária  e

fundiária rural do Estado, competindo-lhe:

(...)

XX  -  prevenir  e  mediar  conflitos  que  envolvam  a  posse  e  o  uso  da  terra,

contribuindo para a promoção e a defesa dos direitos humanos e civis, observada a

diretriz governamental;

XXI - fornecer suporte técnico, com vistas à articulação dos esforços do Estado com

os da União, dos Municípios e de entidades civis, em favor da regularização fundiária

rural e da reforma agrária;

XXII - executar a política agrária do Estado, de acordo com programa estadual de

reforma agrária;

XXIII - celebrar convênios, contratos e acordos com órgãos e entidades públicas ou

privadas,  nacionais  ou  internacionais,  com vistas  à consecução de sua finalidade

institucional;

XXIV - apoiar o Estado no processo de captação de recursos relativos ao crédito

fundiário e promover os repasses, observada a diretriz governamental;

XXV  -  desenvolver  ou  fomentar  ações  de  apoio  voltadas  à  consolidação  dos

projetos de assentamento e reforma agrária no Estado sob a responsabilidade do

governo federal e coordenar e executar ações da mesma natureza;”.

Art.  6º  -  Ficam acrescentados ao art.  81  da  Lei  Delegada nº  180,  de 2011,  os

seguintes incisos IX a XI, passando o inciso IX a vigorar como inciso XII:

“Art. 81 - (…)

IX - promover a discriminação e a arrecadação de terras devolutas rurais, realizar a

sua  gestão  e  administrar  as  terras  arrecadadas,  inclusive  as  terras  devolutas

provenientes dos distritos florestais, até que recebam destinação específica;

X - organizar, implantar e coordenar a manutenção do cadastro rural do Estado,

bem  como  identificar  terras  abandonadas,  subaproveitadas,  reservadas  à

especulação e com uso inadequado à atividade agropecuária;

XI - elaborar e executar plano, programa e projetos referentes à telefonia rural;”.
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Art. 7° - O art. 157 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 157 - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e

Gestão  Metropolitana  -  Sedru  -,  a  que  se  refere  o  inciso  VIII  do  art.  5°  da  Lei

Delegada n° 179, de 2011, tem por finalidade planejar, organizar, dirigir, coordenar,

executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado relativas à política

de desenvolvimento regional e urbano e gestão metropolitana, competindo-lhe:

I  -  formular  planos,  programas,  propostas  e  estratégias  em  sua  área  de

competência, inclusive as de habitação de interesse social, de saneamento básico e

ambiental, urbanos e rurais, e de apoio à infraestrutura urbana, em articulação com a

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e demais órgãos e entidades da

administração pública, observadas as diretrizes governamentais;

II - coordenar a política estadual de desenvolvimento regional e urbano e gestão

metropolitana, bem como promover e supervisionar sua execução;

III - apoiar o associativismo municipal e a integração dos municípios de uma mesma

microrregião;

IV  -  prestar  assistência  técnica  aos  municípios  e  difundir  os  instrumentos  de

planejamento e gestão de cidades, em temas específicos de sua competência;

V - elaborar, direta ou indiretamente, em temas específicos de sua competência,

notadamente sobre planejamento territorial, estudos, pesquisas, programas e projetos

voltados para o desenvolvimento municipal e regional ou contratar sua realização;

VI - regular a expansão urbana e emitir  anuência prévia, incluindo prestação de

serviços de análise dos projetos e sua respectiva precificação, para os municípios

não integrantes de regiões metropolitanas, nos casos de:

a) loteamento ou desmembramento localizado em área de interesse especial, tal

como  área  de  proteção  aos  mananciais  ou  ao  patrimônio  cultural,  histórico,

paisagístico e arqueológico;

b) loteamento ou desmembramento localizado em área limítrofe de município ou

pertencente a mais de um município ou em aglomerações urbanas;

c)  loteamento  que  abranja  área  superior  a  1.000.000m²  (um  milhão  de  metros

quadrados);
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VII - integrar programas, projetos e atividades urbanos e rurais, federais, estaduais

ou municipais,  de desenvolvimento regional e urbano, de infraestrutura urbana, de

saneamento básico e ambiental e de habitação de interesse social;

VIII - articular-se com instituições públicas e privadas que atuem em sua área de

competência, visando à cooperação técnica e à integração de ações setoriais com

impacto na competitividade e na qualidade de vida das cidades;

IX  -  articular-se  com  a  União  e  com  órgãos  e  entidades  de  fomento  e

desenvolvimento  nacionais  e  internacionais,  sob a  coordenação  da  Secretaria  de

Estado de Planejamento e Gestão, visando à captação de recursos para programas e

projetos relacionados a sua competência, observadas as diretrizes específicas;

X -  desenvolver,  no  âmbito  de  sua competência,  ações  para  a estruturação de

consórcios públicos e parcerias no âmbito estadual e apoiar os municípios para a

consecução de tal finalidade;

XI  -  promover  parcerias  entre  o  Estado  e  os  municípios  para  a  construção  de

habitações e a realização de melhorias habitacionais nas zonas rurais, em articulação

com a Seapa,  admitindo-se,  excepcionalmente,  a execução direta  nos  casos não

onerosos para o mutuário;

XII - articular-se com os municípios e com órgãos e entidades competentes para a

viabilização de infraestrutura e a regularização urbanística de vilas e favelas, com

vistas à execução direta ou indireta;

XIII - exercer o poder de polícia no âmbito de sua competência, em especial na

regulação da expansão urbana, de que trata o inciso VI, cobrando taxas e aplicando

sanções previstas em lei, e gerir receitas específicas;

XIV  -  coordenar  a  elaboração  e  a  implementação  dos  planos  de  regularização

fundiária urbana;

XV - formular, por meio de agências, em articulação com as secretarias e entidades

do Estado e com os municípios metropolitanos, planos e programas em sua área de

atuação e  apoiar  as  ações  voltadas para o  desenvolvimento  socioeconômico das

regiões metropolitanas do Estado;

XVI - implementar e consolidar o modelo institucional de gestão metropolitana, em

conformidade com o art. 65 da Constituição do Estado e com a legislação pertinente.
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§ 1° - Nos órgãos e instituições responsáveis pela gestão de região metropolitana,

conforme previsto no art. 7° da Lei Complementar n° 88, de 12 de janeiro de 2006, o

Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e  Gestão

Metropolitana representará o Poder Executivo, quando designado pelo Governador.

§ 2° - Os projetos estratégicos em território metropolitano geridos pelas secretarias

e  entidades  do  Estado  serão  compatíveis  com  as  macrodiretrizes  da  estratégia

metropolitana governamental, e sua operacionalização será precedida de articulação

no âmbito dos órgãos e instituições a que se refere o §1°.”.

Art. 8° - O  caput do art. 158 e a alínea “c” do item VIII do mesmo artigo da Lei

Delegada n° 180, de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 158 - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e

Gestão Metropolitana tem a seguinte estrutura orgânica básica:

(...)

VIII - (...)

c) Superintendência de Infraestrutura;”.

Art.  9°  -  Ficam  extintos  os  seguintes  cargos  de  provimento  em  comissão  e

Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - do Iter, constantes no item V.10 do

Anexo  V  da  Lei  Delegada  n°  175,  de  26  de  janeiro  de  2007,  considerados  as

alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14 e 24 da referida

lei delegada:

I - cargos da Administração Superior:

a) um cargo de Diretor-Geral;

b) um cargo de Vice-Diretor-Geral;

c) quatro cargos de Diretor;

II - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica e

Fundacional do Poder Executivo - DAI:

a) um DAI-5;

b) quinze DAI-12;

c) cinco DAI-13;

d) quatorze DAI-17;

e) dois DAI-20;
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f) dois DAI-24.

III - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) nove GTEI-1;

b) nove GTEI-2.

Art. 10 - Ficam criados, na Seapa, os seguintes cargos de provimento em comissão

do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo -

DAD - e Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE -, a que se refere o item IV.2.1

do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, considerados as

alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida

lei delegada:

I  -  cargos  do  Grupo  de  Direção e  Assessoramento  da  Administração Direta  do

Poder Executivo - DAD:

a) um DAD-2;

b) dez DAD-3;

c) dez DAD-4;

d) dois DAD-5;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) três GTED-2.

Art. 11 - Ficam transferidos para a Seapa os seguintes cargos de provimento em

comissão do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder

Executivo - DAD - e Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - do Gabinete de

Secretário de Estado Extraordinário de Regularização Fundiária, constantes no item

IV.2.11.7 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 2007, considerados as alterações e

os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I  -  cargos  do  Grupo  de  Direção e  Assessoramento  da  Administração Direta  do

Poder Executivo - DAD:

a) um DAD-2;

b) três DAD-4;

c) um DAD-8;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas:
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a) duas GTED-1;

b) três GTED-2;

c) duas GTED-3.

Art. 12 - Em função do disposto nos arts. 10 e 11 desta lei, o item IV.2.1 do Anexo IV

da Lei Delegada n° 174, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo I desta lei,

considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16

e 31 da referida lei delegada.

Art.  13  -  Ficam  criados  na  Ruralminas  os  seguintes  cargos  de  provimento  em

comissão do Grupo de Direção e Assessoramento  da Administração Autárquica e

Fundacional  do  Poder  Executivo  -  DAI  -  e  a  seguinte  Gratificação  Temporária

Estratégica - GTE -, a que se refere o item V.28.2 do Anexo V da Lei Delegada nº

175,  de  2007,  considerados  as  alterações  e  os  remanejamentos  efetuados  nos

termos dos arts. 14 e 24 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica e

Fundacional do Poder Executivo - DAI:

a) dois DAI-10;

b) um DAI-13;

II - Gratificação Temporária Estratégica: uma GTEI-2.

Art. 14 - Ficam transferidos para a Ruralminas os seguintes cargos de provimento

em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Indireta do

Poder Executivo - DAI - e a seguinte Gratificação Temporária Estratégica - GTE - do

Iter,  constantes  no  item  V.10.2  do  Anexo  V  da  Lei  Delegada  nº  175,  de  2007,

considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14

e 24 da referida lei delegada:

I  - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Indireta do

Poder Executivo - DAI: dois DAI-17;

II - Gratificação Temporária Estratégica: uma GTEI-1.

Art. 15 - Em função do disposto nos arts. 13 e 14 desta lei, o item V.28.2 do Anexo

V da Lei Delegada n° 175, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo II desta lei,

considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14

e 24 da referida lei delegada.
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Art. 16 - Os cargos das carreiras de Analista de Desenvolvimento Rural, de Técnico

de  Desenvolvimento  Rural  e  de  Auxiliar  de  Desenvolvimento  Rural,  do  Grupo de

Atividades  de  Agricultura  e  Pecuária  do  Poder  Executivo,  a  que  se  referem,

respectivamente, os incisos VI, VII e VIII do art. 1° da Lei n° 15.303, de 10 agosto de

2004,  lotados,  na data  de  publicação desta lei,  no  Iter,  passam a ser  lotados na

Seapa e serão extintos com a vacância.

§ 1° - Os cargos das carreiras a que se refere o caput permanecem no Grupo de

Atividades de Agricultura e Pecuária do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.303,

de 2004.

§ 2º - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e os detentores de

função pública das carreiras a que se refere o caput, lotados, na data de publicação

desta lei, no Iter, ficam transferidos para a Seapa.

Art. 17 - O caput e o inciso II do art. 3° da Lei n° 15.303, de 2004, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 3° - Os cargos das carreiras de que trata esta lei são lotados nos quadros de

pessoal do órgão e das entidades do Poder Executivo a seguir:

(...)

II  -  na  Fundação  Rural  Mineira  -  Ruralminas  -  e  na  Secretaria  de  Estado  de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -, os cargos das carreiras de Analista

de Desenvolvimento Rural,  de Técnico de Desenvolvimento Rural e de Auxiliar  de

Desenvolvimento Rural.”.

Art. 18 - Fica acrescentado ao art. 10 da Lei nº 15.303, de 2004, o seguinte § 3°:

“Art. 10 - (...)

§ 3° - O ingresso nas carreiras de Analista de Desenvolvimento Rural e Técnico de

Desenvolvimento Rural somente ocorrerá na Ruralminas.”.

Art. 19 - O título do item 2.2. do Anexo II da Lei n° 15.303, de 2004, passa a ser:

“2.2 - Atribuições dos Cargos Lotados nos Quadros de Pessoal da Fundação Rural

Mineira  -  Ruralminas  -  e  da  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento - Seapa”.

Art. 20 - O título do item 3.2 do Anexo III da Lei nº 15.303, de 2004, passa a ser:

“3.2 - Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à Constituição
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nº  49/2001  e  de  Funções  Públicas  Não Efetivadas  da  Fundação  Rural  Mineira  -

Ruralminas - e da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -

Seapa”.

Art. 21 - O título do item II.2 do Anexo II da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de

2005, passa a ser: “II.2. TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA

FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA E DE CARREIRAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO”.

Art.  22 -  Os cargos e as gratificações temporárias estratégicas criados,  lotados,

transferidos e extintos por esta lei serão identificados em decreto.

Art. 23 - Ficam revogados:

I - a Lei n° 14.084, de 6 de dezembro de 2001;

II - o item V.10 do Anexo V da Lei Delegada n° 175, de 2007;

III - o § 2° do art. 12 da Lei Delegada n° 179, de 1° de janeiro de 2011;

IV - os arts. 67 e 68 da Lei Delegada n° 180, de 2011.

Art. 24 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1° de janeiro de 2014.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2013.

Zé Maia,  presidente e relator  -  Lafayette de  Andrada -  Tiago Ulisses -  Gustavo

Valadares - Sebastião Costa.

ANEXO I

(a que se refere o art. 12 da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO IV

(a que se refere o § 2º do art. 2º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVOS DE VALORES UNITÁRIOS E DE CARGOS DE PROVIMENTO EM

COMISSÃO

(...)

IV.2  -  QUANTITATIVOS  DE  CARGOS  DE  PROVIMENTO  EM  COMISSÃO,

FUNÇÕES GRATIFICADAS E GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

ATRIBUÍDOS AOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

IV.2.1  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  AGRICULTURA,  PECUÁRIA  E

ABASTECIMENTO
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CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO 

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 17.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O  Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

17.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O  Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 17.12.2013.

ANEXO II

(a que se refere o art. 15 da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada nº

175, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, de funções

gratificadas específicas e de gratificações temporárias estratégicas criadas e extintas

e sua correlação

(...)

V.28 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS

(...)

V.28.2  -  QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO - DAI

* - O Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 17.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 17.12.2013.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 3 A 11 AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O  projeto  em  epígrafe,  de  autoria  do  governador  do  Estado,  “altera  as  Leis
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Delegadas nº 179, de 1º de janeiro de 2011, que dispõe sobre a organização básica e

a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo do Estado, e nº 180, de 20

de janeiro de 2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica da Administração Pública

do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº  1,  que apresentou.  Por requerimento parlamentar  aprovado em

Plenário  em  23/10/2013,  o  projeto  foi  encaminhado  à  Comissão  de  Prevenção  e

Combate ao Uso do Crack e Outras Drogas, que, após analisar o mérito, aprovou o

projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça,  com  as  Emendas  nºs  1  e  2,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  o  projeto

encaminhado  à  Comissão  de  Administração  Pública,  que,  em  análise  de  mérito,

opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 2, por ela apresentado.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Administração

Pública.

Na fase de discussão do projeto em 1º turno, foram apresentadas em Plenário a

Emenda nº 3, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, a Emenda nº 4, de

autoria do deputado Celinho do Sinttrocel, a Emenda nº 5, de autoria do deputado

Sávio Souza Cruz, e as Emendas nºs 6 a 11, de autoria do governador do Estado, as

quais vêm a esta comissão para receber parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise visa modificar as Leis Delegadas nº 179, de 1º de janeiro de

2011,  e  nº  180,  de  20  de  janeiro  de  2011,  promovendo  uma  reestruturação  na

organização básica da Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas

Gerais,  bem  como  em  sua  estrutura  orgânica.  A proposição  estabelece  ainda  a

possibilidade  de  unificação,  a  critério  das  pastas,  da  área  meio  dos  sistemas

operacionais,  com a finalidade de ampliar  a qualidade e a eficiência dos serviços

prestados por meio da melhoria e padronização de processos. Além disso, propõe a

fusão de alguns órgãos, a transferência e a extinção de vários cargos de provimento
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em comissão e a transferência de cargos de provimento efetivo. Por fim, pretende

criar o Núcleo de Atendimento à Judicialização da Saúde, no âmbito da Secretaria de

Saúde - SES - com o intuito de otimizar os processos de trabalho e gerar excelência,

agilidade e controle das demandas judiciais em face do Sistema Único de Saúde -

SUS.

Durante  a  fase  de  discussão  da  proposição  em  1º  turno,  foram  recebidas  em

Plenário a Emenda nº 3, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, a Emenda nº

4,  de  autoria  do  deputado  Celinho  do  Sinttrocel,  a  Emenda  nº  5,  de  autoria  do

deputado Sávio Souza Cruz, e as Emendas nºs 6 a 11, de autoria do governador do

Estado, as quais vêm a esta comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

§ 2º, do Regimento Interno.

A Emenda nº 3, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, propõe a alteração

da  nomenclatura  das  carreiras  de  Fiscal  Agropecuário  e  Fiscal  Assistente

Agropecuário por  Fiscal  Agropecuário  de  Nível  Superior  e  Fiscal  Agropecuário  de

Nível Técnico, respectivamente, na Lei nº 15.303, de 10 de agosto de 2004.

Não obstante o legítimo propósito do legislador, tal medida viola a regra de iniciativa

privativa que reserva ao chefe do Poder Executivo toda matéria referente à legislação

de  pessoal  desse  Poder,  conforme alínea  “c”  do  inciso  II  do  §  1º  do  art.  61  da

Constituição da República, razão pela qual opinamos pela rejeição da Emenda nº 3.

A Emenda nº 4, de autoria do deputado Celinho do Sinttrocel, busca, em síntese,

manter a estrutura atual da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social - Sedese

-  e da Secretaria  de Estado do Trabalho e Emprego -  Sete -,  desconsiderando a

proposta  de  fusão  dessas  secretarias,  que  resultará  na  Secretaria  de  Estado  de

Trabalho e Promoção Social.

A Emenda  nº  5,  de  autoria  do  deputado  Sávio  Souza  Cruz,  pretende  suprimir

dispositivo  que  possibilita  a  unificação,  a  critério  das  pastas,  da  área  meio  dos

sistemas operacionais,  com a finalidade de ampliar  a qualidade e a eficiência dos

serviços prestados por meio da melhoria e padronização de processos.

Em que pese a nobre intenção dos parlamentares, não consideramos as Emendas

nºs 4 e 5 convenientes e oportunas, já que visam à manutenção de estruturas que

estão sendo extintas pelo projeto de lei, de modo que permaneceriam as despesas
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correspondentes. Pelas razões expostas, somos pela rejeição das Emendas nºs 4 e

5.

As Emendas nºs  6  a  11,  de  autoria  do  governador  do  Estado,  visam promover

ajustes  no  projeto  em  análise,  por  meio  da  alteração  da  nomenclatura  da

Subsecretaria  de  Agricultura  Familiar  para Subsecretaria  de  Agricultura  Familiar  e

Regularização  Fundiária  e  pela  criação  da  Superintendência  de  Regularização

Fundiária  no  âmbito  da  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento - Seapa. Têm ainda o objetivo de atribuir a gestão do Fundo Estadual

de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes - Funpren - à Secretaria

de Estado de Defesa Social - Seds -, uma vez que a Subsecretaria de Políticas sobre

Drogas foi transferida para essa secretaria. Por fim, promovem alteração na estrutura

básica da Loteria  do Estado de Minas Gerais.  Consideramos que essas emendas

aprimoram o projeto de lei  e  não criam despesas para o erário,  motivo pelo qual

opinamos pela aprovação das Emendas nºs 6 a 11.

Na oportunidade,  entendemos  ser  prudente  apresentar  o  Substitutivo  nº  3,  que

aprimora o projeto, por meio da inclusão das Emendas nºs 6 a 11, e deixa de extinguir

o  cargo  de  Vice-Presidente  da  Fhemig.  O  substitutivo  também  altera  artigo  que

permite o retorno da gestão do Fundo Estadual de Habitação - FEH - para a Cohab

Minas,  conforme previsto  inicialmente  na  Lei  nº  19.091,  de  31  de julho  de  2013,

visando  imprimir  maior  agilidade  na  operacionalização  das  rotinas  e  dos

procedimentos orçamentários e financeiros do referido fundo. Ademais, o substitutivo

promove ajustes em função da absorção de parte das competências do Gabinete do

Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Gestão  Metropolitana  -  Segem  -,  pela

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana  e  Gestão

Metropolitana - Sedru - e pela Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana

de Belo Horizonte - Agência RMBH. São realizadas adequações no quantitativo de

cargos  da Sedru,  da  Agência  RMBH,  da  Secretaria  de Estado  de Esportes  e da

Juventude  -  Seej  -  e  da  Secretaria  de  Estado  de  Governo  -  Segov.  Por  fim,  é

revogado dispositivo da  Lei  nº  7.109,  de 13 de outubro de 1977,  que permite ao

professor  que  houver  cumprido  o  tempo  de  serviço  para  a  aposentadoria  ficar

afastado das atividades  de docência,  pois  gera um grande número de servidores
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encarregados de exercerem atividades administrativas sem que haja demanda para

tal. Trata-se de uma adaptação da regra de lotação ao contexto previdenciário atual,

que exige idade mínima de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem.

Ressalta-se que tais alterações não geram repercussão financeira.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

3 a seguir redigido, que incorpora as Emendas nºs 6 a 11, apresentadas em Plenário,

e pela rejeição das Emendas nºs 3 a 5, também apresentadas em Plenário.

Com  a  aprovação  do  Substitutivo  nº  3,  as  Emendas  nºs  1,  2  e  6  a  11  ficam

prejudicadas.

SUBSTITUTIVO Nº 3

Altera as Leis Delegadas nº 179, de 1º  de janeiro de 2011, que dispõe sobre a

organização básica e a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo do

Estado, e nº 180, de 20 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica da

Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A alínea “a” do inciso I, o caput do inciso VIII e os incisos IX e XIX do art. 5º

da Lei Delegada nº 179, de 1º de janeiro de 2011, passam a vigorar com a seguinte

redação, e ficam acrescentadas a seguinte alínea “f” ao inciso V, a seguinte alínea “d”

ao inciso XIII e a seguinte alínea “d” ao inciso XV:

“Art. 5º - (…)

I - (…)

a) Subsecretaria de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária;

(...)

V - (...)

f) Subsecretaria de Políticas sobre Drogas;

(...)

VIII - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão

Metropolitana:

(…)
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IX - Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social:

a) Subsecretaria de Assistência Social;

b) Subsecretaria de Direitos Humanos;

c) Subsecretaria de Trabalho e Emprego;

(…)

XIII - (...)

d) Subsecretaria de Juventude;

(…)

XV - (...)

d) Centro de Serviços Compartilhados;

(…)

XIX - Secretaria de Estado de Turismo e Esportes:

a) Subsecretaria de Esportes;

b) Subsecretaria de Turismo.”.

Art. 2º - Os incisos VIII, IX e XIX do  caput do art. 6º da Lei Delegada nº 179, de

2011, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados ao artigo os

seguintes §§ 4º e 5º:

“Art. 6º - (…)

VIII - Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão

Metropolitana;

IX - Secretário de Estado de Trabalho e Promoção Social;

(…)

XIX - Secretário de Estado de Turismo e Esportes;

(…)

§ 4º - Ao Centro de Serviços Compartilhados, a que se refere a alínea “d” do inciso

XV do art. 5º, corresponde um cargo de provimento em comissão de Gestor.

§ 5º -  Para fins de valor e sistemática de remuneração, direitos e vantagens, o

cargo  de  Gestor  do  Centro  de  Serviços  Compartilhados  equipara-se  ao  de

Subsecretário de Estado.”.

Art. 3º - O caput e as alíneas “b” e “c” do inciso VII e os incisos VIII e XVI do art. 12

da Lei Delegada nº 179, de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando
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acrescentadas ao inciso VII as seguintes alíneas “e” e “f”:

“Art. 12 - (…)

VII  -  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e

Gestão Metropolitana:

(...)

b)  Agência  de  Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  -

Agência RMBH;

c) Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço - Agência

RMVA;

(…)

e) Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab;

f) Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa;

VIII - à Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social:

a) Fundação Educacional Caio Martins - Fucam;

b) Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig;

(...)

XVI  -  à  Secretaria  de  Estado  de  Turismo  e  Esportes:  Companhia  Mineira  de

Promoções - Prominas.”.

Art. 4º - Ficam acrescentados ao art. 3º da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de

2011, os seguintes §§ 3º, 4º e 5º:

“Art. 3º - (…)

§ 3º - Os órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do

Poder Executivo, observada a conveniência administrativa, poderão, nos termos do

regulamento,  compartilhar  a  execução  das  atividades  de  apoio  e  suporte

administrativo, preferencialmente no âmbito do mesmo sistema operacional.

§ 4º - O Poder Executivo poderá, observado o disposto na alínea “a” do inciso VI do

art.  84  da  Constituição  da  República,  extinguir,  mediante  decreto,  unidades  da

estrutura orgânica básica de órgãos ou entidades da administração direta, autárquica

e fundacional que tenham perdido a sua funcionalidade devido ao compartilhamento

de que trata o § 3º, observada a conveniência e a eficiência administrativa.

§ 5º - Para fins do disposto neste artigo, entende-se como sistema operacional os
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órgãos  e  as  entidades  a  eles  vinculadas  que  definem  e  executam  determinada

política.”.

Art. 5º - Fica acrescentado ao caput do art. 26 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o

seguinte  inciso  IV,  passando  o  §  3º  do  mesmo artigo  a  vigorar  com  a  seguinte

redação:

“Art. 26 - (...)

IV - Assessoria de Coordenação de Investimentos.

(...)

§ 3º  -  A Assessoria de Assuntos Econômicos, a Assessoria de Coordenação de

Investimentos  e  a  Assessoria  de  Articulação,  Parceria  e  Participação  Social  são

órgãos  de  assessoramento  imediato  do  Governador  e  subordinam-se

administrativamente à Secretaria-Geral.”.

Art. 6º - Fica acrescentado à Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte art. 28-B:

“Art. 28-B - Compete à Assessoria de Coordenação de Investimentos coordenar as

ações  de  desenvolvimento  dos  projetos  de  investimento  no  âmbito  do  Poder

Executivo, prestando assessoramento técnico especializado ao Governador.”.

Art. 7º - O inciso IX do art. 75 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 75 - (…)

IX - Subsecretaria de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária:

a) Superintendência de Agricultura Familiar;

b) Superintendência de Gestão dos Mercados Livre do Produtor;

c) Superintendência de Regularização Fundiária.”.

Art. 8º - Fica acrescentado ao art. 111 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte

inciso XVI, passando os incisos XVI e XVII a vigorar como incisos XVII e XVIII, com a

seguinte redação:

“Art. 111 - (...)

XVI - estabelecer as diretrizes da política estadual de telecomunicações;

XVII - exercer o poder de polícia no âmbito de sua competência;

XVIII - exercer atividades correlatas.”.

Art. 9º - O art. 112 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte



2427
____________________________________________________________________________

redação:

“Art.  112 -  A Secretaria  de Estado de Cultura tem a seguinte estrutura orgânica

básica:

I - Gabinete;

II - Auditoria Setorial;

III - Assessoria Jurídica;

IV - Assessoria de Comunicação Social;

V - Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação;

VI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;

VII - Superintendência de Interiorização e Ação Cultural;

VIII - Superintendência de Bibliotecas Públicas e Suplemento Literário;

IX - Superintendência de Fomento e Incentivo à Cultura;

X - Superintendência de Museus e Artes Visuais;

XI - Arquivo Público Mineiro.”.

Art. 10 - Fica acrescentada ao inciso III do art. 119 da Lei Delegada nº 180, de 2011,

a seguinte alínea “f”:

“Art. 119 - (...)

III - (...)

f) Diretoria de Radiofusão e Telecomunicações.”.

Art.  11 - Ficam acrescentados ao art.  132 da Lei Delegada nº 180, de 2011, os

seguintes incisos XII a XIV, passando o seu inciso XII a vigorar como inciso XV:

“Art. 132 - (...)

XII - elaborar e propor as políticas estaduais sobre drogas, bem como as ações

necessárias a sua implantação;

XIII - planejar, desenvolver, implantar e coordenar projetos, programas e ações de

prevenção  do  uso  de  substâncias  e  produtos  psicoativos,  em  articulação  com  a

Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social;

XIV -  credenciar  organizações  públicas,  privadas  e  não  governamentais  para  a

composição das redes locais e setoriais de políticas sobre drogas;”.

Art. 12 - Fica acrescentado ao art. 133 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte

inciso XVII:
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“Art. 133 - (...)

XVII - Subsecretaria de Política sobre Drogas:

a) Superintendência de Prevenção e Descentralização da Política sobre Drogas;

b) Superintendência de Tratamento;

c) Superintendência de Acolhimento;

d) Centro de Referência Estadual em Álcool e outras Drogas.”.

Art.  13 - Ficam acrescentados ao art. 134 da Lei Delegada nº 180, de 2011, os

seguintes inciso VII e § 10:

“Art. 134 - (...)

VII - o Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas.

(...)

§ 10 - A Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Políticas Sobre Drogas será

exercida pela Subsecretaria de Políticas sobre Drogas.”.

Art.  14  -  O art.  135 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a vigorar  com a

seguinte redação:

“Art.  135 - A Secretaria de Estado de Defesa Social é o órgão gestor do Fundo

Penitenciário Estadual e do Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão

de Entorpecentes - Funpren.”.

Art.  15  -  O art.  152 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 152 - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico tem a seguinte

estrutura orgânica básica:

I - Gabinete;

II - Assessoria Jurídica;

III - Auditoria Setorial;

IV - Assessoria de Comunicação Social;

V - Assessoria de Gestão e Inteligência Estratégica;

VI - Unidade Central de Parcerias Público-Privadas;

VII - Central Exportaminas;

VIII - Subsecretaria de Indústria, Comércio e Serviços:

a) Superintendência de Apoio à Competitividade e ao Empreendedorismo;
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b) Superintendência de Desenvolvimento da Produção;

c) Superintendência de Artesanato, Cooperativismo e Apoio ao Setor Terciário;

IX - Subsecretaria de Investimentos Estratégicos:

a) Superintendência de Planejamento, Integração e Financiamento ao Investimento;

b) Superintendência de Logística;

c) Superintendência de Projetos Especiais;

X - Subsecretaria de Política Mineral e Energética:

a) Superintendência de Política Mineral;

b) Superintendência de Política Energética;

XI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.”.

Art. 16 - Fica acrescentado ao § 2º do art. 153 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o

seguinte inciso IX:

“Art. 153 - (…)

§ 2º - (…)

IX - Fundo de Incentivo à Inovação Tecnológica - Fiit.”.

Art. 17 - O caput e o inciso II do art. 159 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passam a

vigorar com a seguinte redação:

Art.  159  -  Integram  a  área  de  competência  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana:

(...)

II - por vinculação:

a) a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento

Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae-MG;

b)  a  Agência  de Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana de Belo  Horizonte -

Agência RMBH;

c) a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço - Agência

RMVA;

d) a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab;

e) a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa.”.

Art.  18  -  O art.  160 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:
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“Art. 160 - A Sedru é o órgão gestor do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, e

a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab Minas - é a gestora

do Fundo Estadual de Habitação - FEH -, enquanto perdurarem suas atividades.”.

Art.  19  -  O Capítulo  XI  do Título  II  da  Lei  Delegada nº  180,  de 2011,  passa a

denominar-se: “Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e

Gestão Metropolitana”.

Art.  20  -  O art.  168 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 168 - A Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social - Sedese -, a que

se refere o inciso IX do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade

planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado que

visem ao fomento e ao desenvolvimento social da população,  por  meio de ações

relativas à garantia e à promoção dos direitos humanos, à assistência social para o

enfrentamento  da  pobreza,  ao  provimento  de  condições  para  a  superação  da

vulnerabilidade social e à formulação e ao fomento das políticas públicas de trabalho

e emprego, competindo-lhe:

I  -  formular  e  coordenar  a  política  estadual  de  assistência  social,  apoiar  e

supervisionar sua execução, direta ou indiretamente, em sua área de competência;

II - implementar as ações do Estado no âmbito do Sistema Único de Assistência

Social - Suas;

III  -  apoiar  ações  e  projetos  da  sociedade  civil  voltados  para  as  necessidades

básicas e os mínimos sociais;

IV - apoiar a iniciativa privada nas ações voltadas para a responsabilidade social,

em articulação com outros órgãos estaduais;

V -  manter  cadastro atualizado das entidades  de cunho social  com atuação no

Estado;

VI - elaborar e divulgar, de forma articulada, as diretrizes das políticas estaduais de

atendimento,  promoção  e  defesa  de  direitos  e,  no  limite  de  sua  competência,

executar, de forma direta ou indireta, as ações relativas aos seguintes direitos:

a) da criança e do adolescente;

b) do idoso;
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c) da mulher;

d) da pessoa com deficiência;

e) da igualdade racial;

f) da diversidade sexual;

g) outros que se enquadrem na abrangência das políticas públicas de promoção e

proteção de direitos;

VII - promover e divulgar ações que garantam a eficácia das normas vigentes de

defesa  dos  direitos  humanos  estabelecidos  na  Constituição  da  República,  na

Declaração  Americana  dos  Direitos  e  Deveres  Fundamentais  do  Homem,  na

Declaração Universal dos Direitos Humanos e em acordos dos quais o Brasil  seja

signatário;

VIII  -  manter atividades de pesquisa e acompanhamento de cenários de direitos

humanos e de políticas sociais, por meio de observatório;

IX - formular e coordenar a política estadual relacionada com o trabalho, a geração

de emprego e de renda, a colocação e a recolocação no mercado de trabalho;

X - fomentar as políticas voltadas para a inclusão produtiva;

XI  -  manter  atividades  de  pesquisa,  desenvolvimento  de  metodologias  e

acompanhamento de cenários de trabalho e emprego;

XII  -  promover  a articulação das ações voltadas para a qualificação e formação

profissional,  buscando  o  incremento  das  políticas  públicas  para  a  geração  de

emprego e renda no Estado;

XIII - formular planos e programas, na sua área de competência, em articulação

com  a  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  e  outras  secretarias  de

Estado, notadamente as de Defesa Social, de Educação e de Desenvolvimento dos

Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas, observadas as diretrizes gerais

do governo;

XIV - promover e facilitar a interiorização, a intersetorialidade e as parcerias para a

implementação das políticas públicas sob sua direção, com vistas à universalização

dos direitos sociais;

XV - realizar conferências relativas às políticas públicas incluídas no âmbito de sua

competência;
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XVI - exercer o poder de polícia no âmbito de sua competência;

XVII - exercer atividades correlatas.”.

Art. 21 - O caput do art. 169 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 169 - A Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social tem a seguinte

estrutura orgânica básica:

I - Gabinete;

II - Auditoria Setorial;

III - Assessoria Jurídica;

IV - Assessoria de Comunicação Social;

V - Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação;

VI - Assessoria de Projetos Especiais;

VII - Assessoria de Assuntos Sociais para Vilas e Favelas;

VIII - Subsecretaria de Direitos Humanos:

a) Superintendência de Políticas de Promoção de Direitos e Cidadania;

b) Superintendência de Políticas de Proteção de Direitos;

c) Escritório de Direitos Humanos;

d)  Coordenadoria  Especial  de  Apoio  e  Assistência  à  Pessoa  com  Deficiência  -

Caade;

e) Coordenadoria Especial da Política Pró-Criança e Adolescente - Cepcad;

f) Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres - Cepam;

g) Coordenadoria Especial de Políticas de Diversidade Sexual;

h) Coordenadoria Especial de Políticas Pró-Igualdade Racial;

i) Coordenadoria Especial de Políticas para o Idoso;

IX - Subsecretaria de Assistência Social:

a) Superintendência de Políticas de Assistência Social;

b)  Superintendência  de  Capacitação,  Monitoramento,  Controle  e  Avaliação  de

Políticas de Assistência Social;

X - Subsecretaria de Trabalho e Emprego:

a) Superintendência de Gestão do Atendimento ao Trabalhador;

b) Superintendência de Política de Trabalho e Emprego;
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XI - Superintendência de Interiorização;

XII - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.”.

Art.  22  -  O art.  170 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 170 - Integram a área de competência da Secretaria de Estado de Trabalho e

Promoção Social:

I - por subordinação administrativa:

a) O Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas;

b) o Conselho Estadual de Promoção de Igualdade Racial - Conepir;

c) o Conselho Estadual do Idoso - CEI;

d) o Conselho Estadual da Mulher - CEM;

e) o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente - Cedca;

f) o Conselho Estadual de Defesa dos Portadores de Deficiência - Cedpo;

g) o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - Conedh;

h) o Conselho Estadual de Direitos Difusos;

i) o Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda - Ceter;

j) o Conselho Estadual da Economia Popular Solidária - Ceeps;

k) o Comitê Gestor Estadual para a Criança e o Adolescente do Semiárido Mineiro;

II - por vinculação:

a) a Fundação Caio Martins - Fucam;

b) a Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig.”.

Art. 23 - O caput do art. 171 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com

a seguinte redação,  e  fica  acrescentado ao inciso  II  do  mesmo artigo a seguinte

alínea “e”:

“Art.  171 -  A Secretaria  de Estado de Trabalho  e  Promoção Social  participa  da

gestão dos fundos a seguir mencionados nas seguintes condições:

II - (…)

e) Fundo de Erradicação da Miséria - FEM.”.

Art. 24 - Fica acrescentada ao Capítulo XII do Título II da Lei Delegada nº 180, de

2011, a seguinte Seção II, contendo os arts. 176-A e 176-B a seguir:
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“TÍTULO II

(...)

CAPÌTULO XII

(…)

Seção II

Da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais

Art. 176-A - Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig -, a

que se refere o inciso  XIV do art.  12  da Lei  Delegada nº  179,  de  2011,  tem por

finalidade  promover  a  habilitação  e  a  qualificação  profissional,  a  formação  e  o

aperfeiçoamento de professores em nível superior e de instrutores para modalidades

técnicas,  bem como a educação técnica,  o desenvolvimento de metodologias  e a

aplicação de recursos  tecnológicos para  a qualificação e  a especialização para o

trabalho,  observada a política formulada pela Secretaria de Estado de Trabalho e

Promoção Social, competindo-lhe:

I - formar, aperfeiçoar e especializar docentes para atuarem no ensino fundamental,

médio, técnico e superior;

II - criar, manter e ministrar cursos de formação de profissionais em nível técnico, de

graduação,  pós-graduação,  extensão  e  aperfeiçoamento,  por  meio  de  cursos

regulares e de educação a distância;

III  -  desenvolver  programas  de  qualificação  profissional  para  trabalhadores,

oferecendo-lhes  condições  de acesso a  estudos  de diferentes  níveis,  mediante  a

realização de cursos de longa ou curta duração, visando a sua inserção no mercado

de trabalho;

IV  -  prestar  serviços  de  assessoria  e  de  consultoria  a  instituições  públicas  e

privadas  nas  áreas  de  tecnologia,  trabalho,  ensino,  pesquisa  e  desenvolvimento

institucional;

V  -  divulgar  estudos,  experiências  e  inovações  resultantes  de  sua  atuação  no

ensino, de pesquisa ou de desenvolvimento de programas e projetos;

VI -  desenvolver projetos e capacitar  recursos humanos para o desempenho de

atividades profissionais em instituições públicas e privadas, adequando o potencial do

quadro de pessoal às necessidades sociais;
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VII - qualificar, formar e especializar profissionais em nível técnico para atuarem nos

setores primário, secundário e terciário da economia;

VIII - estabelecer parcerias com entidades nacionais e internacionais com o objetivo

de desenvolver projetos de pesquisa e extensão na área de ensino;

IX - exercer atividades correlatas.

Art. 176-B - A Utramig tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I - Conselho Curador;

II - Direção Superior: Presidente;

III - Unidades Administrativas:

a) Gabinete;

b) Procuradoria;

c) Auditoria Seccional;

d) Assessoria de Comunicação Social;

e) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;

f) Diretoria de Ensino e Pesquisa;

g) Diretoria de Qualificação e Extensão;

h) Diretoria de Ensino a Distância.”.

Art.  25 -  O Capítulo XII  do Título II  da Lei  Delegada nº 180,  de 2011,  passa a

denominar-se: “Da Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social”.

Art.  26  -  O art.  193 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 193 - A Lemg tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I - Conselho de Administração;

II - Direção Superior:

a) Diretor-Geral;

b) 1º-Vice-Diretor-Geral;

c) 2º-Vice-Diretor-Geral;

III - Unidades Administrativas:

a) Procuradoria;

b) Auditoria Seccional;

c) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças.”.
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Art.  27  -  O art.  196 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 196 - A Secretaria de Estado de Governo tem a seguinte estrutura orgânica

básica:

I - Gabinete;

II - Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação;

III - Assessoria de Comunicação Social;

IV - Assessoria Jurídica;

V - Auditoria Setorial;

VI - Subsecretaria de Assuntos Municipais:

a) Superintendência de Projetos;

b) Superintendência de Apoio Institucional aos Municípios;

VII - Subsecretaria de Comunicação Social:

a) Assessoria de Gestão da Comunicação;

b) Núcleo de Auditoria Setorial;

c) Superintendência Central de Publicidade;

d) Superintendência Central de Imprensa;

e) Superintendência Central de Eventos e Promoções;

VIII - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;

IX - Superintendência Central de Convênios;

X - Subsecretaria da Juventude:

a) Superintendência de Intersetorialidade;

b) Superintendência de Articulação.”.

Art. 28 - O inciso II do art. 197 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 197 - (…)

II - por subordinação administrativa:

a) o Conselho Estadual de Comunicação Social;

b) o Conselho Estadual da Juventude.”.

Art. 29 - Fica acrescentado ao art. 212 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte

inciso XIV, passando o § 1º a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 212 - (…)

XIV - Centro de Serviços Compartilhados:

a) Núcleo de Execução de Despesas;

b) Núcleo de Serviços Administrativos;

c) Núcleo de Gestão de Compras;

d) Núcleo de Auditoria Setorial;

e) Núcleo de Assessoramento Jurídico;

f) Núcleo de Gestão de Serviços;

(...)

§ 1º - As UAIs, até o limite de trinta unidades, e as Coordenadorias Regionais, até o

limite de vinte e cinco unidades, subordinam-se à Coordenadoria Especial de Gestão

das  UAIs  e  à  Superintendência  de  Planejamento,  Gestão  e  Finanças,

respectivamente, e têm sede nos municípios definidos em decreto.”.

Art. 30 - O inciso VI do art. 223 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 223 - (...)

VI - Núcleo de Atendimento à Judicialização da Saúde;”.

Art. 31 - Fica acrescentada ao inciso III  do art. 226 da Lei Delegada nº 180, de

2011, a seguinte alínea “g”:

“Art. 226 - (…)

III - (...)

g) Superintendência-Geral do Canal Minas Saúde.”.

Art. 32 -  O Capítulo XXII do Título II da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a

denominar-se: “Secretaria de Estado de Turismo e Esportes”, e os arts. 253, 254, 255

e 256 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 253 - A Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, a que se refere o inciso

XIX do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade planejar, coordenar

e fomentar as ações relacionadas ao turismo, objetivando a sua expansão, a melhoria

da  qualidade  de  vida  das  comunidades,  a  geração  de  emprego  e  renda  e  a

divulgação  do  potencial  turístico  do  Estado,  bem  como planejar,  dirigir,  executar,

controlar  e  avaliar  as  atividades  setoriais  a  cargo  do  Estado  que  visem  ao
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desenvolvimento social, por meio de ações relativas ao esporte e ao lazer, administrar

direta ou indiretamente estádios próprios ou de terceiros, mediante convênio, contrato

ou instrumento congênere, competindo-lhe:

I - propor, coordenar e implementar, em articulação com órgãos e entidades das

esferas de governo federal, estadual e municipal, a política estadual de turismo, o

Plano Mineiro de Turismo e os demais planos, programas e projetos relacionados ao

apoio e ao incentivo ao turismo;

II - criar e divulgar o calendário oficial de eventos turísticos do Estado;

III  -  promover e difundir,  por meio de atividades turísticas, a cultura mineira, em

articulação com a Secretaria de Estado de Cultura;

IV - promover a intersetorialidade voltada para o desenvolvimento da infraestrutura

turística;

V - fomentar a instalação de empreendimentos ligados às atividades turísticas;

VI - promover e divulgar os produtos turísticos do Estado;

VII  -  propor  normas  visando  ao  estímulo  e  ao  desenvolvimento  do  turismo,  no

âmbito de sua atuação;

VIII  -  executar,  direta ou indiretamente, projetos específicos para implantação de

receptivos  turísticos,  recuperação  de  estética  urbana  e  ambiental  voltada  para  o

turismo e apoio à rede hoteleira e de restaurantes, no âmbito de circuitos turísticos ou

áreas assemelhadas;

IX - promover a gastronomia como atividade integrante da política de turismo do

Estado;

X - elaborar e propor as políticas estaduais de esporte e lazer, bem como realizar as

ações necessárias à sua implantação, acompanhamento e avaliação;

XI  -  articular-se  com  o  governo  federal,  os  governos  municipais,  os  órgãos

estaduais,  o  terceiro  setor  e  o  setor  privado,  objetivando  a  promoção  da

intersetorialidade das ações voltadas para o incremento das atividades físicas, da

prática esportiva e do lazer;

XII - promover o esporte socioeducativo, como meio de inclusão social, e ações que

visem a estimular o surgimento e o desenvolvimento de vocações esportivas;

XIII -  garantir o acesso da população a atividades físicas e práticas esportivas e
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aprimorar a gestão da política pública de esportes, mediante o monitoramento dos

territórios esportivos mineiros, a capacitação de pessoal e a aplicação de critérios

legais, incluídos o da proporcionalidade de recursos e o de indicadores de resultados

para a aferição da eficiência de da atuação da secretaria;

XIV - ampliar as estruturas destinadas à prática de atividades físicas e de esportes

nos municípios, bem como apoiar a sua recuperação e modernização, observados os

objetivos dos programas governamentais e as demandas locais;

XV - promover e coordenar a captação de recursos públicos e privados destinados

a atividades esportivas e de lazer, bem como aprovar projetos esportivos habilitados

para fins de obtenção de recursos provenientes da concessão de incentivos fiscais;

XVI  -  promover  ações  que  visem  à  preservação  e  à  recuperação  da  memória

esportiva no Estado;

XVII - articular-se com os conselhos municipais de esporte, bem como estimular

sua criação em municípios que não dispõem desses órgãos, e com outros conselhos

setoriais, a fim de ampliar a cooperação mútua e estabelecer estratégias comuns de

implementação de políticas públicas;

XVIII - garantir a conservação, a manutenção e a modernização dos estádios sob

sua administração;

XIX - acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de concessão dos estádios

próprios ou de terceiros sob a responsabilidade do Estado;

XX - exercer atividades correlatas.

Art. 254 - Integram a área de competência da Secretaria de Estado de Turismo e

Esportes:

I - por subordinação administrativa:

a) o Conselho Estadual de Desportos;

b) o Conselho Estadual do Turismo;

II - por vinculação: a empresa Companhia Mineira de Promoções - Prominas.

Art. 255 - A Secretaria de Estado de Turismo e Esportes tem a seguinte estrutura

orgânica básica:

I - Gabinete;

II - Assessoria Jurídica;



2440
____________________________________________________________________________

III - Auditoria Setorial;

IV - Assessoria de Comunicação Social;

V - Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação;

VI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;

VII - Subsecretaria de Esportes:

a) Superintendência de Esporte; e

b) Superintendência de Gestão de Estruturas Esportivas;

VIII - Subsecretaria de Turismo:

a) Superintendência de Políticas de Turismo;

b) Superintendência de Estruturas do Turismo;

c) Superintendência de Gastronomia;

IX - Coordenadoria Especial da Copa do Mundo.

Parágrafo único - A Coordenadoria Especial da Copa do Mundo, a que se refere o

inciso IX do caput, integra a Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, em caráter

complementar e temporário, até 31 de dezembro de 2014.

Art. 256 - A Secretaria de Estado de Turismo e Esportes é o órgão gestor do Fundo

de Assistência ao Turismo - Fastur.”.

Art.  33  -  Ficam  extintos  os  cargos  de  Secretário  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude e de Secretário  de Estado de Trabalho e Emprego,  a que se referem,

respectivamente, os incisos XI e XVII do art. 6º da Lei Delegada nº 179, de 2011.

Art. 34 - Ficam extintos os seguintes cargos:

I - Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo, a que se refere o art. 7º

da Lei Delegada nº 179, de 2011;

II - Secretário de Estado Extraordinário de Gestão Metropolitana, a que se refere o

art. 8º da Lei Delegada nº 179, de 2011;

III - Secretário de Estado Extraordinário de Regularização Fundiária, a que se refere

o art. 9º da Lei Delegada nº 179, de 2011;

IV - Secretário de Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos, a que

se refere o art. 1º da Lei nº 20.312, de 27 de julho de 2012, a partir de 1º de abril de

2014.

Art.  35  -  Fica  extinto  o  cargo  de  Subsecretário  de  Articulação  Política,
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correspondente, nos termos do § 3º do art. 6º da Lei Delegada nº 179, de 2011, à

subsecretaria a que se refere a alínea “a” do inciso XIII do art. 5º da Lei Delegada nº

179, de 2011.

Art. 36 - Fica criado um cargo de provimento em comissão de Gestor do Centro de

Serviços Compartilhados, a que se refere o § 4º do art. 6º da Lei Delegada nº 179, de

2011, acrescentado por esta lei.

Art. 37 - Ficam extintos os cargos de provimento em comissão de Vice-Diretor Geral

e de Vice-Presidente, constantes, respectivamente, nos itens V.1.A.1, V.1.B.1, V.7.1,

V.12.1,  V.13.1,  V.14.1  e  V.15.1  e  nos  itens  V.19.1,  V.21.1,  V.22.1,  V.24.1,  V.27.1,

V.28.1 e V.32.1 do Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007.

Art. 38 - Ficam extintos os cargos de Vice-Presidente da Empresa de Assistência

Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater -, da Empresa de

Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig - e da Rádio Inconfidência Ltda., a

que se refere o art. 25 da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011.

Art. 39 - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - do

Gabinete  de  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Regularização  Fundiária,

constantes no item IV.2.11.7 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de

2007, consideradas as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos

arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cinco DAD-2;

II - seis DAD-4;

III - dois DAD-6;

IV - um DAD-8;

V - um DAD-10.

Art. 40 - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - e

Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - da Secretaria de Estado de Trabalho

e Emprego, constantes no item IV.2.14-A do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de

2007, considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos

arts. 16 e 31 da referida lei delegada:
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I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) seis DAD-1;

b) quatro DAD-2;

c) seis DAD-3;

d) quatro DAD-4;

e) três DAD-5;

f) três DAD-6;

g) três DAD-7;

h) dois DAD-10;

II - Gratificações Temporária Estratégicas:

a) sete GTED-2;

b) vinte GTED-3;

c) três GTED-4.

Art. 41 - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - e

Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - do Gabinete do Secretário de Estado

Extraordinário de Gestão Metropolitana, constantes no item IV.2.11.15 do Anexo IV da

Lei  Delegada nº  174,  de  2007,  considerados  as alterações e  os  remanejamentos

efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) quatro DAD-6;

b) cinco DAD-7;

c) cinco DAD-8;

d) um DAD-10;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas: cinco GTED-4.

Art. 42 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção

Social  -  Sedese -  os  seguintes  cargos de provimento  em comissão do Grupo de

Direção e  Assessoramento  da  Administração Direta  do  Poder  Executivo  -  DAD -,

funções gratificadas e Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - da Secretaria

de Estado de Trabalho e Emprego, constantes no item IV.2.14-A do Anexo IV da Lei

Delegada  nº  174,  de  2007,  considerados  as  alterações  e  os  remanejamentos
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efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) seis DAD-1;

b) três DAD-2;

c) vinte DAD-3;

d) vinte e quatro DAD-4;

e) um DAD-5;

f) oito DAD-6;

g) dois DAD-8;

II - funções gratificadas:

a) uma FGD-1;

b) duas FGD-3;

c) seis FGD-4;

d) duas FGD-7;

e) uma FGD-9;

III - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) quinze GTED-2;

c) treze GTED-3;

d) cinco GTED-4.

Art. 43 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Turismo e Esportes -

Setes -  os  seguintes  cargos de provimento em comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento  da  Administração  Direta  do  Poder  Executivo  -  DAD  -,  funções

gratificadas e Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - da Secretaria de Estado

de Esportes e da Juventude, previstos no item IV.2.9 do Anexo IV da Lei Delegada nº

174,  de  2007,  considerados  as  alterações  e  os  remanejamentos  efetuados  nos

termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) um DAD-1;

b) cinco DAD-2;

c) três DAD-3;
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d) quarenta e sete DAD-4;

e) três DAD-5;

f) cinco DAD-6;

g) quatro DAD-7;

h) um DAD-8;

II - funções gratificadas:

a) sete FGD-4;

b) uma FGD-5;

c) duas FGD-6;

d) seis FGD-7;

e) uma FGD-8;

f) uma FGD-9;

III - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) cinco GTED-2;

c) sete GTED-3;

d) cinco GTED-4.

Art. 44 - Fica transferido para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional,

Política Urbana e Gestão Metropolitana um cargo DAD-6, do Gabinete do Secretário

de Estado Extraordinário de Gestão Metropolitana, constante no item IV.2.11.15 do

Anexo  IV  da  Lei  Delegada  nº  174,  de  2007,  considerados  as  alterações  e  os

remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada.

Art.  45  -  Ficam  transferidos  para  a  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  os

seguintes  cargos  de  provimento  em  comissão  do  Grupo  de  Direção  e

Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - da Secretaria

de Estado de Esportes e da Juventude, constantes no item IV.2.9 do Anexo IV da Lei

Delegada  nº  174,  de  2007,  considerados  as  alterações  e  os  remanejamentos

efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - um DAD-2;

II - três DAD-3;

III - dez DAD-4;
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IV - nove DAD-5;

V - três DAD-7;

VI - um DAD-8.

Art. 46 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Turismo e Esportes -

Setes -  os  seguintes  cargos de provimento em comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento  da  Administração  Direta  do  Poder  Executivo  -  DAD  -,  funções

gratificadas  e  Gratificações  Temporárias  Estratégicas  -  GTE  -  do  Gabinete  do

Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo, constantes no item IV.2.11.14

do Anexo IV da  Lei  Delegada nº 174,  de  2007,  considerados as alterações e  os

remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) um DAD-1;

b) cinco DAD-6;

c) um DAD-7;

d) dois DAD-8;

e) dois DAD-9;

f) um DAD-10;

g) dois DAD-11;

II - funções gratificadas:

a) uma FGD-7;

b) duas FGD-9;

III - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) quatro GTED-2;

c) duas GTED-3;

d) uma GTED-4.

§  1º  -  Os  cargos,  funções  gratificadas  e  gratificações  temporárias  estratégicas

transferidos por  este  artigo ficam lotados na Coordenadoria  Especial  da  Copa do

Mundo, extinguindo-se em 31 de dezembro de 2014.

§  2º  -  Os  cargos,  funções  gratificadas  e  gratificações  temporárias  estratégicas

extintos nos termos do § 1º serão identificados em decreto.
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Art. 47 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Governo - Segov - os

seguintes  cargos  de  provimento  em  comissão  do  Grupo  de  Direção  e

Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - e Gratificações

Temporárias  Estratégicas  -  GTE  -  da  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude, constantes no item IV.2.9 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 2007,

considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16

e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) dois DAD-2;

c) dois DAD-3;

d) seis DAD-4;

e) dois DAD-6;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) seis GTED-4.

Art. 48 - Fica extinto no âmbito da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas

Gerais - ESP-MG -, um cargo DAD-8, constante no item IV.2.21 do Anexo IV da Lei

Delegada nº 174, de 2007.

Art. 49 - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - e

Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - da Secretaria de Estado de Esportes

e da Juventude, constantes no item IV.2.9 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de

2007, considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos

arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) quatro DAD-2;

b) sete DAD-3;

c) quatro DAD-4;

d) quatro DAD-5;

e) um DAD-7;

f) dois DAD-8;
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II - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) cinco GTED-2;

b) oito GTED-3;

c) duas GTED-4.

Art. 50 - Ficam criados os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - e

Gratificações  Temporárias  Estratégicas  -  GTE  -  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana, a que se refere o

item IV.2.6 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 2007, considerados as alterações

e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento: nove DAD-4;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas: seis GTED-2.

Art. 51 - Ficam criados os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - da

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Sectes -, a que se

refere o item IV.2.2 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 2007, considerados as

alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida

lei delegada:

I - um DAD-4;

II - um DAD-3.

Art. 52 - Em função do disposto nos arts. 42 a 51 desta lei, os quadros relativos aos

cargos de provimento em comissão dos itens IV.2.2 e IV.2.4, os itens IV.2.6 e IV.2.7,

os  quadros  relativos  aos  cargos  de  provimento  em  comissão  e  às  gratificações

temporárias estratégicas do item IV.2.11 e os itens IV.2.16 e IV.2.21 do Anexo IV da

Lei  Delegada nº  174,  de  2007,  passam a vigorar  na  forma do Anexo I  desta lei,

considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16

e 31 da Lei Delegada nº 174, de 2007.

Art. 53 - Ficam criados os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica e Fundacional do Poder

Executivo - DAI - e Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - da Agência de

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH -, a
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que se refere o item V.1.A.2 do Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de

2007, considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos

arts. 14 e 24 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) um DAI-24;

b) um DAI-26;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas: uma GTEI-4.

Art.  54  -  Ficam  extintos,  no  quadro  de  cargos  em  comissão  da  Administração

Superior da Loteria do Estado de Minas Gerais, constante no item V.2.1 do Anexo V

da Lei Delegada nº 175, de 2007, um cargo de Vice-Diretor-Geral e um cargo de

Diretor.

Art.  55  -  Ficam  criados,  no  quadro  de  cargos  em  comissão  da  Administração

Superior da Loteria do Estado de Minas Gerais, constante no item V.2.1 do Anexo V

da Lei Delegada nº 175, de 2007, um cargo de 1º-Vice-Diretor-Geral e um cargo de

2º-Vice-Diretor-Geral.

Art. 56 - Em função do disposto nos arts. 53 a 55 desta lei, os itens V.1.A.2 e V.2.1

do Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 2007, passam a vigorar na forma do Anexo II

desta lei, considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos

arts. 14 e 24 da referida lei delegada.

Art. 57 - Os cargos, funções gratificadas e Gratificações Temporárias Estratégicas

extintos, lotados e transferidos por esta lei serão identificados em decreto.

Art. 58 - Os cargos das carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, Assistente

de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento e Analista de Gestão e Políticas

Públicas em Desenvolvimento, a que se referem, respectivamente, os incisos I, II e III

do art. 1º da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005, lotados, na data de publicação

desta  lei,  na  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da  Juventude  -  Seej  -  e  na

Secretaria de Estado de Turismo - Setur - passam a ser lotados na Secretaria de

Estado de Turismo e Esportes - Setes.

Parágrafo único - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e os

detentores de função pública das carreiras a que se refere o caput lotados na Seej e

na Setur na data de publicação desta lei ficam transferidos para a Setes.
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Art. 59 - Os cargos das carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, Assistente

de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento e Analista de Gestão e Políticas

Públicas em Desenvolvimento, a que se referem, respectivamente, os incisos I, II e III

do art.  1º da Lei nº 15.468, de 2005, lotados, na data de publicação desta lei,  na

Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego - Sete - e na Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social - Sedese - passam a ser lotados na Secretaria de Estado de

Trabalho e Promoção Social - Sedese.

Parágrafo único - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e os

detentores  de  função  pública  das  carreiras  a  que  se  refere  o  caput lotados  na

Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Emprego  e  na  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social  na data de publicação desta lei  ficam transferidos para a

Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social.

Art. 60 - O caput do inciso I do art. 3º da Lei nº 15.468, de 2005, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

I  -  na  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Promoção  Social  -  Sedese  -,  na

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e  Gestão

Metropolitana - Sedru -, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico -

Sede -, na Secretaria de Estado de Turismo e Esportes - Setes -, na Secretaria de

Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  -  Seapa  -,  na  Fundação  de

Educação  para  o  Trabalho  de  Minas  Gerais  -  Utramig  -  e  na  Agência  de

Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  -  Agência  RMBH -,

cargos das carreiras de:”.

Art. 61 - O inciso II do art. 8º da Lei nº 15.468, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8º - (...)

II - trinta ou quarenta horas, conforme definido em edital de concurso público, para

os  cargos  das  carreiras  de  Assistente  de  Gestão  e  Políticas  Públicas  em

Desenvolvimento,  Analista  de  Gestão  e  Políticas  Públicas  em  Desenvolvimento,

Técnico  de  Gestão  e  Registro  Empresarial  e  Analista  de  Gestão  e  Registro

Empresarial;”.
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Art. 62 - Os incisos I e II do caput do art. 10 da Lei nº 15.468, de 2005, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10 - (...)

I  -  nível  superior,  conforme definido no edital do concurso,  para as carreiras de

Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, Professor de Ensino

Médio e Tecnológico, Analista de Gestão, Metrologia e Qualidade, Analista de Gestão

e Registro Empresarial, Analista de Gestão Lotérica e Analista de Desenvolvimento

Econômico e Social;

II - nível intermediário, conforme definido no edital do concurso, para as carreiras de

Assistente  de Gestão e Políticas  Públicas em Desenvolvimento,  Agente  Fiscal  de

Gestão, Metrologia e Qualidade, Técnico de Gestão e Registro Empresarial, Técnico

de Gestão Lotérica e Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social.”.

Art.  63  -  O art.  11 da Lei  nº  15.468,  de 2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 11 - Não haverá ingresso nas carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais,

Auxiliar  de  Atividades  Operacionais,  Auxiliar  de  Gestão,  Metrologia  e  Qualidade,

Auxiliar  de Gestão e Registro Empresarial, Auxiliar  de Gestão Lotérica, Auxiliar  de

Desenvolvimento  Econômico  e  Social,  Auxiliar  de  Administração  de  Estádios,

Assistente de Administração de Estádios e Analista de Administração de Estádios.”.

Art. 64 - O título do item I.1 do Anexo I da Lei nº 15.468, de 2005, passa a ser: “I.1 -

Sedese, Sedru, Sede, Setes, Seapa, Utramig e Agência RMBH”.

Art. 65 - O título do item III.1 do Anexo III da Lei nº 15.468, de 2005, passa a ser:

“III.1 - Sedese, Sedru, Sede, Setes, Seapa e Utramig”.

Art. 66 - O título do item VIII.1 do Anexo VIII da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro

de  2005,  passa  a  ser:  “VIII.1.TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS

CARREIRAS  DA  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  TRABALHO  E  PROMOÇÃO

SOCIAL - SEDESE -,DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES -

SETES  -,  DA SECRETARIA DE  ESTADO  DE  DESENVOLVIMENTO  REGIONAL,

POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA - SEDRU -, DA SECRETARIA DE

ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE -, DA SECRETARIA DE

ESTADO  DE  AGRICULTURA,  PECUÁRIA  E  ABASTECIMENTO  -  SEAPA  -,  DA
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FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS - UTRAMIG

-, DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO

HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH - E DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE

MINAS GERAIS - ARSAE-MG”.

Art. 67 - Os servidores que, na data de publicação desta lei, estiverem em exercício

na  Subsecretaria  de  Políticas  Sobre  Drogas  da  Seej  poderão  ser  cedidos

excepcionalmente à Seds para exercerem as atribuições dos respectivos cargos de

provimento efetivo.

Parágrafo único - A cessão de que trata o  caput será realizada com ônus para a

Seds.

Art. 68 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção

Social  os  arquivos,  as  cargas  patrimoniais,  a  execução  de  contratos,  convênios,

acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pela Secretaria de Estado de

Trabalho  e  Emprego,  procedendo-se,  quando  necessário,  às  adequações,  às

ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Parágrafo único - Compete à Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social

o monitoramento e o acompanhamento da execução e da prestação de contas dos

contratos,  convênios,  acordos e outras  modalidades de ajustes a que se refere o

caput.

Art. 69 - Ficam transferidos para a Seds os arquivos, as cargas patrimoniais e a

execução  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes

relativos especificamente à temática da política sobre drogas celebrados pela Seej

até  a  data  da  publicação  desta  lei,  procedendo-se,  quando  necessário,  às

adequações, às ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Parágrafo único -  Competem à Seds o monitoramento e o acompanhamento da

execução  e  da  prestação  de  contas  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras

modalidades de ajustes a que se refere o caput.

Art. 70 - A Setes sucederá, para todos os fins, o Gabinete do Secretário de Estado

Extraordinário  da  Copa  do  Mundo  2014,  assumindo  todos  os  encargos,  direitos,

obrigações e responsabilidades inerentes às atividades desenvolvidas pelo Gabinete.
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§ 1º -  Ficam transferidos para  a Setes os  arquivos,  as  cargas patrimoniais  e a

execução  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes

celebrados pelo Gabinete até a data da publicação desta lei, procedendo-se, quando

necessário, às adequações, às ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

§  2º  -  A Coordenadoria  Especial  da  Copa  do  Mundo,  incluída  por  esta  lei  na

estrutura da Setes, mediante alteração do art. 255 da Lei Delegada nº 180, de 2011,

assumirá a regulação, o monitoramento e a gestão dos contratos, acordos e outras

modalidades de ajustes relativos às obras do Complexo Mineirão-Mineirinho para a

realização  da  Copa  do  Mundo  de  2014,  incluindo  o  contrato  de  concessão

administrativa para reforma e operação do Estádio Governador Magalhães Pinto, bem

como a regulação, o monitoramento e a gestão do contrato de cessão de uso para

reforma e operação do estádio Independência.

§ 3º - Com a extinção da Coordenadoria Especial da Copa do Mundo, as atividades

de que trata o § 2º serão desempenhadas por unidade administrativa da Setes, a ser

indicada  em  ato  do  Secretário  de  Estado  de  Turismo  e  Esportes,  e  as  demais

atividades  da  Coordenadoria  serão  transferidas  para  as  respectivas  secretarias

temáticas, nos termos do regulamento.

Art. 71 - A Sedru sucederá, para todos os fins, o Gabinete do Secretário de Estado

Extraordinário  de  Gestão  Metropolitana,  assumindo  todos  os  encargos,  direitos,

obrigações e responsabilidades inerentes às atividades desenvolvidas pelo Gabinete.

Parágrafo  único  -  Ficam  transferidos  para  a  Sedru  os  arquivos,  as  cargas

patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades

de ajustes celebrados pelo Gabinete até a data da publicação desta lei, procedendo-

se,  quando  necessário,  às  adequações,  às  ratificações,  às  renovações  ou  ao

apostilamento.

Art. 72 - A Seapa sucederá, para todos os fins, o Gabinete do Secretário de Estado

Extraordinário de Regularização Fundiária,  assumindo todos os encargos,  direitos,

obrigações e responsabilidades inerentes às atividades desenvolvidas pelo Gabinete.

Parágrafo  único  -  Ficam  transferidos  para  a  Seapa  os  arquivos,  as  cargas

patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades

de ajustes celebrados pelo Gabinete até a data da publicação desta lei, procedendo-
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se,  quando  necessário,  às  adequações,  às  ratificações,  às  renovações  ou  ao

apostilamento.

Art. 73 - A Governadoria sucederá, para todos os fins, o Gabinete do Secretário de

Estado  Extraordinário  para  Coordenação  de  Investimentos,  assumindo  todos  os

encargos,  direitos,  obrigações e responsabilidades inerentes às  atividades por ela

desenvolvidas.

Parágrafo único - Ficam transferidos para a Governadoria os arquivos, as cargas

patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades

de ajustes  celebrados pelo  Gabinete  do Secretário  de Estado Extraordinário  para

Coordenação de Investimentos até a data da publicação desta lei, procedendo-se,

quando  necessário,  às  adequações,  às  ratificações,  às  renovações  ou  ao

apostilamento.

Art. 74 - Ficam revogados:

I - o art. 152 da Lei nº 7.109, de 13 de outubro de 1977, asseguradas as situações

funcionais estabelecidas até 1º de janeiro de 2014;

II - o parágrafo único do art. 10 da Lei nº 11.403, de 21 de janeiro de 1994;

III - a Lei nº 11.988, de 21 de novembro de 1995;

IV - a Lei nº 13.662, de 17 de julho de 2000;

V - os itens IV.2.9, IV.2.11.7, IV.2.11.14, IV.2.11.15 e IV.2.14-A do Anexo IV da Lei

Delegada nº 174, de 2007;

VI - da Lei Delegada nº 179, de 2011:

a) o inciso XI, a alínea “a” do inciso XIII e o inciso XVII do art. 5º;

b) os incisos XI e XVII do art. 6º;

c) os arts. 7º, 8º e 9º;

d) o inciso XIV e o § 1º do art. 12;

VII - da Lei Delegada nº 180, de 2011:

a) o inciso V do § 2º do art. 9º;

b) o inciso III do § 2º do art. 13, em 1º de abril de 2014;

c) os incisos I, II e III do § 1º do art. 26;

d) o inciso IV do §1º do art. 26, em 1º de abril de 2014;

e) o inciso VI do art. 27;
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f) o inciso II do art. 37;

g) os arts. 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65 e 66;

h) o inciso II do art. 71;

i) o inciso IV do art. 75;

j) a alínea “b” do inciso II do art. 80;

k) o inciso VI e a alínea “c” do inciso VIII do art. 85;

l) a alínea “b” do inciso II e a alínea “e” do inciso III do art. 89;

m) o inciso IV, a alínea “a” do inciso VIII, a alínea “b” do inciso IX e o inciso X do art.

92;

n) a alínea “e” do inciso III do art. 99;

o) as alíneas “b” dos incisos II dos arts. 82, 101, 103, 105, 115, 117 e 122;

p) o inciso II do art. 133;

q) a alínea “b” do inciso II do art. 149;

r) o inciso VI do art. 158;

s) o inciso VIII do art. 164;

t) o inciso II do art. 178;

u) os arts. 181, 182, 183 e 183-A;

v) o inciso IV e a alínea “b” do inciso VIII do art. 200;

x) as alíneas “b” do inciso II e as alíneas “d” do inciso III dos arts. 204, 206 e 208;

y) os incisos V e XIII do art. 212;

z) a alínea “b” do inciso II do art. 226;

a.1) os arts. 234, 235, 236 e 238;

b.1) os arts. 240 e 241;

d.1) os incisos II e VII do art. 244;

c.1) a alínea “m” do inciso III do art. 248;

VIII - os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 20.312, de 27 de julho de 2012.

Art. 75 - O Poder Executivo providenciará a publicação do texto atualizado das Leis

Delegadas nº 179, de 2011, e nº 180, de 2011.

Art. 76 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:

I - a partir de 1º de abril de 2014, relativamente ao inciso IV do art. 34 e às alíneas

“b” e “d” do inciso VII do art. 74;
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III - a partir de 1º de janeiro de 2014, relativamente aos demais artigos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2013.

Zé Maia,  presidente e relator  -  Lafayette de Andrada -  Sebastião Costa -  Tiago

Ulisses - Gustavo Valadares.

ANEXO I

(a que se refere o art. 52 da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO IV

(a que se refere o § 2º do art. 2º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVOS DE VALORES UNITÁRIOS E DE

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

IV.2  -  QUANTITATIVOS  DE  CARGOS  DE  PROVIMENTO  EM  COMISSÃO,

FUNÇÕES GRATIFICADAS E GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

ATRIBUÍDOS AOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

(…)

IV.2.2.  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  CIÊNCIA,  TECNOLOGIA E  ENSINO

SUPERIOR - SECTES

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 17.12.2013.

(...)

IV.2.4 -SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 17.12.2013.

(...)

IV.2.6  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  DESENVOLVIMENTO  REGIONAL,

POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 17.12.2013.
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FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O  Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

17.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O  Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 17.12.2013.

IV.2.7 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 17.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O  Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

17.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O  Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 17.12.2013.

COORDENADORIA DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE - CAADE

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 17.12.2013.

CONSELHO ESTADUAL DA MULHER

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 17.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O  Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

17.12.2013.

(…)

IV.2.11 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário
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do Legislativo, de 17.12.2013.

(…)

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O  Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 17.12.2013.

(…)

IV.2.16 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 17.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O  Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

17.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O  Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 17.12.2013.

(…)

IV.2.21 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 17.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O  Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

17.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O  Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 17.12.2013.

ANEXO II

(a que se refere o art. 56 da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada nº
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175, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE FUNÇÕES

GRATIFICADAS ESPECÍFICAS E DE GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS

ESTRATÉGICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO

(...)

V.1.A -  AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE

BELO HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH

(…)

V.1.A.2 -  QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO - DAI

* - O Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 17.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

17.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 17.12.2013.

(...)

V.2 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

V.2.1 - CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

* - O Quantitativo de Cargos em Comissão da Administração Superior foi publicado

no Diário do Legislativo, de 17.12.2013.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 4.441/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da

Mensagem  nº  517/2013,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe “extingue  o  Departamento

Estadual de Telecomunicações - Detel - e dá outras providências”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
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do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à

Comissão  de  Administração  Pública,  que,  em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua

aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da comissão precedente, apresentando as

Emendas nos 1 e 2.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça, com as Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Administração Pública.

Na  fase  de  discussão  do  projeto  em  1º  turno,  foi  apresentada  em  Plenário  a

Emenda nº 3, de autoria do deputado Vanderlei Miranda, a qual vem a esta comissão

para receber parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  análise,  originalmente,  pretendia  extinguir  a  autarquia

Departamento  Estadual  de  Telecomunicações  de  Minas  Gerais  -  Detel-MG  -,

transferindo as suas competências para a Fundação Cultural e Educativa TV Minas.

Na mensagem que encaminha o projeto, o governador informou que “o projeto de

lei compõe um abrangente conjunto de medidas administrativas para a redução de

custos  e  a  racionalização  da  máquina  pública  do  Poder  Executivo  (...)”.  Informa

também que “a proposta não importará em redução do comprometimento do governo

do Estado com as políticas públicas específicas da área tampouco em prejuízo no

alcance das metas e dos resultados pactuados com a população”.

Por meio da Mensagem nº 568/2013, o governador do Estado apresentou proposta

de  substitutivo  ao  projeto.  Nele,  a  referida  autarquia  deixa  de  ser  extinta,  sendo

apenas  reduzidas  as  suas  competências,  que  passam  a  limitar-se  às  matérias

referentes à repetição e à retransmissão de sinais de televisão.

As  competências  do  Detel-MG relacionadas  à  telefonia  rural  são transferidas  à

Fundação Ruralminas; as relativas à comunicação de dados, à Secretaria de Estado

de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior  - Sectes; e as referentes à radiodifusão

sonora, às comunicações oficiais e às centrais de comunicações privativas do Estado,

à Fundação TV Minas.

Durante a fase de discussão da proposição em 1º turno, foi recebida em Plenário a

Emenda nº 3, de autoria do deputado Vanderlei Miranda, que visa à manutenção da
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procuradoria na estrutura orgânica do Detel-MG e substitui a Diretoria de Manutenção

pela Diretoria de Radiodifusão.  Em que pese a nobre intenção do parlamentar, não

consideramos a Emenda nº 3 conveniente e oportuna, já que visa à manutenção de

estrutura que está sendo extinta pelo projeto de lei, de modo que permaneceriam as

despesas correspondentes, motivo pelo qual opinamos pela rejeição da Emenda nº 3.

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos  pela  rejeição  da  Emenda  nº  3,  apresentada  em

Plenário, ao Projeto de Lei nº 4.441/2013.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Tiago Ulisses - Sebastião

Costa - Gustavo Valadares.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 1 A 5 APRESENTADAS EM PLENÁRIO AO

PROJETO DE LEI Nº 4.745/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da

Mensagem  nº  584/2013,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “Incorpora  a  Gratificação

Complementar ao vencimento básico dos servidores das carreiras que menciona e

cria  cargos  de  provimento  efetivo  da  carreira  de  Analista  de  Hematologia  e

Hemoterapia, a que se refere a Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005".

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  4/12/2013,  a  proposição  foi  distribuída  à

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  à  Comissão  de  Administração  Pública  e  à

Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  para  receber  parecer,  nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da proposição.  Em análise  de mérito,  a  Comissão de Administração

Pública opinou pela aprovação da matéria na forma original.

Esta Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação

do projeto na forma original.

Na fase da discussão do projeto em 1º turno, foram apresentadas em Plenário as

Emendas  nºs  1  a  5,  de  autoria  do  governador  do  Estado,  as  quais  vêm  a  esta



2461
____________________________________________________________________________

comissão para receber parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei visa a incorporar a gratificação complementar a que se refere o art.

1º da Lei Delegada nº 44, de 12 de julho de 2000, os arts. 3º, 5º e 6º da Lei nº 20.518,

de 6 de dezembro de 2012, e o art. 48 da Lei nº 20.748, de 25 de junho de 2013, aos

vencimentos básicos das seguintes carreiras, pertencentes aos quadros de pessoal

dos seguintes órgãos:

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig:

a) auxiliar de apoio da saúde;

b) técnico operacional da saúde;

c) analista de gestão e assistência à saúde; e

d) profissional de enfermagem;

Fundação Ezequiel Dias - Funed:

e) auxiliar de saúde e tecnologia;

f) técnico de saúde e tecnologia;

g) analista; e

h) pesquisador de saúde e tecnologia;

Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais - Esp-MG:

i) técnico em educação e pesquisa em saúde; e

j) analista em educação e pesquisa em saúde;

Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - Hemominas:

k) auxiliar de hematologia e hemoterapia;

l) assistente técnico de hematologia e hemoterapia; e

m) analista de hematologia e hemoterapia.

O projeto propõe também a incorporação da gratificação complementar - GC para

os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo da carreira de especialista

em Políticas e Gestão de Saúde - EPGS - , em efetivo exercício na Secretaria de

Estado  de Saúde -  SES -,  cujo  valor  corresponderá  a  30% (trinta  por  cento)  do

vencimento básico do cargo efetivo no período de 1º de julho de 2013 a 30 de junho

de  2014;  a  40% (quarenta  por  cento)  do  vencimento  básico  do  cargo efetivo  no

período de 1º de julho de 2014 a 30 de junho de 2015 e a 50% (cinquenta por cento)
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do vencimento básico do cargo efetivo a partir de 1º de julho de 2015.

Propõe ainda a criação de 51 cargos de provimento efetivo da carreira de analista

de hematologia e hemoterapia, a que se refere a Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de

2005,  com lotação na Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas

Gerais  -  Hemominas,  alterando  o  seu  quantitativo  total  para  290  (duzentos  e

noventa).

Em Plenário, durante a fase de discussão do projeto em 1º turno, foram recebidas

cinco emendas, de autoria do governador do Estado, a seguir analisadas.

Em linhas gerais, as Emendas nºs1 a 3 propõem nova nomenclatura à gratificação

devida ao especialista em políticas e gestão de saúde, acrescenta o comando de

vigência  do  projeto  em  tela  e  corrige  erro  material  constante  nas  tabelas  de

vencimento básico da carreira de profissional de enfermagem.

Do ponto de vista orçamentário e financeiro, as Emendas nºs 1 a 3 não implicam

aumento de despesa para os cofres públicos e, por isso, somos favoráveis a sua

aprovação.

A emenda nº 4 propõe alterar o regime jurídico dos professores de arte e restauro

da Fundação de Arte de Ouro Preto - Faop -, ao adotar a remuneração por subsídio

para esses profissionais.

Já a Emenda nº 5 estabelece a nova tabela de subsídio dos profissionais da Faop.

Quanto à análise que cabe a esta Comissão, no que se refere às Emendas nºs 4 e

5, destacamos o seguinte:

A Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, em seu art. 16, dispõe que a criação,

a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarretem aumento da

despesa devem ser acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-financeiro

no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes e de declaração

do  ordenador  da  despesa  de  que  o  aumento  tem  adequação  orçamentária  e

financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual de

Ação Governamental e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão informou, por meio do Ofício

GAB.SEC 823/2013, que o impacto financeiro-orçamentário estimado da proposição

para o ano de 2013 é de R$ 6.733.528,29 (seis milhões setecentos e trinta e três mil
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quinhentos e vinte e oito reais e vinte e nove centavos) e que o impacto da alteração

do regime jurídico proposto para a Faop já está inserido neste. Sendo assim, esta

comissão opina por sua aprovação.

No  entanto,  com  vista  a  aprimorar  a  proposição  nos  termos  sugeridos  pelas

emendas nºs 1 a 5 enviadas pelo chefe Poder Executivo através das Mensagens nºs

613  e  614,  protocoladas  nesta  Casa,  apresentamos  o  Substitutivo  nº  1  a  seguir

redigido.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.745/2013, em

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Com a aprovação do

Substitutivo nº 1, ficam prejudicas as Emendas nºs 1 a 5 por ele incorporadas.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Incorpora a Gratificação Complementar ao vencimento básico dos servidores das

carreiras que menciona, cria cargos de provimento efetivo da carreira de Analista de

Hematologia e Hemoterapia, a que se refere a Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de

2005, institui regime de remuneração por subsídio para a carreira de Professor de

Arte e Restauro e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Gratificação Complementar, a que se referem o art. 1º da Lei Delegada nº

44, de 12 de julho de 2000, os arts. 3º, 5º e 6º da Lei nº 20.518, de 6 de dezembro de

2012,  e o art.  48 da Lei nº  20.748,  de 25 de junho de 2013, fica incorporada ao

vencimento  básico  dos  servidores  das  seguintes  carreiras  instituídas  pela  Lei  nº

15.462, de 13 de janeiro de 2005:

I - Auxiliar de Apoio da Saúde, Técnico Operacional da Saúde, Analista de Gestão e

Assistência  à  Saúde  e  Profissional  de  Enfermagem,  pertencentes  ao  quadro  de

pessoal da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig;

II  -  Auxiliar  de Saúde e Tecnologia, Técnico de Saúde e Tecnologia e Analista e

Pesquisador  de  Saúde  e  Tecnologia,  pertencentes  ao  quadro  de  pessoal  da

Fundação Ezequiel Dias - Funed;

III  -  Técnico  em  Educação  e  Pesquisa  em  Saúde  e  Analista  de  Educação  e

Pesquisa em Saúde, pertencentes ao quadro de pessoal da Escola de Saúde Pública
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do Estado de Minas Gerais - ESP-MG;

IV - Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia, Assistente Técnico de Hematologia e

Hemoterapia e Analista de Hematologia e Hemoterapia, pertencentes ao quadro de

pessoal  da  Fundação  Centro  de  Hematologia  e  Hemoterapia  de  Minas  Gerais  -

Hemominas.

§ 1º -  A incorporação de que trata o  caput será implementada em duas etapas,

mediante reajuste das tabelas de vencimento básico das carreiras a que se refere o

caput.

§ 2º - Na primeira etapa da incorporação a que se refere o  caput, as tabelas de

vencimento básico constantes nos itens I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4, I.3.1, I.3.2, I.3.3, I.4.1,

I.4.2,  I.4.3,  I.5.1 e I.5.2 do Anexo I  da Lei  nº 15.786,  de 27 de outubro de 2005,

passam a vigorar na forma no Anexo I desta lei, a partir das seguintes datas:

I - 1º de janeiro de 2014, para as carreiras de Auxiliar de Apoio da Saúde, Auxiliar

de Saúde e Tecnologia e Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia;

II - 1º de fevereiro de 2014, para as carreiras de Técnico Operacional da Saúde,

Analista de Gestão e Assistência à Saúde, Profissional de Enfermagem, Técnico de

Saúde e  Tecnologia,  Analista  e  Pesquisador  de  Saúde  e  Tecnologia,  Técnico  em

Educação  e  Pesquisa  em  Saúde,  Analista  em  Educação  e  Pesquisa  em  Saúde,

Analista  de  Hematologia  e  Hemoterapia  e  Assistente  Técnico  de  Hematologia  e

Hemoterapia.

§ 3º - Na segunda etapa da incorporação a que se refere o  caput, as tabelas de

vencimento básico constantes nos itens I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4, I.3.1, I.3.2, I.3.3, I.4.1,

I.4.2, I.4.3, I.5.1 e I.5.2 do Anexo I da Lei nº 15.786, de 2005, serão reajustadas em

20% (vinte por cento), a partir de 1º de fevereiro de 2015.

§  4º  -  Para  as  duas  etapas  de  incorporação  a  que  se  refere  o  caput,  será

considerado o valor da Gratificação Complementar a que fizer jus o servidor em 31 de

dezembro de 2013, na hipótese do inciso I do § 2º, e em 31 de janeiro de 2014, na

hipótese do inciso II do § 2º.

§ 5º - Em decorrência da incorporação de que trata o § 1º, serão deduzidos da

Gratificação Complementar os valores acrescidos ao vencimento básico do servidor

na etapa prevista no § 2º, e a referida gratificação será extinta integralmente em 1º de
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fevereiro de 2015, com a incorporação a que se refere o § 3º.

§ 6º - Os reajustes das tabelas de vencimento das carreiras de que trata este artigo

não incidirão sobre a parcela da Gratificação Complementar remanescente à primeira

etapa da incorporação.

§ 7º - O disposto neste artigo aplica-se aos servidores inativos e aos pensionistas

que fazem jus à paridade, nos termos da Constituição da República, e aos contratos

administrativos regidos pela Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009, vigentes, na data

de publicação desta lei, no âmbito da Fhemig, da Funed, da Fundação Hemominas e

da ESP-MG, cujas funções tenham equivalência com os cargos das carreiras de que

trata o caput.

§ 8º - Em virtude do disposto no § 2º do art. 1º da Lei nº 15.790, de 3 de novembro

de 2005,  aplica-se aos valores da  Bolsa  de Atividades Especiais  assegurada aos

bolsistas da Fhemig reajuste nos mesmos percentuais e datas de vigência previstos

nos §§ 2º e 3º para a carreira de Profissional de Enfermagem.

§ 9º - O Poder Executivo republicará as tabelas de vencimento básico das carreiras

a que se refere o caput, constantes nos itens I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4, I.3.1, I.3.2, I.3.3,

I.4.1, I.4.2, I.4.3, I.5.1 e I.5.2 do Anexo I da Lei nº 15.786, de 2005, com os valores

decorrentes da segunda etapa da incorporação de que trata este artigo.

Art. 2º - A Gratificação Complementar a que se referem o art. 1º da Lei Delegada nº

44, de 2000, os arts. 3º, 4º e 6º da Lei nº 20.518, de 2012, e o art. 48 da Lei nº

20.748, de 2013, passa a compor, a partir  do primeiro dia do mês subsequente à

publicação desta lei, a remuneração dos contratos administrativos regidos pela Lei nº

18.185, de 2009, vigentes, na data de publicação desta lei, no âmbito da Fundação

Hemominas,  da  Fhemig,  da  Funed,  da  ESP-MG  e  do  Hospital  Universitário  da

Universidade  Estadual  de  Montes  Claros  -  Unimontes  -,  observadas,  para  os

contratos a que se refere o § 7º do art. 1º, as regras de incorporação estabelecidas no

art. 1º.

Art. 3º - Até sua efetiva incorporação ao vencimento básico e consequente extinção,

a Gratificação Complementar a que se referem o art. 1º da Lei Delegada nº 44, de

2000, os arts. 3º, 4º e 6º da Lei nº 20.518, de 2012, e o art. 48 da Lei nº 20.748, de

2013,  integra  a  remuneração  de  contribuição  de  que  trata  o  art.  26  da  Lei
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Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, para efeito de cálculo dos proventos

de aposentadoria e pensão.

§ 1º - Para fins do disposto no caput, será observado o prazo mínimo de percepção

estabelecido no parágrafo único do art. 7º da Lei Complementar nº 64, de 2002.

§ 2º - As contribuições previdenciárias recolhidas até a data de publicação desta lei

e que tiverem sua base de cálculo composta pela gratificação a que se refere o caput

serão consideradas para efeito de cálculo dos proventos de aposentadoria e pensão.

Art. 4º - Fica instituída a Gratificação por Atividades de Gestão da Saúde - Gages -

para  os  servidores  ocupantes  de  cargo  de  provimento  efetivo  da  carreira  de

Especialista  em Políticas  e  Gestão da Saúde,  em efetivo  exercício  nos órgãos  e

entidades do Sistema Estadual de Gestão da Saúde, a que se refere o inciso I do art.

2º da Lei nº 15.462, de 2005.

§ 1º - O valor da gratificação de que trata o  caput corresponderá aos seguintes

percentuais do vencimento básico do cargo de provimento efetivo do servidor:

I - 30% (trinta por cento), no período de 1º de julho de 2013 a 30 de junho de 2014;

II - 40% (quarenta por cento), no período de 1º de julho de 2014 a 30 de junho de

2015;

III - 50% (cinquenta por cento), a partir de 1º de julho de 2015.

§ 2º - A gratificação a que se refere o caput integra a remuneração de contribuição

de que trata o art. 26 da Lei Complementar nº 64, de 2002, para efeito de cálculo dos

proventos  de  aposentadoria  e  pensão,  observado  o  prazo  mínimo  de  percepção

estabelecido no parágrafo único do art. 7º da referida lei complementar.

Art. 5º - Ficam criados cinquenta e um cargos de provimento efetivo da carreira de

Analista de Hematologia e Hemoterapia, a que se refere a Lei nº 15.462, de 2005,

com lotação na Fundação Hemominas.

Parágrafo  único  -  Em  virtude  da  criação  de  cargos  de  que  trata  o  caput,  o

quantitativo de cargos de provimento efetivo da carreira de Analista de Hematologia e

Hemoterapia, constante no item I.3.3 do Anexo I da Lei nº 15.462, de 2005, passa a

ser: “290”.

Art. 6º - Passa a ser remunerado por subsídio, fixado em parcela única, o servidor

ocupante de cargo de provimento efetivo da carreira de Professor de Arte e Restauro,
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a que se refere o inciso IV do art. 1º da Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005,

lotado na Fundação de Arte de Ouro Preto - Faop.

Parágrafo único - O valor do subsídio da carreira de que trata o caput é o constante

no Anexo II desta lei, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono,

prêmio  e  verba  de  representação  ou  outra  espécie  remuneratória,  ressalvado  o

disposto no art. 8º.

Art. 7º - No valor do subsídio da carreira de Professor de Arte e Restauro de que

trata o art. 6º estão incorporadas as seguintes parcelas remuneratórias:

I - vencimento básico ou provento básico;

II  -  adicionais  por  tempo  de  serviço  previstos  nos  arts.  112  e  113  do  Ato  das

Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT - da Constituição do Estado;

III - vantagem pessoal prevista no § 3º do art. 1º da Lei nº 10.470, de 15 de abril de

1991, e no art. 1º da Lei nº 13.694, de 1º de setembro de 2000;

IV -  auxílio-alimentação previsto na Lei  Delegada nº 38,  de 26 de setembro de

1997;

V - adicional de desempenho previsto no art. 31 da Constituição do Estado e na Lei

nº 14.693, de 30 de julho de 2003;

VI - vantagem pessoal de que trata o art. 49 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de

2004;

VII - Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, prevista na Lei nº 15.787, de 27 de

outubro de 2005;

VIII - auxílio-transporte de que trata o art. 48 da Lei nº 17.600, de 1º de julho de

2008;

IX - gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151

da Lei nº 7.109, de 13 de outubro de 1977;

X - vantagem pessoal de que trata o § 4º do art. 1º da Lei nº 14.683, de 30 de julho

de 2003, bem como qualquer outra vantagem decorrente de apostilamento integral ou

proporcional em cargo de provimento em comissão.

Parágrafo único - Além das parcelas previstas no caput, o subsídio da carreira de

Professor de Arte e Restauro incorpora as demais vantagens pecuniárias a que o

servidor fizer jus em 31 de dezembro de 2013, ressalvado o disposto no art. 8º.
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Art. 8º- A remuneração por subsídio a que se refere o art. 6º não exclui a percepção

de vantagens de natureza indenizatória e das seguintes espécies remuneratórias, nos

termos da legislação específica:

I - gratificação natalina;

II - adicional de férias;

III - adicional de insalubridade;

IV - adicional de periculosidade;

V - adicional noturno;

VI - adicional pela prestação de serviço extraordinário;

VII -  parcelas de caráter eventual relativas à extensão de carga horária,  de que

tratam os arts. 8º-B e 8º-F da Lei nº 15.467, de 2005;

VIII  -  abono de permanência de que trata o § 19 do art.  40 da Constituição da

República, bem como o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda à Constituição da

República nº 41, de 19 de dezembro de 2003;

IX - espécies remuneratórias percebidas pelo exercício de cargo de provimento em

comissão ou de função de confiança;

X - gratificação temporária estratégica;

XI - prêmio por produtividade;

XII  -  férias-prêmio convertidas em espécie, nos termos do art.  117 do ADCT da

Constituição do Estado.

Art.  9º  -  O  servidor  ocupante  de  cargo  de  provimento  efetivo  da  carreira  de

Professor de Arte e Restauro, a que se refere o inciso IV do art. 1º da Lei nº 15.467,

de  2005,  será  posicionado,  em  1º  de  janeiro  de  2014,  na  tabela  de  subsídio

correspondente  às  respectivas  carreira  e  carga  horária  de  trabalho,  observado  o

disposto no art. 7º desta lei e os seguintes critérios:

I - o nível em que ocorrerá o posicionamento na tabela de subsídio será definido

conforme a escolaridade do servidor em 31 de dezembro de 2013;

II  -  para  a  definição  do  grau  em  que  ocorrerá  o  posicionamento  na  tabela  de

subsídio será observado o valor do vencimento básico previsto na tabela constante

no item VII.1.3 do Anexo VII da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005, acrescido

das vantagens incorporáveis ao subsídio, nos termos do art. 7º desta lei,  a que o
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servidor fizer jus em 31 de dezembro de 2013;

III  -  caso  o  servidor  não  comprove  a  conclusão  do  ensino  médio,  seu

posicionamento ocorrerá no nível I,  grau A, ficando o desenvolvimento na carreira

condicionado  à  comprovação  da  referida  escolaridade,  observados  os  demais

requisitos legais.

§ 1º - Para os fins do disposto no inciso II do caput, o servidor será posicionado, no

mínimo, no grau previsto na tabela constante no Anexo III desta lei correspondente ao

seu tempo de efetivo exercício na respectiva carreira até 31 de dezembro de 2013,

ressalvado o disposto no inciso III do caput.

§ 2º - Na contagem de tempo de efetivo exercício para fins do disposto no § 1º,

serão observados os seguintes interstícios:

I  -  para  o  servidor  com  ingresso  em  cargo da  carreira  de  Professor  de  Arte  e

Restauro, a que se refere a Lei nº 15.467, de 2005, a contagem terá início a partir da

data de início de exercício no cargo para o qual tenha sido nomeado e terminará em

31 de dezembro de 2013;

II  -  para  o  servidor  que  teve  o  cargo  transformado  na  forma  da  correlação

estabelecida no Anexo IV da Lei nº 15.467, de 2005, a contagem terá início a partir da

data de início de exercício no cargo transformado que ensejou o posicionamento de

que trata  o Decreto nº  44.217,  de 27 de janeiro de 2006,  e terminará em 31 de

dezembro de 2013;

III  -  para  o  servidor  a  que  se  referem  os  incisos  IV  e  V  do  art.  7º  da  Lei

Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007, a contagem terá início a partir da

data da primeira designação para o exercício de função pública, no âmbito da Faop,

formalizada nos termos da alínea “a” do § 1º do art. 10 da Lei nº 10.254, de 20 de

julho de 1990, e terminará em 31 de dezembro de 2013;

IV  -  para  o  servidor  que  passou  para  a  inatividade  em  data  anterior  a  31  de

dezembro de 2013, a contagem terá início na data de início de exercício prevista nos

incisos I, II ou III, conforme a situação do servidor, e terminará na data de vigência da

aposentadoria ou do afastamento preliminar à aposentadoria.

§ 3º  -  À contagem de tempo de efetivo exercício do servidor  de que tratam os

incisos I e II do § 2º será acrescido o período de exercício de função pública, no
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âmbito da Faop, decorrente de designação formalizada nos termos da alínea “a” do §

1º do art. 10 da Lei nº 10.254, de 1990.

§ 4º - O posicionamento na tabela de subsídio deverá resultar em acréscimo de, no

mínimo, 5% (cinco por cento)  sobre a remuneração devida ao servidor  em 31 de

dezembro de 2013, excluídas as parcelas não incorporáveis ao subsídio, previstas no

art. 8º desta Lei.

§  5º  -  Quando o  valor  apurado nos  termos do inciso II  do  caput,  observado o

disposto  nos  §§  1º  a  4º,  não  corresponder  a  um  valor  exato  previsto  na  tabela

constante  no  Anexo  II  desta  lei,  desprezados  os  centavos,  o  servidor  será

posicionado no grau imediatamente superior.

§ 6º - Caso o valor obtido nos termos do inciso II do caput, observado o disposto

nos §§ 1º a 4º, seja superior ao valor do subsídio do último grau do nível em que

ocorrer o posicionamento, fica assegurada aos servidores ativos, aos inativos e aos

pensionistas a percepção de vantagem pessoal nominalmente identificada.

§ 7º - A vantagem pessoal de que trata o § 6º corresponderá à diferença entre a

remuneração a que o servidor fizer jus em 31 de dezembro de 2013 e o valor do

subsídio do nível e do grau em que ocorrer o posicionamento do servidor, nos termos

dos incisos I e II do caput, observado o disposto nos §§ 1º a 5º.

§ 8º - A vantagem pessoal de que trata o § 6º será reajustada nas mesmas datas e

com os mesmos índices aplicáveis  à tabela de subsídio estabelecida no Anexo II

desta lei.

§  9º  -  Caso o  servidor  cumpra,  na  data  de  publicação desta  lei,  carga horária

semanal de trabalho diferente da prevista na tabela constante no Anexo II desta lei, o

valor do subsídio será proporcional à respectiva carga horária.

Art. 10 - O disposto nos arts. 6º a 9º aplica-se ao servidor inativo e ao afastado

preliminarmente  à  aposentadoria  que  fizerem  jus  à  paridade,  nos  termos  da

legislação vigente, bem como ao detentor de função pública de que trata o art. 4º da

Lei nº 10.254, de 1990, cujos proventos ou cuja remuneração tiverem como referência

os valores aplicáveis à carreira de Professor de Arte e Restauro, a que se refere o

inciso IV do art. 1º da Lei nº 15.467, de 2005.

Art. 11 - A remuneração do designado nos termos do art. 10 da Lei nº 10.254, de
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1990, para funções correspondentes às do cargo da carreira de Professor de Arte e

Restauro, a que se refere o inciso IV do art. 1º da Lei nº 15.467, de 2005, terá como

referência os valores constantes no Anexo II desta lei, observada a proporcionalidade

em relação à carga horária.

Parágrafo único -  Fica vedado o acréscimo de qualquer  vantagem pecuniária  à

remuneração dos designados  de que trata  o  caput,  ressalvadas as  previstas  nos

incisos I a X do art. 8º.

Art. 12 - Ficam asseguradas ao servidor de que trata o art. 6º, submetido ao regime

de subsídio, em exercício de cargo de provimento em comissão do Poder Executivo

estadual,  as  opções  remuneratórias  estabelecidas  na  legislação  específica,

observada, em qualquer hipótese, a vedação à percepção das parcelas incorporadas

na forma do art. 7º.

Art.  13  -  Os valores  dos  subsídios  dos servidores  de  que trata  o  art.  6º  serão

reajustados anualmente, a partir do exercício financeiro seguinte ao do início de sua

vigência, observado o disposto no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único - A aplicação do disposto no caput está condicionada à observância

do disposto no art. 4º da Lei nº 19.973, de 27 de dezembro de 2011.

Art.  14  -  O  disposto  nos  arts.  6º  a  13  aplica-se,  no  que  couber,  ao  servidor

alcançado pelo disposto no art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, ocupante de

cargo da carreira de Professor de Arte e Restauro.

Art. 15 - O inciso III do art. 8º da Lei nº 15.467, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8º - (...)

III  -  vinte  e  quatro  horas  para  os  cargos  da  carreira  de  Professor  de  Arte  e

Restauro.”.

Art. 16 - O art. 11 da Lei nº 15.467, de 2005, fica acrescido do seguinte parágrafo

único:

“Art. 11 - (...)

Parágrafo único - Na falta de professor habilitado com formação em nível médio, o

professor  que  não  possua  a  referida  escolaridade  poderá,  excepcionalmente,  ser

designado para o Nível I, Grau A, da carreira de Professor de Arte e Restauro.".
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Art. 17 - O caput do art. 8º-A da Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º-A - A carga horária semanal de trabalho do ocupante de cargo da carreira de

Professor de Arte será distribuída da seguinte forma:”.

Art. 18 - O  caput do art. 8º-B da Lei nº 15.467, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8º-B - A carga horária semanal de trabalho do ocupante de cargo da carreira

de Professor de Arte poderá ser estendida em até 50% (cinquenta por cento),  em

conteúdo curricular  para o  qual  o  professor  esteja  habilitado,  com valor  adicional

proporcional  ao  valor  do  vencimento  básico  estabelecido  na  tabela  do  respectivo

cargo, enquanto permanecer nessa situação.”.

Art.  19 - O § 1º do art.  8º-C da Lei nº 15.467, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8º-C - (...)

§ 1º - A remuneração do Professor submetido à jornada semanal de trabalho a que

se refere o  caput será proporcional ao número de horas semanais fixadas para o

cargo, na forma de regulamento.”.

Art. 20 - A Lei nº 15.467, de 2005, fica acrescida dos seguintes arts. 8º-D, 8º-E, 8º-F

e 8º-G:

“Art. 8º-D - A carga horária semanal de trabalho do Professor de Arte e Restauro

compreenderá:

I - dezesseis horas destinadas à docência;

II - oito horas destinadas a atividades extraclasse, conforme regras definidas em

regulamento.

Parágrafo único - A carga horária do Professor de Arte e Restauro não poderá ser

reduzida, salvo na ocorrência de remoção ou de mudança de lotação, com expressa

aquiescência do professor, hipótese em que a remuneração será proporcional à nova

carga horária.

Art. 8º-E - O cargo de provimento efetivo de Professor de Arte e Restauro poderá

ser  provido,  excepcionalmente,  com  carga  horária  igual  ou  superior  a  oito  horas

semanais, sem ultrapassar o limite de vinte e quatro horas semanais para o mesmo
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conteúdo curricular.

§  1º  -  Para  o  servidor  ocupante  de  cargo  a  que  se  refere  o  caput,  as  horas

destinadas  à  docência  serão  calculadas  proporcionalmente  em  relação  à  carga

horária total do cargo, na forma de regulamento.

§ 2º - O subsídio do Professor de Arte e Restauro a que se refere este artigo será

proporcional  ao  número  de  horas  semanais  fixadas  para  o  cargo,  na  forma  de

regulamento, observada a tabela de subsídio da carreira.

§ 3º - As aulas assumidas em cargo vago e no mesmo conteúdo da titulação do

cargo do professor habilitado passarão, mediante requerimento e com a anuência da

Faop,  a  integrar  a  carga  horária  semanal  do  professor,  a  qual  não  poderá  ser

reduzida  após  essa  alteração,  salvo  na  hipótese  de  remoção  e  de  mudança  de

lotação, com expressa aquiescência do professor, hipótese em que a remuneração

será proporcional à nova carga horária.

Art. 8º-F - A carga horária semanal de trabalho do ocupante de cargo da carreira de

Professor de Arte e Restauro poderá ser estendida em até 50% (cinquenta por cento),

em conteúdo curricular para o qual o professor esteja habilitado.

§ 1º - Ao assumir extensão de carga horária, nos termos do caput  deste artigo, o

Professor  de  Arte  e  Restauro  fará  jus,  enquanto  permanecer  nessa  situação,  ao

Adicional  por  Extensão  de  Jornada  -  AEJ  -,  cujo  valor  será  proporcional  ao  do

subsídio estabelecido na tabela da respectiva carreira, acrescido, se for o caso, da

vantagem pessoal percebida pelo servidor.

§ 2º - O servidor ocupante de dois cargos de Professor de Arte e Restauro poderá

assumir a extensão de que trata o caput desde que o somatório das horas destinadas

à docência dos dois cargos não exceda trinta e duas horas.

§ 3º - O AEJ poderá compor a base da contribuição de que trata o art. 26 da Lei

Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, mediante opção expressa do servidor

quando da sua concessão, observando-se ainda, para fins de integração das horas-

aula a que se refere o caput à carga horária do respectivo cargo efetivo, os critérios

estabelecidos no § 5º.

§ 4º - A extensão de carga horária será concedida ao Professor de Arte e Restauro

a cada ano letivo e cessará, a qualquer tempo, na ocorrência das hipóteses previstas
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no § 7º do art. 8º-B.

§ 5º - A média da carga horária exercida por mais de dez anos a título de extensão

de jornada será integrada à carga horária do Professor de Arte e Restauro, desde que

tenha  havido  a  contribuição  previdenciária  incidente  sobre  a  referida  verba,

observado o disposto no § 3º.

§ 6º - O AEJ será pago durante as férias regulamentares com base na média dos

valores percebidos no ano anterior a esse título.

§ 7º -  A carga horária resultante da integração prevista no § 5º  não poderá ser

reduzida após essa alteração,  salvo na ocorrência de remoção e de mudança de

lotação, com expressa aquiescência do professor, hipótese em que a remuneração

será proporcional à nova carga horária.

Art.  8º-G - A média da carga horária exercida por dez anos ou mais a título de

extensão de jornada ou de exigência curricular integrará a carga horária do cargo de

provimento  efetivo  do  Professor  de  Arte  e  Restauro,  passando  a  compor  a

remuneração do servidor,  a  partir  da vigência da aposentadoria,  desde que tenha

havido a contribuição de que trata o art. 26 da Lei Complementar nº 64, de 2002,

observado o disposto em regulamento.

Parágrafo único - Se, por ocasião da concessão da aposentadoria, o período de

extensão da carga horária ou exigência curricular for inferior a três mil seiscentos e

cinquenta dias e igual ou superior a dois mil cento e noventa dias, o servidor fará jus,

por ano de exercício, à integração de um décimo da média da carga horária exercida

no período.".

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, observadas as datas de

vigência que menciona.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Sebastião Costa - Gustavo

Valadares - Tiago Ulisses.

ANEXO I

(a que se refere o § 2º do art. 1º da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 15.786, de 27 de outubro de 2005)
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TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS

CARREIRAS DO GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE

I.2 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Fhemig

I.2.1 - Auxiliar de Apoio da Saúde

Carga horária: 30 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar de Apoio da Saúde foi

publicada no Diário do Legislativo, de 17.12.2013.

I.2.2 - Técnico Operacional da Saúde

Carga horária: 16 horas

(Técnico de Patologia Clínica e Técnico de Radiologia)

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico Operacional da Saúde

(Técnico de Patologia Clínica e Técnico de Radiologia), carga horária 16 horas, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 17.12.2013.

Carga horária: 30 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico Operacional da Saúde

(Técnico de Patologia Clínica e Técnico de Radiologia), carga horária 30 horas, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 17.12.2013.

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico Operacional da Saúde

(Técnico de Patologia Clínica e Técnico de Radiologia), carga horária 40 horas, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 17.12.2013.

I.2.3 - Analista de Gestão e Assistência à Saúde

Carga horária: 12 horas (Odontólogo)

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Gestão e Assistência

à Saúde (Odontólogo), carga horária 12 horas, foi publicada no Diário do Legislativo,

de 17.12.2013.

Carga horária: 20 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Gestão e Assistência

à Saúde (Odontólogo), carga horária 20 horas, foi publicada no Diário do Legislativo,

de 17.12.2013.

Carga horária: 30 horas
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* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Gestão e Assistência

à Saúde (Odontólogo), carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo,

de 17.12.2013.

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Gestão e Assistência

à Saúde (Odontólogo), carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo,

de 17.12.2013.

I.2.4 - Profissional de Enfermagem

Carga horária: 20 horas

* -  A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Profissional  de Enfermagem,

carga horária 20 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 17.12.2013.

Carga horária: 30 horas

* -  A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Profissional  de Enfermagem,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 17.12.2013.

Carga horária: 40 horas

* -  A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Profissional  de Enfermagem,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 17.12.2013.

(…)

I.3 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Hemominas

I.3.1 - Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária: 30 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Hematologia  e

Hemoterapia,  carga  horária  30  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

4.12.2013.

Carga horária: 40 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Hematologia  e

Hemoterapia,  carga  horária  40  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

4.12.2013.

I.3.2 - Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária: 24 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Assistente  Técnico  de
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Hematologia  e  Hemoterapia,  carga  horária  24  horas,  foi  publicada  no  Diário  do

Legislativo, de 17.12.2013.

Carga horária: 30 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Assistente  Técnico  de

Hematologia  e  Hemoterapia,  carga  horária  30  horas,  foi  publicada  no  Diário  do

Legislativo, de 17.12.2013.

Carga horária: 40 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Assistente  Técnico  de

Hematologia  e  Hemoterapia,  carga  horária  40  horas,  foi  publicada  no  Diário  do

Legislativo, de 17.12.2013.

I.3.3 - Analista de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária: 30 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Analista  de  Hematologia  e

Hemoterapia,  carga  horária  30  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

17.12.2013.

Carga horária: 40 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Analista  de  Hematologia  e

Hemoterapia,  carga  horária  40  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

17.12.2013.

I.4 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Funed

I.4.1 - Auxiliar de Saúde e Tecnologia

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar de Saúde e Tecnologia,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 17.12.2013.

I.4.2 - Técnico de Saúde e Tecnologia

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico de Saúde e Tecnologia,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 17.12.2013.

1.4.3 - Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista e Pesquisador de Saúde
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e  Tecnologia,  carga  horária  40  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

17.12.2013.

I.5 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Escola de Saúde Pública do Estado

de Minas Gerais - ESP-MG

I.5.1 - Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico em Educação e Pesquisa

em  Saúde,  carga  horária  40  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

17.12.2013.

I.5.2 - Analista em Educação e Pesquisa em Saúde

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista em Educação e Pesquisa

em  Saúde,  carga  horária  40  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

1712.2013.

ANEXO II

(a que se refere o parágrafo primeiro art. 6º da Lei nº , de de de 2013)

Tabela de subsídio da carreira de Professor de Arte e Restauro, da Faop

Carga horária: 24 horas

* - A Tabela de Subsídio da Carreira de Professor de Arte e Restauro, da FAOP, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 17.12.2013.

ANEXO III

(a que se refere o § 1º do art. 9º da Lei nº , de de de 2013)

TABELA DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE POSICIONAMENTO NA

TABELA DE SUBSÍDIO DO PROFESSOR DE ARTE E RESTAURO

*  -  A Tabela  de  Tempo de  Serviço  para  Fins  de  Posicionamento  na  Tabela  de

Subsídio do Professor de Arte e Restauro foi publicada no  Diário do Legislativo, de

17.12.2013.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 1 A 8 E O SUBSTITUTIVO N° 1 AO

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.784/2013

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria deste colegiado, o projeto de resolução em análise fixa normas sobre a
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remuneração e as verbas indenizatórias do deputado estadual.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentadas em Plenário as

Emendas nºs 1 a 8 e o Substitutivo nº  1,  que vêm à Mesa para recebimento de

parecer, nos termos do art. 79, VIII, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A Emenda nº 1 dispõe sobre a divulgação, pela Assembleia, da remuneração e do

subsídio de seus servidores, incluindo auxílios, ajudas de custo e quaisquer outras

vantagens pecuniárias, bem como dos proventos de servidores aposentados e das

pensões de pensionistas de servidores do Legislativo Estadual.

A Deliberação da Mesa nº  2.555,  de  3  de janeiro  de  2013,  que regulamenta o

acesso à informação e a aplicação da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de

2011, no âmbito da Assembleia Legislativa, dispõe, nos arts. 23 e 24 combinados com

o  inciso  I  do  art.  5º,  como  será  realizada  a  divulgação  da  despesa  com  a

remuneração dos servidores da Assembleia, incluindo a bolsa devida aos estagiários

e a gratificação concedida aos militares cedidos a esta Casa, nos termos do art. 8º da

lei federal em referência.

Em  conformidade  com  essa  norma,  portanto,  a  Assembleia  divulga,  de  forma

individualizada, toda a composição remuneratória  dos seus servidores, em valores

brutos e líquidos, da seguinte forma: o número identificador do registro do servidor, o

nome do cargo efetivo, a classe da carreira, o símbolo do padrão de vencimento e os

valores relativos ao padrão de vencimento, às vantagens pessoais, à remuneração

por exercício de função gratificada, ao abono de permanência, ao terço constitucional

de férias e outros.

Frise-se ainda que o Parecer nº 5.281/2012, emitido pela Procuradoria-Geral da

Casa e que também serviu de base para a edição da citada Deliberação nº 2.555, de

2013,  em  análise  acurada da Procuradoria  sobre  a  Lei  de  Acesso  à  Informação,

dispõe, com fundamentos doutrinários e jurisprudenciais, que “não se pode olvidar

que  o  art.  31  da  Lei  de  Acesso  à  Informação  determina  que  o  tratamento  das

informações pessoais dever ser feito com “respeito à intimidade, vida privada, honra e

imagem das pessoas” e que a publicidade prevista no texto da Lei Federal nº 12.527,

de 2011 pode ser devidamente atendida com a publicação da remuneração sem a
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identificação dos servidores”, tendo em vista que o que a lei exige é a divulgação de

forma individualizada,  o que não se confunde com forma nominal.  Diga-se ainda,

conforme adverte a Procuradoria-Geral no parecer em comento, que “no âmbito do

Estado de Minas Gerais vige a Lei nº 19.490, de 13/01/2011, à qual se submete a

Assembleia Legislativa, cujo art. 16 estabelece que “a divulgação de dados relativos a

servidor ou pensionista, inclusive quanto ao limite dos valores de margem e saldo

consignável, somente poderá ser realizada mediante sua autorização expressa”. O §

1° desse artigo dispõe ainda que “a utilização ou a divulgação irregular de dados

relativos a servidor ou pensionista implicará responsabilização do agente que a tenha

realizado ou permitido, ou que tenha deixado de tomar as providências legais para

sua suspensão ou impedimento”.

Enfatizamos,  portanto,  que  a  Assembleia  Legislativa  já  faz  a  divulgação  das

despesas com a remuneração de pessoal nos termos prescritos na Lei de Acesso à

Informação.

A Emenda nº 2 solicita a supressão dos arts. 2º e 3º, que tratam da concessão do

auxílio-moradia, e a Emenda nº 4, por seu turno, acrescenta artigo estabelecendo que

“não  será  devido  o  pagamento  de  auxílio-moradia  ao  deputado,  em  nenhuma

hipótese”. Tais emendas traduzem o mesmo objetivo disposto no § 3º do art. 1º do

Substitutivo nº 1 apresentado à proposição em epígrafe, segundo o qual “não será

devido o pagamento de auxílio-moradia a deputado, em nenhuma hipótese”.

Com relação a essa medida, cumpre desde logo ressaltar que o auxílio-moradia

tem sua concepção fundamentada na singularidade da situação referente ao lugar de

morada do deputado, que nem sempre é o mesmo do município-sede do Parlamento,

gerando nesse caso  o  dispêndio  extra  com a  moradia.  Considerando-se  então  a

desigualdade da situação entre deputados que residem na Região Metropolitana de

Belo Horizonte e os que não residem, o auxílio-moradia tem o objetivo de reequilibrar

a relação econômica entre eles, possibilitando uma compensação para aqueles que

têm  de  se  deslocar  e  estabelecer  moradia  em  função  do  mandato  parlamentar,

realizando gastos extras que os outros não efetuam.

Vê-se, portanto, a impossibilidade de extinção do auxílio-moradia, uma vez que ele

representa  a  correção de uma injustiça  consubstanciada na situação diferenciada



2481
____________________________________________________________________________

entre  os  deputados,  ocasionando  desvantagem  econômica  para  aqueles  que

precisam migrar de suas cidades para o exercício do mandato parlamentar em Belo

Horizonte.

Já  a  Emenda  nº  3,  que  coincide  com o  art.  6º  do  Substitutivo  nº  1,  solicita  o

acréscimo de artigo com a determinação de que sejam publicadas mensalmente as

despesas  realizadas  com  viagens  internacionais  com  custo  para  a  Assembleia

Legislativa,  com  seus  respectivos  períodos  e  justificativa.  Relativamente  a  essa

matéria, esclareça-se que, em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a

Assembleia Legislativa, assim como os demais órgãos e entidades do Estado, utiliza

o Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi-MG - para a sua execução

orçamentária, contábil e financeira, na forma prevista no Decreto nº 40.880, de 20 de

janeiro de 2000, que impõe aos órgãos e entidades da administração pública estadual

a  obrigatoriedade de pôr  à disposição dos  cidadãos,  via  internet  e  outros  meios,

dados referentes à execução orçamentária e ao desenvolvimento das ações de sua

competência.

Cumpre informar que a Assembleia Legislativa, em conformidade com o decreto em

referência,  dá  a  devida  publicidade  de  seus  gastos  referentes  ao  pagamento  de

diárias,  separando  as  despesas  realizadas  com  deputados  e  servidores,

mensalmente  e  por  valor  acumulado no ano,  conforme se  pode ver  no  Siafi-MG,

publicado  no  Portal  da  Transparência  do  Estado,  no  endereço  eletrônico

www.transparencia.mg.gov.br.

A Emenda nº 5, por sua vez, solicita acréscimo de artigo por meio do qual se veda o

pagamento a servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa ocupantes do cargo

de  diretor  ou  secretário-geral  de  qualquer  valor,  de  caráter  remuneratório  ou

indenizatório,  pela  participação  em  conselhos,  comissões  ou  qualquer  órgão

colegiado, da mesma forma como o faz o art. 4º do Substitutivo nº 1.

Em obediência ao  princípio da isonomia,  que tem como fundamento  principal  a

vedação  de  tratamento  desigual  entre  pessoas  que  se  encontram  em  situação

equivalente, consideramos a necessidade de aperfeiçoar o dispositivo em questão, na

forma  prevista  no  Substitutivo  nº  2,  que  ora  apresentamos.  Como os  órgãos  de

deliberação coletiva na Assembleia são compostos também por servidores que não
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ocupam cargo de diretoria, o que se pretende, com a redação dada no Substitutivo nº

2,  é que a vedação de pagamento abranja não apenas o ocupante  de  cargo de

Diretor  ou  de  Secretário-Geral,  mas  todos  os  servidores  que integrem  órgãos  de

deliberação coletiva na Assembleia.

A Emenda nº 6 apresentada ao Projeto de Resolução nº 4.784/2013 acrescenta

artigo com o objetivo de limitar ao teto constitucional a remuneração dos servidores

da Secretaria da Assembleia Legislativa, nela se incluindo todas as verbas de caráter

remuneratório,  inclusive  as  vantagens  pessoais,  gratificações  e  as  de  natureza

eventual.  O artigo ora apresentado tem a mesma redação do  caput do art.  5º do

Substitutivo nº 1.

Primeiramente,  cabe informar  que  a  Assembleia  Legislativa  já  vem aplicando o

corte  na  remuneração  dos  seus  servidores,  em  conformidade  com  as  normas

constitucionais que definem a aplicação do teto remuneratório, tendo como parâmetro

as Resoluções nºs 13 e 14 do Conselho Nacional de Justiça, ambas de 21 de março

de 2006,  que dispõem, respectivamente,  sobre a  aplicação do teto  remuneratório

constitucional  e  do  subsídio  mensal  dos  membros  da  magistratura  e  sobre  a

aplicação do teto remuneratório constitucional para os servidores do Poder Judiciário

e para a magistratura dos Estados que não adotam o subsídio.

De outro lado, cumpre lembrar que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a

presença da repercussão geral em questões constitucionais relativas à inclusão de

vantagens pessoais no teto remuneratório após a Emenda à Constituição nº 41, de

2003, a exemplo dos REs 606358 e 612975.

A Emenda nº 7, com a mesma redação dos §§ 1º e 2º do art. 5º do Substitutivo nº 1,

pretende  acrescentar  artigo  para  fins  de  estabelecer  que  “os  servidores  cuja

remuneração total exceda ao teto constitucional terão sua remuneração congelada

àquele limite,  não lhes sendo aplicável a recomposição prevista em data-base, ou

qualquer outro reajuste, até seu enquadramento”.  Dispõe ainda que a Assembleia

publicará mensalmente na internet a relação dos servidores na situação descrita.

Nos  termos  do  art.  37,  X,  da  Constituição  da  República,  a  remuneração  dos

servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser

fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso.



2483
____________________________________________________________________________

Sendo,  portanto,  matéria  de  reserva  legal,  não  pode  a  Assembleia  veicular  a

alteração proposta pela Emenda nº 7 por meio do projeto de resolução em análise.

A Emenda nº 8 acrescenta artigo com o objetivo de obrigar a Assembleia a publicar,

trimestralmente, em meio eletrônico de acesso público, informações pormenorizadas

quanto  aos gastos  públicos  com publicidade,  indicando o  nome das  empresas,  o

CNJP e os valores pagos. Pretende também que as empresas prestadoras de serviço

de  publicidade  fiquem  obrigadas  a  encaminhar  à  Assembleia,  trimestralmente,

relatórios  detalhados  dos  gastos  realizados  com  cada  veículo  de  comunicação,

discriminando  o  serviço  prestado,  para  publicação em meio  eletrônico  de  acesso

público.

A matéria em questão tem previsão no parágrafo único do art. 17 da Constituição do

Estado, que dispõe que “os Poderes do Estado e do Município, incluídos os órgãos

que  os  compõem,  publicarão,  trimestralmente,  o  montante  das  despesas  com

publicidade pagas, ou contratadas naquele período com cada agência ou veículo de

comunicação”. A norma que regulamenta a propaganda e a publicidade promovidas

por órgão público ou entidade sob controle do Estado é a Lei nº 13.768, de 1º de

janeiro de 2000, de observância na Assembleia Legislativa, conforme se pode ver no

Diário  do  Legislativo  de  11  de  julho  de  2013,  a  título  de  exemplo,  no  qual  são

veiculadas as despesas de publicidade da Assembleia relativas ao segundo trimestre

de 2013.

Além disso, registre-se que a Assembleia publica diariamente, em sua prestação de

contas na sua página na internet, todos os pagamentos realizados a pessoas físicas e

jurídicas.

Registre-se, por fim, que o Substitutivo nº 1 apresentado ao Projeto de Lei nº 4.784

já foi analisado ao longo do exame de cada uma das Emendas nºs 1 a 8. Com a

finalidade de aprimorarmos o texto do projeto original, apresentamos o Substitutivo n°

2.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  rejeição  das  Emendas  nºs  1  a  8  e  do

Substitutivo nº 1 e pela aprovação do Projeto de Resolução nº 4.784 na forma do

Substitutivo nº 2, a seguir redigido.
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SUBSTITUTIVO Nº 2

Fixa normas sobre a remuneração e as verbas indenizatórias do deputado estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -  A remuneração do deputado constitui-se  de  subsídio  mensal,  no  valor

correspondente  ao  limite  máximo  previsto  no  art.  27,  §  2º,  da  Constituição  da

República, e será reajustada, sempre que se altere a legislação federal pertinente,

com observância dos mesmos índices.

§  1º  -  É  devida  ao deputado,  no início  e  no  final  do  mandato,  ajuda  de  custo

equivalente ao valor  do subsídio mensal,  vedada a concessão desse benefício ao

suplente reconvocado dentro da mesma legislatura.

§ 2º - No mês de dezembro é devida ao deputado a importância correspondente ao

subsídio mensal, em valor proporcional ao efetivo exercício do mandato parlamentar

no ano.

Art. 2º - A Assembleia Legislativa concederá ao deputado auxílio-moradia, mediante

requerimento,  na razão de,  no máximo,  75% (setenta e cinco por  cento)  daquele

estabelecido, em espécie, para os deputados federais, na forma de ressarcimento de

despesa previsto em regulamento da Mesa da Assembleia Legislativa.

Parágrafo único - Não fará jus ao ressarcimento a que se refere o caput:

I - o deputado que for proprietário de imóvel residencial na Região Metropolitana de

Belo Horizonte - RMBH;

II - o deputado cujo cônjuge, companheira ou companheiro, nos termos da lei, se

encontre na situação descrita no inciso I.

Art.  3º  -  O  ressarcimento,  observado o  limite  estabelecido  no  caput do  art.  2º,

abrangerá os gastos com moradia ou hospedagem do deputado na RMBH, vedado o

reembolso de despesas relativas ao pagamento de condomínio, energia, gás, água,

reforma, impostos e taxas, nos termos de regulamento.

Art. 4º - A Assembleia Legislativa reembolsará o deputado de despesas realizadas

em  razão  de  atividade  inerente  ao  exercício  do  mandato  parlamentar,  mediante

requerimento  e  comprovação  de  gastos  por  meio  de  nota  fiscal  ou  documento

equivalente  de  quitação,  nos  termos  de  regulamento  da  Mesa  da  Assembleia

Legislativa.
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Parágrafo único - São reembolsáveis as seguintes despesas realizadas em razão

de atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar:

I  -  aluguel  de imóvel  e despesas a ele concernentes  destinado à instalação de

escritório  de  representação  político-parlamentar  situado  fora  das  instalações  da

Assembleia;

II  -  combustível,  lubrificante,  manutenção  e  despesas  gerais  com  veículos

terrestres,  bem como locação e fretamento de veículos  utilizados no exercício do

mandato parlamentar;

III  -  contratação  de  serviços  técnicos  profissionais  de  consultoria,  assessoria  e

pesquisa para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar;

IV - material de expediente, despesas gerais com informática e locação de móveis e

equipamentos para o escritório de representação político-parlamentar;

V - passagens,  hospedagem e alimentação referentes a despesas realizadas no

território do Estado ou em Brasília;

VI - assinatura de publicações, periódicos e clippings;

VII - promoção e participação em eventos;

VIII - divulgação da atividade parlamentar, exceto nos três meses que antecedem

as eleições em que:

a) o deputado seja candidato a outro cargo;

b)  o  cargo  de  deputado  estadual  esteja  em  disputa,  independentemente  de  o

parlamentar estar concorrendo nas eleições.

Art. 5º - O ressarcimento relativo ao auxílio-moradia e às despesas de que trata o

art. 4º será interrompido quando:

I  -  o  deputado  estiver  licenciado  para  tratar,  sem  remuneração,  de  interesse

particular;

II - o respectivo suplente estiver no exercício do mandato.

§  1º  -  O reembolso previsto  no  art.  4º  será interrompido no período em que o

deputado  estiver  investido  em  cargo  previsto  no  inciso  I  do  caput do  art.  59  da

Constituição do Estado, mesmo que opte pela remuneração do mandato.

§ 2º - Nos casos de afastamento, de desligamento, de ingresso de suplente ou de

reassunção do mandato, será observado, no mês de ocorrência do fato, o critério pro
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rata die na aplicação do limite do auxílio-moradia e no reembolso das despesas de

que trata o art. 4º, salvo no ressarcimento de auxílio-moradia no caso de Deputado

investido em cargo previsto no inciso I do caput do art. 59 da Constituição do Estado

que opte pela remuneração do mandato.

Art. 6º - É vedado o pagamento a servidor da Secretaria da Assembleia Legislativa

de qualquer valor,  de caráter remuneratório  ou indenizatório,  pela participação em

órgão de deliberação coletiva.

Art. 7º - Fica revogada a Resolução nº 5.200, de 27 de setembro de 2001.

Art. 8º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de dezembro de 2013.

Dinis Pinheiro, presidente - Dilzon Melo, relator - Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio -

Alencar da Silveira Jr.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2013

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 5.451, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte mineiro do

setor de indústria de móveis,  nos termos do art.  225-A da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de indústria de móveis, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763, de

26 de dezembro de 1975, conforme exposição de motivos encaminhada por meio da

Mensagem n° 548/2013.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de dezembro de 2013; 225º da

Inconfidência Mineira e 192º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.452, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte mineiro do

setor de óleos vegetais, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro

de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de óleos vegetais, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro  de  1975,  conforme  exposição  de  motivos  encaminhada  por  meio  da

Mensagem n° 547/2013.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de dezembro de 2013; 225º da
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Inconfidência Mineira e 192º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.453, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013

Altera a Resolução n° 5.388, de 14 de março de 2013, que ratifica a concessão de

regime  especial  de  tributação  ao  setor de  transporte  aéreo  de  passageiros,  nos

termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e do art. 4° da Lei n°

13.449, de 10 de janeiro de 2000.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - O art. 1° da Resolução n° 5.388, de 14 de março de 2013, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação a empresas

de  transporte  aéreo  vinculadas  ao  Programa  de  Apoio  ao  Desenvolvimento  do

Comércio Exterior  do Aeroporto Internacional Tancredo Neves -  Pró-Confins -,  nos

termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e do art. 4° da Lei n°

13.449, de 10 de janeiro de 2000.”.

Art.  2°  -  A ementa  da  Resolução  n°  5.388,  de  2013,  passa  a  ser:  “Ratifica  a

concessão  de  regime  especial  de  tributação  a  empresas  de  transporte  aéreo

vinculadas  ao  Programa  de  Apoio  ao  Desenvolvimento  do  Comércio  Exterior  do

Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Pró-Confins -, nos termos do art. 225 da Lei

n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e do art. 4° da Lei n° 13.449, de 10 de janeiro

de 2000.”.

Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de dezembro de 2013; 225º da

Inconfidência Mineira e 192º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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ATAS

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL INDICAÇÃO DE

FERNANDA MEDEIROS AZEVEDO MACHADO PARA O CARGO DE PRESIDENTE

DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO., EM 8/10/2013

Às 14h18min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Mosconi,

Tiago Ulisses e Lafayette de Andrada (substituindo o deputado Dalmo Ribeiro Silva,

por  indicação  da  liderança  do  bloco  Transparência  e  Resultado),  membros  da

supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente  ad hoc, deputado

Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se

tratar  da  primeira  reunião  da  comissão.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a eleger presidente e vice-presidente da comissão. Registra-se a candidatura

do deputado Tiago Ulisses para presidente e do deputado Carlos Mosconi para vice-

presidente.  É  aprovado requerimento  do  deputado  Lafayette  de  Andrada  em  que

solicita a adoção de votação nominal. Realizadas as votações, cada uma por sua vez,

são eleitos, para presidente e vice-presidente, respectivamente, os deputados Tiago

Ulisses e Carlos Mosconi, com votos favoráveis de todos os deputados presentes. O

presidente  ad  hoc proclama  os  eleitos  e  declara  empossado  como  presidente  o

deputado  Tiago  Ulisses,  a  quem  passa  a  direção  dos  trabalhos.  Ato  contínuo,  o

deputado Tiago Ulisses declara empossado como vice-presidente o deputado Carlos

Mosconi e designa-o como relator. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência

agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

Tiago Ulisses, presidente - Carlos Mosconi - Zé Maia.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 21/11/2013

Às 10h33min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Liza Prado e os

deputados Glaycon Franco e Rogério Correia (substituindo o deputado Almir Paraca,

por indicação da liderança do MSC), membros da supracitada comissão. Havendo

número regimental, a presidente, deputada Liza Prado, declara aberta a reunião e,
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em virtude da aprovação de requerimento do deputado Rogério Correia, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão e

comunica o recebimento de ofício do Sr. Alexandre Glaucus Gimenez, publicado no

Diário de Legislativo em 19/11/2013. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº

6.294/2013.  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a

discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um

por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  da  deputada  Liza  Prado  (5)  em  que

solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Educação  pedido  de

providências com o objetivo de assegurar a substituição de professoras em processo

de  aposentadoria  que  trabalham  em  regime  de  adjunção  no  Instituto  Presidente

Roosevelt; sejam encaminhados à Subsecretaria de Direitos Humanos da Secretaria

de Estado de Desenvolvimento Social pedido de providências com vistas a assegurar

concessão de ajuda de custo para pagamento das mensalidades da escola especial,

conhecida  como  Bolsa  Caade,  para,  no  mínimo,  20  famílias  que  têm  filhos

matriculados no Instituto Presidente Roosevelt; e cópia da lista com os nomes dos

alunos que solicitaram bolsa; seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde

pedido de providências para viabilizar veículo adaptado do tipo van para o transporte

de pessoas com deficiência no Município de Campina Verde; sejam encaminhados à

Subsecretaria de Direitos Humanos pedido de informação detalhada sobre os critérios

utilizados  para  negar  cada  um  dos  pedidos  de  concessão  de  ajuda  de  custo  -

conhecida como Bolsa Caade - solicitados por famílias que têm filhos matriculados no

Instituto  Presidente  Roosevelt;  e  cópia  da  lista  com  os  nomes  dos  alunos  que

solicitaram bolsa; e seja apresentada emenda, em nome desta comissão, ao Projeto

de  Lei  nº  4.550/2013,  que  dispõe  sobre  a  revisão  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental -  PPAG 2012-2015 -  para o exercício de 2014, com o objetivo de

aumentar  metas  físicas  e  financeiras  da  Ação nº  4554,  que  tem  como escopo a

distribuição  de  ajuda  de  custo  para  pagamento  das  mensalidades  em  escolas
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especiais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de

todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

Liza Prado, presidente - Glaycon Franco - Ana Maria Resende.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

27/11/2013

Às 15h9min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,

Inácio Franco, Leonardo Moreira e Glaycon Franco (substituindo o deputado Antônio

Carlos  Arantes,  por  indicação  da  liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada

comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Gustavo  Corrêa,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado

Leonardo Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições  da comissão.  Passa-se à  1ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem do  Dia),  que

compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à

apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.439/2013 na forma do Substitutivo nº 1,

da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  deputado  Leonardo  Moreia).

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

Gustavo Corrêa, presidente - Antônio Carlos Arantes -  Inácio Franco - Leonardo

Moreira - Rogério Correia.

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/12/2013

Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

André  Quintão,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Adalclever  Lopes  (substituindo  o  deputado
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Leonídio  Bouças,  por  indicação da Liderança  do MSC),  membros  da supracitada

comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Sebastião  Costa,

declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do  Regimento  Interno,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos membros da comissão presentes. Neste momento, registra-se a presença do

deputado Luiz Henrique. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, o

presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como

relatores os  deputados mencionados entre parênteses:  Projetos de  Lei  nºs  4.725,

4.733,  4.735  e  4.740/2013  (Dalmo  Ribeiro  Silva);  4.718,  4.720,  4.729,  4.730  e

4.734/2013 (Luiz Henrique); 4.721, 4.724, 4.727, 4.732 e 4.743/2013 (André Quintão);

4.719,  4.736  e  4.737/2013  (Leonídio  Bouças);  Projeto  de  Lei  Complementar  nº

56/2013 e Projetos de Lei nºs 4.728, 4.731, 4.738, 4.739 e 4.744/2013 (Sebastião

Costa); 4.726, 4.741 e 4.742/2013 (Duílio de Castro). Neste momento, retira-se da

reunião o deputado Luiz Henrique. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário.  São convertidos em diligência à Secretaria  de  Estado de

Educação  e  ao  Conselho  de  Educação  Estadual  o  Projeto  de  Resolução  nº

4.384/2013; ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o Projeto de Lei nº

4.673/2013  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva);  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão, ao autor e ao Prefeito Municipal de Ribeirão das Neves, o

Projeto de Lei  nº  4.690/2013 (relator:  deputado André Quintão).  Após discussão e

votação,  são aprovados,  cada um por  sua vez,  os  pareceres  que  concluem pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei

nºs  681  e  1.529/2011  (relator:  deputado  Adalclever  Lopes,  todos  em  virtude  de

redistribuição);  1.663/2011  (relator:  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva);  4.349/2013

(relator: deputado Sebastião Costa). Os Projetos de Lei nºs 707/2011, 3.582/2012 e

4.023/2013 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do deputado André

Quintão, aprovado pela comissão. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres que concluem pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.970/2011, na forma do Substitutivo
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nº 1 (relator: deputado André Quintão, em virtude de redistribuição); 3.705/2013 na

forma  do  Substitutivo  nº1  (relator:  deputado  Adalclever  Lopes,  em  virtude  de

redistribuição);  4.205/2013  na  forma  do  Substitutivo  nº1  (relator:  deputado  André

Quintão). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.752/2013, no 1º turno, deixa de ser

apreciado  por  solicitação  de  prazo  regimental  pelo  relator,  deputado  Adalclever

Lopes, em virtude de redistribuição. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 4.449

e 4.672/2013, no 1º turno, deixam de ser apreciados por solicitação de prorrogação

de prazo regimental pelo relator, deputado Sebastião Costa. Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno único,  cada  um por  sua vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 4.675 e 4.744/2013 (relator:

deputado Sebastião  Costa,  o  primeiro em virtude de redistribuição);  4.676,  4.681,

4.691 e 4.685/2013, este com a Emenda nº1 (relator: deputado André Quintão, os três

últimos em virtude de redistribuição). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

que compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos em que se solicitam,

nos  termos  do art.  301,  parágrafo  único,  do  Regimento  Interno,  aos  autores  dos

Projetos de Lei nºs 4.678, 4.680, 4.682 e 4.695/2013 e à Secretaria de Casa Civil e de

Relações  Institucionais,  relativamente  aos  Projetos  de  Lei  nºs  4.664,  4.689  e

4.670/2013, informações necessárias à instrução dos respectivos processos com a

documentação  necessária  à  sua  tramitação.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Marques  Abreu -  Pompílio

Canavez - Bosco.

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO CPI DA TELEFONIA, EM

4/12/2013

Às  10h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Romel Anízio, Sargento Rodrigues e Célio Moreira (substituindo o deputado Lafayette
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de Andrada, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada comissão.

Estão  presentes,  também,  a  deputada  Liza  Prado  e  o  deputado  Antônio  Carlos

Arantes. Havendo número regimental, o presidente, deputado Romel Anízio, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado João Leite,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina  a  debater  as  relações  de  trabalho  nas  operadoras  de  telefonia  móvel,

especialmente  nos  call  centers,  e  comunica  o  recebimento  de  ofício  da  Sra.

Alessandra  Cristina  Azevedo  Cardoso,  chefe  de  Gabinete  do  Ministro  das

Comunicações, encaminhando nota informativa a respeito do Funttel. A presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Marcelo Gonçalves

Campos, auditor fiscal do Trabalho, representando o superintendente substituto do

Ministério do Trabalho e Emprego em Minas Gerais; Ítalo Márcio, diretor de Pesquisa

e Tecnologia do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações de Minas Gerais -

Sinttel, representando Fernando Antônio Pereira Cançado, diretor desse sindicato; e

Thiago Ribeiro de Oliveira, membro do Sinttel, que são convidados a tomar assento à

mesa. A presidência e os demais deputados tecem suas considerações iniciais. Logo

após,  a  presidência  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas

exposições.  Abertos os  debates,  segue-se ampla discussão,  conforme consta nas

notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  e,  cumprida  a

finalidade  da  reunião,  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente - João Leite - Sargento Rodrigues - Romel Anízio.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/12/2013

Às 10h31min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Elismar Prado,

Carlos  Mosconi  e  Luiz  Henrique,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado Elismar Prado, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do deputado Luiz Henrique, dispensa a
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leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica  o  recebimento  de  ofício  da  Sra.  Ângela  Inácio,  chefe  de  Gabinete  da

ministra da  Cultura  (substituta),  publicado no  Diário  do Legislativo  de 29/11/2013.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto

de Lei nº 1.066/2011 é retirado da pauta por determinação do presidente da comissão

por não cumprir pressupostos regimentais. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação nominal, são aprovados em turno

único,  cada  um  por  sua  vez,  por  unanimidade,  os  Projetos  de  Lei  nºs  4.325  e

4.335/2013, que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada

um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  6.259,  6.261,  6.336  e

6.401/2013.  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a

discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os requerimentos da deputada Luzia Ferreira (4) em que

solicita seja encaminhado à Secretaria de Cultura e ao Ministério da Cultura pedido

de providências, acompanhado das notas taquigráficas da audiência pública desta

comissão  realizada  no  dia  11/11/2013,  para  a  realização  de  campanhas  de

valorização  do  circo  e  dos  artistas  circenses  junto  à  sociedade  e  aos  gestores

municipais  para  que  proporcionem  infraestrutura  adequada  para  a  instalação  dos

circos;  seja  encaminhado  ao  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e

Social pedido de providências, acompanhado das notas taquigráficas da audiência

pública desta comissão realizada no dia 11/11/2013,  para a abertura de linhas de

crédito subsidiado dentro do Programa para o Desenvolvimento da Economia e da

Cultura para apoio à cadeia produtiva da atividade circense; seja encaminhado ao

comandante-geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  pedido  de  providências,

acompanhado das notas taquigráficas da audiência pública desta comissão realizada

no dia 11/11/2013, para revisão de valores e taxas aplicados aos grupos itinerantes e

para a incorporação de especificidades de grupos e artistas circenses à Instrução
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Técnica  nº  33,  que trata  das normas de segurança para a realização de eventos

temporários; e seja formulada manifestação de apoio ao Ministério da Cultura e à

Fundação Nacional de Artes pela constituição do grupo de trabalho para a criação,

pelas  instituições  bancárias  oficiais,  de  linhas  de  crédito  específicas  para

desenvolvimento e sustentabilidade da atividade circense; e sejam encaminhadas as

notas taquigráficas da audiência pública desta comissão realizada no dia 11/11/2013;

e da deputada Luzia Ferreira e do deputado Luiz Henrique em que solicitam seja

encaminhado ao presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico

pedido de providências para realização de estudos técnicos e inventário para registro

do circo como patrimônio imaterial do Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a

presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Elismar Prado, presidente - Luzia Ferreira - Carlos Mosconi.

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 4/12/2013

Às  14h9min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Jayro  Lessa,

Adalclever  Lopes,  Lafayette  de  Andrada,  Ulysses  Gomes  e  Sebastião  Costa,

membros da supracitada comissão. Estão presentes, também, os deputados Sávio

Souza Cruz e Célio  Moreira.  Havendo número regimental,  o presidente, deputado

Jayro Lessa, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A

presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  na  data  mencionada  entre

parênteses: ofícios dos Srs. Carlúcio Mendes Leite,  presidente da Associação dos

Municípios  da  Área  Mineira  da  Sudene  (28/11/2013);  e  Antônio  José  Gonçalves

Henriques, diretor executivo do Fundo Nacional de Assistência Social (29/11/2013) O

presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como

relatores  os  deputados  mencionados  entre  parênteses:  Mensagem  nº  571/2013
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(deputado Romel Anízio), em turno único; e Projetos de Lei nºs 1.003/2011 (deputado

João Vítor  Xavier);  3.730 e 4.046/2013/2013 (deputado Ulysses Gomes;  799/2011

(deputado Romel Anízio); 1.269 e 1.970/2011 (deputado Zé Maia), no 1º turno. Passa-

se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação

de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei

Complementar nº 53/2013 e os Projetos de Lei nºs 4.180 e 4.189/2013 são retirados

da  pauta  por  determinação  do  presidente  por  não  cumprirem,  pressupostos

regimentais.  O  deputado  Lafayette  de  Andrada  retira-se  da  reunião.  Na  fase  de

discussão  do  parecer  do  relator,  deputado  Sebastião  Costa,  que  conclui  pela

aprovação do Projeto de Lei nº 4.454/2013 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido

no 1º turno, são apresentadas as Propostas de Emenda nºs 2, do Deputado Jayro

Lessa, 6 a 9, do deputado Ulysses Gomes, e 33, do deputado Gustavo Valadares.

Após discussão e votação, é aprovado o parecer, salvo as propostas de emenda,

registrando-se os votos contrários dos deputados Adalclever Lopes e Ulysses Gomes.

Submetidas  a  votação,  são  aprovadas  as  Propostas  de  Emenda  nºs  2  e  33,

registrando-se os votos contrários dos deputados Adalclever Lopes e Ulysses Gomes.

Submetidas a votação, são rejeitadas as Propostas de Emenda nºs 6 a 9, registrando-

se os votos contrários dos deputados Adalclever Lopes e Ulysses Gomes. É dada

Nova Redação ao parecer. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por

sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 370/2011

na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda

nº 1, da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (relator: deputado

Ulysses  Gomes)  e  4.258/2013  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça (relator: deputado Adalclever Lopes). Na fase de discussão dos

pareceres  do  relator,  deputado  Jayro  Lessa,  em  virtude  de  redistribuição,  que

concluem pela aprovação dos Projetos de Lei nºs 4.299/2013; e 4.387/2013 na forma

do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, no 1º turno, o presidente

defere os pedidos de vista do deputado Ulysses Gomes. Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições que

dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  O  Projeto  de  Resolução  nº  4.717/2013  é

retirado da pauta por haver sido apreciado em reunião anterior.  Após discussão e
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votação, é aprovado, em turno único, o Projetos de Resolução nº 4.693/2013, que

recebeu  parecer  por  sua  aprovação  pelo  processo  nominal,  votando  “sim”  os

deputados Zé Maia, Jayro Lessa,  Adalclever Lopes e Sebastião Costa,  e votando

“não” o deputado Ulysses Gomes. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência

agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima

reunião ordinária, e para a reunião extraordinária na mesma data, às 20h15min, para

apreciação do pareceres dos Projetos de Lei nºs 177/2011 e 3.730/2013, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Zé  Maia,  presidente  -  Ulysses  Gomes  -  Adalclever  Lopes  -  Adalclever  Lopes  -

Gustavo Corrêa - Sebastião Costa.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

4/12/2013

Às 15h13min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os deputados André Quintão e Duarte Bechir,  membros da supracitada comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado André Quintão, declara aberta a

reunião  e,  em virtude da aprovação de requerimento  do  deputado Duarte  Bechir,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

comissão.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  Propostas  de  Ação

Legislativas,  das quais  designou como relatores os  deputados  mencionados entre

parênteses:  1.871,  1.874,  1.876,  1.882,  1.886,  1.887,  1.904,  1.923,  1.964,  1.971,

1.974, 1.975, 1.979, 1.980 e 1.986/2013 (deputada Maria Tereza Lara) e 1.987, 1.988,

1.989, 1.992, 1.993, 1.994, 1.998, 1.999, 2.000, 2.001, 2.002, 2.008, 2.015, 2.026,

2.027  e  2.028/2013  (deputado  Duarte  Bechir).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovadas na

forma de requerimentos as Propostas de Ação Legislativas nºs 1.871, 1.876, 1.882,

1.904,  1.923,  1.971,  1.986,  1.988,  1.989  e  2.028/2013;  aprovadas  na  forma  de
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emendas ao Projeto de Lei nº 4.550/2013 e de requerimentos as Propostas de Ação

Legislativas nºs 1.874, 1.979, 1.994 e 2.001/2013; aprovadas na forma de emendas

ao Projeto de Lei nº 4.551/2013 as Propostas de Ação Legislativas nºs 1.886, 1.987,

1.998 e 2.015/2013; aprovadas na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 4.550 e

4.551/2013  e  de  requerimentos  as  Propostas  de  Ação  Legislativas  nºs  1.964  e

1.999/2013; na forma de emendas ao Projeto de Lei nº 4.550/2013 as Propostas de

Ação Legislativas nºs 1.974, 1.975, 1.980, 2.002 e 2.008/2013; e foram rejeitadas as

Propostas de Ação Legislativa nºs 1.887, 1.992 e 1.993/2013, todas em turno único,

de  iniciativa  popular.  Cumprida  a  finalidade da reunião,  a presidência  agradece a

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara - Bosco.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/12/2013

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Doutor Wilson

Batista, Bosco, Tiago Ulisses e Gilberto Abramo , membros da supracitada comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Doutor Wilson, declara aberta a

reunião  e,  em virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado Tiago  Ulisses,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão  e  acusa  o  recebimento  das

seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados

mencionados  entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs  4.647/2013,  615,  690,  732 e

1.968/2011 (Bosco); 2.176, 2.504 e 2.580/2011, 3.841 e 3.900/2013 (Tiago Ulisses); e

4.671/2013 (Gilberto Abramo). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 4.647/2013, 615, 690,

732 e 1.968/2011; 2.176, 2.504 e 2.580/2011; 3.841 e 3.900/2013. Suspende-se a

reunião. Às 16h20min, são reabertos os trabalhos com as presenças dos deputados
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Doutor Wilson, Luiz Humberto Carneiro e Gilberto Abramo. Após discussão e votação

é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.671/2013. Cumprida a

finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, desconvoca os

membros da comissão para  a  reunião  extraordinária  de  logo mais,  às  20h30min,

convoca-os para as próximas reuniões extraordinárias de amanhã às 9h30min e às

14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Tiago  Ulisses  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -

Gilberto Abramo.

ATA DA 49ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 4/12/2013

Às  20h16min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Zé  Maia,

Adalclever Lopes, Ulysses Gomes, Gustavo Corrêa e Sebastião Costa, membros da

supracitada comissão. Está presente, também, o deputado Gilberto Abramo. Havendo

número  regimental,  o  presidente,  deputado  Zé  Maia,  declara  aberta  a  reunião  e

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei  nºs 614/2011 (relator:

deputado  Adalclever  Lopes)  e  3.365/2012  (relator:  deputado  Gustavo  Corrêa)  na

forma do vencido no 1º turno; e pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs

177/2011 na forma do Substitutivo  nº  2,  da  Comissão de Política  Agropecuária  e

Agroindustrial, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça; e 3.730/2013 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça  (relator:  deputado Ulysses  Gomes  ).  Cumprida  a  finalidade da reunião,  a

presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a

próxima reunião extraordinária, dia 5/12/2013, às 14 horas, determina a lavratura da
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ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

Jayro  Lessa,  presidente  -  Lafayette  de  Andrada  -  Adalclever  Lopes  -  Ulysses

Gomes.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

5/12/2013

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os deputados André Quintão e Bosco, membros da supracitada comissão. Havendo

número regimental, o presidente, deputado André Quintão, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Bosco, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  O

presidente acusa o recebimento das Propostas de Ação Legislativa nºs 1.893, 1.896,

1.897,  1.898,  1.924,  1.970,  1.972,  2.005,  2.010,  2.021,  2.024,  2.029,  2.032  e

2.034/2013, cuja relatoria avocou a si. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são  aprovadas, em turno único,

na  forma  de  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.551/2013  as  Propostas  de  Ação

Legislativa nºs 1.893 e 2.024/2013; na forma de requerimentos as Propostas de Ação

Legislativa nºs 1.896, 1.897, 1.898, 1.924, 2.010 e 2.021/2013; na forma de emendas

aos  Projetos  de  Lei  nºs  4.550  e  4.551/2013  a  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº

1.970/2013; na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 4.440/2013 a Proposta de Ação

Legislativa nº  1.972/2013;  na forma de emendas aos Projetos de Lei  nºs 4.550 e

4.551/2013 e na forma de requerimentos a Proposta de Ação Legislativa nº 2.005; na

forma de emenda ao Projeto de Lei 4.550/2013 e de requerimentos a Proposta de

Ação Legislativa nº 2.032/2013; na forma de emenda ao Projeto de Lei nº 4.551/2013

e de requerimentos a Proposta de Ação Legislativa nº 2.034/2013; e são rejeitadas as

Propostas de Ação Legislativa nºs 2.033 e 2.029/2013, todas de iniciativa popular.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,
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convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara - Bosco.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

5/12/2013

Às 11h10min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,

Inácio Franco, Antônio Carlos Arantes, Leonardo Moreira e Rogério Correia, membros

da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado

Gustavo  Corrêa,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de

requerimento do deputado Leonardo Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da comissão

presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa

o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou como relatores os

deputados mencionados entre parênteses:  no 1º  turno,  Projetos de Lei  nºs  4.440,

4.441,  4.563/2013  (deputado  Gustavo  Corrêa);  e  4.681/2013  (deputado  Antônio

Carlos Arantes). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. É distribuído em avulso o parecer que conclui pela aprovação, no 1º turno,

do Projeto de Lei nº 4.440/2013, na forma do Substitutivo nº 2, que inclui as Emendas

nºs 1 e 2, da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas,

e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:

deputado Gustavo Corrêa). O Projeto de Lei nº 4.745/2013 é retirado de pauta por

determinação do presidente da comissão, por não cumprir pressupostos regimentais.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião extraordinária, na mesma

data, às 17h15min, com a finalidade de apreciar o parecer para 1º turno do Projeto de

Lei nº 4.440/2013, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.
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Gustavo Corrêa, presidente - Adalclever Lopes - Antônio Carlos Arantes - Lafayette

de Andrada.

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/12/2013

Às  10h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Celinho  do

Sinttrocel, membro da supracitada comissão. Estão presentes, também, os deputados

Ivair  Nogueira  e  Duilio  de  Castro.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado Celinho do Sinttrocel, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120,

inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

dá  por  aprovada e  subscreve.  A presidência  informa que a  reunião  se  destina  a

debater a possibilidade de utilização dos trechos ferroviários devolvidos pela Ferrovia

Centro-Atlântica no transporte de passageiros. A presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir a Sra. Amélia Maria da Costa e Silva, diretora do

Sindicato dos Arquitetos de Minas Gerais - Sinarq -, representando o presidente do

Sinarq e a presidente da Associação Trem Bão de Minas; e os Srs. Edilson Salatiel

Lopes, assessor da Diretoria de Fiscalização do DER-MG, representando o diretor-

geral  dessa autarquia;  José  Osvaldo  Cruz,  gerente  de  Relações  Institucionais  da

Ferrovia  Centro-Atlântica  em  São  Paulo  (SP);  Flávio  Garcia  Iglesias  Fernandes,

proprietário do Trem das Cachoeiras, de Rio Acima; Sérgio Motta de Mello, diretor da

Associação  de  Preservação  das  Tradições  e  do  Patrimônio  Cultural  de  Santa

Bárbara;  e  Francisco  de  Oliveira,  presidente  da  ONG  Transporte  e  Ecologia  em

Movimento -  Trem -,  que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência

concede a palavra ao deputado Ivair Nogueira, autor do requerimento que deu origem

ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.
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Adalclever Lopes, presidente - Glaycon Franco - Duarte Bechir.

ATA DA 54ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 10/12/2013

Às  14h48min,  comparecem na Sala  das  Comissões  os  deputados  Lafayette  de

Andrada, Ulysses Gomes, Célio Moreira (substituindo o deputado João Vítor Xavier,

por  indicação da Liderança do BTR) e Glaycon Franco (substituindo o deputados

Romel  Anízio,  por  indicação  da  Liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada

comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Lafayette de Andrada,

declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por  aprovada e é subscrita  pelos  membros da comissão presentes.  A presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e  votar  proposições  da  comissão.  Suspende-se  a  reunião.  Às  16h25min  são

reabertos os trabalhos com a presença dos deputados Zé Maia, Adalclever Lopes,

Lafayette  de  Andrada,  Ulysses  Gomes  e  Tiago  Ulisses,  membros  da  supracitada

comissão. Está presente, também, o deputado Gilberto Abramo. Passa-se à 1ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres

sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A presidência retira da pauta o

Projeto  de  Lei  Complementar  nº  53/2013,  e os  Projetos  de Lei  nºs  3.666/2012 e

3.782, 3.813, 3.814, 3.816 a 3.819, 3.876, 3.877, 3.902, 3.903, 4.075, 4.189, 4.231,

4.434,  4.440,  4.540,  4.575,  4.740  e  4.745/2013,  no  2º  turno,  por  não  cumprirem

pressupostos regimentais. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por

sua  vez,  os  pareceres  pela  aprovação,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs

1.003/2011 (relator: deputado Tiago Ulysses, em virtude de redistribuição); 1.955/2011

na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Lafayette de Andrada); 1.970/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado

Zé Maia); 3.318/2012 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça  (relator:  deputado  Lafayette  de  Andrada,  em  virtude  de  redistribuição)  e

4.718/2013 (relator: deputado Tiago Ulysses). Na fase de discussão do parecer do

relator,  deputado  Zé  Maia,  que  conclui  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº

4.441/2013 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e
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com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Administração Pública, no 1º turno, o

presidente defere o pedido de vista do deputado Ulysses Gomes. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições

da comissão. Submetidos a votação, é aprovado requerimento do deputado Zé Maia

em que solicita seja encaminhado ao Departamento Nacional de Trânsito - Denatran -

pedido de providências para prorrogar o prazo estipulado na Resolução do Contran nº

444/2013, para rediscutir a obrigatoriedade da realização de aulas com simuladores

de  direção  veicular  e  para  que  sejam  observados  prazos  e  condições  que  não

inviabilizem as atividades dos Centros de Formação de Condutores - CFC. Cumprida

a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os

membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária  e  para  as  reuniões

extraordinárias  do  dia  11/12/2013,  às  10h30min,  às  15h45min  e  às  20  horas,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes - Rômulo Viegas -

Inácio Franco.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/12/2013

Às 15h3min,  comparecem na Sala  das Comissões os deputados Célio  Moreira,

Duarte  Bechir  e  Gustavo  Corrêa,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do deputado Gustavo Corrêa, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. O

presidente suspende a reunião para entendimentos. Às 16h40min são reabertos os

trabalhos com as presenças  dos deputados  Célio  Moreira,  Duarte  Bechir,  Antônio

Carlos Arantes (substituindo o deputado Gustavo Corrêa, por indicação da Liderança

do BTR) e Glaycon Franco (substituindo o deputado Rômulo Veneroso, por indicação

da  Liderança  do  BAM).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que
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compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à

apreciação do  Plenário.  O  presidente  faz  retirar  da  pauta  os  Projetos  de  Lei  nºs

3.649/2012  e  4.696/2013  por  não  cumprir  pressupostos  regimentais.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os

membros  da  comissão  para  as  próximas  reuniões  extraordinárias,  amanhã,  dia

11/12/2013, às 10, 15 e 20 horas, com a finalidade de apreciar os pareceres sobre os

Projetos de Lei nºs 3.649/2012, 4.696/2013, 98 e 873/2011, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Rômulo Veneroso, presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Sebastião Costa.

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/12/2013

Às 20h6min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Rômulo Veneroso,

Dalmo Ribeiro Silva e Sebastião Costa (substituindo, respectivamente, os deputados

Duarte Bechir  e Célio  Moreira,  por indicação da Liderança do BTR), membros da

supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Rômulo

Veneroso, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

deputado Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A

presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da comissão. Suspende-se a reunião. Às 20h42min,

são reabertos os trabalhos e estão presentes os deputados Célio Moreira, Antônio

Carlos  Arantes  e  Sebastião  Costa  (substituindo,  respectivamente,  os  deputados

Duarte Bechir e Gustavo Corrêa, por indicação da Liderança do BTR). O presidente

retira de pauta os Projetos de Lei nºs 3.649/2012 e 4.696/2013, no 2º turno, por não

cumprir os pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência

agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para as reuniões

extraordinárias de amanhã, dia 11/12/2013, às 10, 15 e 20 horas para apreciar os

pareceres dos Projetos de Lei nºs 3.649/2012 e 4.696/2013, no 2º turno, e discutir e

votar proposições da comissão, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Gustavo Corrêa, presidente - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira.

ATA DA 81ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

11/12/2013

Às  14h15min,  comparece na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Rogério  Correia,

membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado Rogério Correia,  declara aberta  a reunião,  dispensa a leitura  da ata da

reunião anterior, que dá por aprovada, e a subscreve. A presidência informa que a

reunião  se  destina  a  debater  a  situação  dos  trabalhadores  rurais  sem  terra  do

Acampamento  Novo  Paraíso,  localizado  na  Fazenda  BelgoMinas-Ferroligas  no

Município de Jequitaí, a extração clandestina e criminosa de madeiras e a omissão

dos órgãos responsáveis diante desse delito que resulta em riscos para a integridade

física dos ocupantes da área.  A presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir  as Sras. Ana Cláudia da Silva Alexandre, defensora pública do

Estado de Minas Gerais, e Beatriz da Silva Cerqueira, presidente da CUT-MG; e os

Srs. Danilo Daniel Prado Araújo, superintendente regional do Incra em Minas Gerais,

Orlando  Vignoli  Neto,  do  Escritório  de  Direitos  Humanos,  representando  a  Sra.

Carmen Piedade Rocha, subsecretária de Direitos Humanos da Secretaria de Estado

de Desenvolvimento Social,  e Geraldo Pires de Oliveira,  coordenador estadual  do

Movimento  dos  Trabalhadores  Rurais  Sem  Terra  -  Regional  Norte  de  Minas  -

Pirapora-, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente, na condição de

autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais.

Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas

taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença

de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Rômulo Viegas, presidente - Sebastião Costa - Maria Tereza Lara.
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ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/12/2013

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Doutor Wilson

Batista, Luiz Humberto Carneiro e Leonardo Moreira (substituindo o deputado Deiró

Marra,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Doutor Wilson Batista, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Leonardo

Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião

se  destina  a  discutir  e  votar  pareceres  em  fase  de  redação  final  e  acusa  o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

deputados mencionados entre parênteses: Projetos de Lei nºs 4.502, 4.503, 4.507 e

4.511/2013 (Deputado Luiz Humberto Carneiro);  4.529,  4.578,  4.579 e 4.595/2013

(Deputado Leonardo Moreira). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do

Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

Pareceres  de  Redação Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.502,  4.503,  4.507,  4.511,

4.529,  4.578,  4.579  e  4.595/2013,  que  receberam  parecer  por  sua  aprovação.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

desconvoca a reunião de logo mais, às 20h30min, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Lafayette de Andrada - Gilberto Abramo.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 11/12/2013

Às 16h8min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os deputados Duarte Bechir e Rômulo Viegas, membros da supracitada comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Duarte Bechir, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da deputada Maria Tereza Lara,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
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pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

comissão e comunica o recebimento da correspondência: ofício do Sr. Paulo Roberto

da Conceição Lopes contendo denúncia de suposta conduta irregular por parte da

atual diretora da Escola Estadual Professora Maria Auxiliadora Lana; e-mails (2) do

portal  Fale  com  a  Assembleia:  das  Sras.  Nora  Nogueira  Pena,  manifestando-se

contrariamente à votação de reajuste de 5% para os educadores e favoravelmente a

um reajuste que minimize o prejuízo causado aos educadores, quando, em 2011, foi

imposto o subsídio e destruída a carreira do magistério, e Dayane Costa Bernardo,

posicionando-se  contrariamente  à  aprovação  da  Lei  nº  20.817,  de  2013,  que,

segundo ela, prejudica as crianças nascidas entre 1º/4/2007 à 30/6/2007 e sugerindo

que se crie uma turma especial para essas crianças; e de correspondência publicada

no  Diário do Legislativo  em 7/12/2013: ofício da Sra. Maria Sueli de Oliveira Pires,

secretária  de  Educação.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que

compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do

Plenário.  Após  discussão  e  votação  nominal,  é  aprovado,  em  turno  único,  por

unanimidade,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.637/2013,  que  recebeu  parecer  por  sua

aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Requerimentos  nºs  6.511,  6.512,  6.518,  6.520,  6.522,  6.523,  6.525,  6.526,  6.530,

6.537 e 6.572/2013. Registra-se a presença do deputado Bosco. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições

da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos da deputada Maria Tereza Lara e dos deputados Rômulo Viegas e

Bosco,  em que solicitam seja encaminhado à  Secretaria  de Estado de Educação

pedido de providências com vistas à apuração dos fatos apresentados pelo Sr. Paulo

Roberto da Conceição Lopes em carta recebida por essa comissão em 11/12/2013,

contendo denúncia de suposta conduta irregular da atual diretora da Escola Estadual

Professora Maria Auxiliadora Lana, sob a jurisdição da SRE Metropolitana; solicitam,

ainda, que esse órgão informe a esta comissão e ao interessado, Sr. Paulo Roberto

da Conceição Lopes, sobre a averiguação realizada e sobre as medidas adotadas; e

do deputado Glaycon Franco, em que solicita seja enviado voto de congratulações à
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Escola Municipal Professor Doriol Beato no Município de Conselheiro Lafaiete, tendo

em vista que a referida escola foi apontada entre as 10 escolas públicas brasileiras

com melhor índice de aproveitamento no ensino de Matemática pela Rede Globo de

Televisão  -  Site  G1  Notícias.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência

agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima

reunião  extraordinária,  a  ser  realizada  no  dia  12/12/2013,  às  10horas,  com  a

finalidade  de  apreciar  o  parecer  em  1º  turno  do  Projeto  de  Lei  nº  4.771/2013,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Duarte Bechir, presidente - Maria Tereza Lara - Bosco.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 4.454/2013

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 19 do Substitutivo n° 1.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2013.

Ulysses Gomes

Justificação: “Art. 19 - Ficam convalidados os tratamentos tributários, inclusive em

se tratando de benefícios fiscais, concedidos pela Secretaria de Estado de Fazenda

até a data da publicação desta lei por meio de regime especial.

§  1°  -  O regime especial  cujo  tratamento  tributário  tenha  sido  convalidado nos

termos do caput permanecerá em vigor até que seja alterado, revogado ou cassado,

salvo se já revogado ou cassado anteriormente à data de publicação desta lei, ainda

que em razão da aplicação do disposto no § 5°, I, do art. 225 da Lei n° 6.763, de

1975,  ou pela superveniência de legislação conflitante com o tratamento tributário

convalidado.

§ 2° - O disposto neste artigo não alcança a inobservância de requisitos objetivos

relativos à concessão de regimes especiais.”

EMENDA Nº 2

Dê-se a seguinte redação ao art. 19 do Substitutivo n° 1: 

“Art. 19 - Ficam convalidados os tratamentos tributários, inclusive em se tratando de
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benefícios fiscais, concedidos pela Secretaria de Estado de Fazenda até a data da

publicação desta lei por meio de regime especial, estendendo-se automaticamente a

todos os contribuintes do setor econômico sobre o qual incida.”. 

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2013.

Ulysses Gomes 

Justificação: O art.  225 da Lei nº  6.763,  de 1975, autoriza o Poder Executivo a

adotar  medidas  necessárias  à  proteção  da  economia  do  Estado  como forma  de

enfrentamento da denominada guerra fiscal. Mas é explícito ao determinar, no inciso I

do § 7°, que as medidas de proteção à economia do Estado visam “assegurar aos

contribuintes  instalados  no  Estado,  ou  que  nele  desejem  se  instalar,  isonomia

tributária, igualdade competitiva e livre concorrência”.  Não se pode dar à Secretaria

de Estado de Fazenda a prerrogativa de decidir qual empresa, dentro de um mesmo

setor  econômico,  atuará  com  benefícios  fiscais  interferindo  desta  forma  na  livre

concorrência, instituindo oficialmente a inexistência de igualdade competitiva e a falta

de isonomia tributária em nosso estado.

“Art. 225 - O Poder Executivo, sempre que outra unidade da Federação conceder

benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previsto em lei complementar ou

convênio  celebrado  nos  termos  da  legislação  específica,  poderá  adotar  medidas

necessárias à proteção da economia do Estado.

§ 7º - As medidas de proteção à economia do Estado de que trata este artigo, ainda

que se diferenciem dos benefícios e incentivos fiscais ou financeiro-fiscais concedidos

por outras unidades da Federação sem previsão em lei complementar ou convénio,

visam: 

I  - a assegurar aos contribuintes instalados no Estado, ou que nele desejem se

instalar, isonomia tributária, igualdade competitiva e livre concorrência.”

EMENDA Nº 3

Suprima-se o art. 14 do Substitutivo n° 1.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2013.

Ulysses Gomes

Justificação:  “Art.  14  -  Ficam  convalidadas  as  concessões,  pela  Secretaria  de

Estado  de  Fazenda,  de  incentivos,  benefícios  ou  favores  fiscais  e  financeiros  de
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qualquer natureza, até a data de publicação desta lei, sem a emissão do atestado de

regularidade fiscal a que se refere o § 3° do art. 219 da Lei n° 6.763, de 1975.”

Não  se  pode  autorizar,  mesmo  em  lei,  a  prática  de  ato  ilegal.  A  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, sob pena de conivência com o malfeito, não

pode autorizar  a Secretaria  de Estado de Fazenda -  SEF -  a praticar ato que se

reveste de total ilegalidade, autorizando a convalidação de incentivos, benefícios ou

favores fiscais e financeiros de qualquer natureza a contribuinte em situação irregular

com o Fisco. Tal autorização caracteriza afronta a toda a legislação tributária federal e

estadual,  que  exige  certidão  negativa  de  débitos  tributários  e  atestado  de

regularidade fiscal de todos os contribuintes para que se tenha direito a benefícios

tributários.

A aprovação desse artigo se caracteriza também como uma afronta ao Ministério

Público  do  Estado,  ao  convalidar  atos  de  improbidade  administrativa  praticados

anteriormente, conforme amplamente demonstrado na Ação Civil Pública (pela prática

de ato  de  improbidade  administrativa)  nº  0600178-63.2013.8.13.0079,  com liminar

parcialmente deferida, em 9 de outubro de 2013, a qual decretou a indisponibilidade

dos bens do ex-superintendente de Tributação da SEF, por prática de irregularidade

na  concessão  de  regime  especial  de  tributação  a  empresa  não  detentora  de

certificado de regularidade fiscal.

EMENDA Nº 4

Suprima-se, no art. 6º do Substitutivo nº 1, a redação dada ao § 5º do art. 219 da

Lei nº 6.763, de 1975.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2013.

Ulysses Gomes

Justificação: “Art. 219 - Será exigida certidão de débitos tributários negativa nos

seguintes casos:

I - pedido de incentivos, benefícios ou favores fiscais ou financeiros de qualquer

natureza;

(...)

§ 3° - Na hipótese do inciso I do  caput deste artigo, a concessão de incentivos,

benefícios  ou  favores  fiscais  e  financeiros  de  qualquer  natureza  também  está
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condicionada à  emissão de atestado de regularidade fiscal,  na  forma prevista  na

legislação tributária.

§  4°  -  Na hipótese  do  inciso  I  do  caput,  quando  a  decisão estiver  a  cargo  da

Secretaria de Estado de Fazenda, não será exigida a apresentação do documento de

que trata o § 3°, ficando o deferimento do pedido condicionado a estar o interessado

em situação que permita a sua emissão.

§ 5° - O fato de estar o contribuinte em situação que permita a emissão de certidão

de  débitos  tributários  positiva ou  em condições que impossibilitem a obtenção da

emissão do  atestado  de  regularidade  fiscal  não  impede  a  alteração  de  ofício  de

regime especial quando for de interesse do Fisco, desde que não implique ampliação

de incentivos ou benefícios fiscais concedidos.”

O acréscimo do § 5º ao art. 219 da Lei nº 6.763, de 1975, se reveste de ilegalidade

ao permitir a manutenção ou convalidação de incentivos, benefícios ou favores fiscais

a contribuinte em situação irregular com o Fisco,  em total  desacordo com toda a

legislação  tributária  federal  e  estadual,  que  exige  certidão  negativa  de  débitos

tributários e atestado de regularidade fiscal de todos os contribuintes para que se

tenha direito a benefícios tributários. A aprovação desse § 5° implica em grave afronta

aos princípios de isonomia tributária, igualdade competitiva e livre concorrência.

EMENDA Nº 5

Dê-se a seguinte redação ao § 3° do art. 225, da Lei nº 6.763, de 1975:

Art. 225 - O Poder Executivo, sempre que outra unidade da Federação conceder

benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previsto em lei complementar ou

convênio  celebrado  nos  termos  da  legislação  específica,  poderá  adotar  medidas

necessárias à proteção da economia do Estado.

(…) 

§ 3° - A forma, o prazo e as condições para implementação da medida se aplicam

automaticamente a todo contribuinte do setor sobre o qual ela incida, observados os

requisitos objetivos relativos a concessão de regimes especiais.”.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2013.

Ulysses Gomes

Justificação: O art.  225 da Lei nº  6.763,  de 1975, autoriza o Poder Executivo a
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adotar  medidas  necessárias  à  proteção  da  economia  do  Estado  como forma  de

enfrentamento  da  denominada “guerra  fiscal”.  Mas é  explícito  ao    determinar  no

inciso I, do § 7°, que as medidas de proteção à economia do Estado visam “assegurar

aos contribuintes instalados no Estado, ou que nele desejem se instalar, isonomia

tributária, igualdade competitiva e livre  concorrência;”.

Não se pode dar à Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais a prerrogativa

de  decidir  qual  empresa,  dentro  de  um  mesmo  setor  econômico,  atuará  com

benefícios  fiscais,  interferindo  desta  forma  na  livre  concorrência,  instituindo

oficialmente a inexistência de igualdade competitiva e a falta de isonomia tributária

em nosso Estado.

“Art. 225 - O Poder Executivo, sempre que outra unidade da Federação conceder

benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previsto em lei complementar ou

convênio  celebrado  nos  termos  da  legislação  específica,  poderá  adotar  medidas

necessárias à proteção da economia do Estado.

§  3º  -  A forma,  o  prazo  e  as  condições  para  implementação  da  medida  para

contribuinte  do  setor  sobre  o  qual  ela  incida  serão  definidos  em  regulamento,

podendo a data da concessão retroagir à da situação que lhe tiver dado causa. 

(...)

§ 7º - As medidas de proteção à economia do Estado de que trata este artigo, ainda

que se diferenciem dos benefícios e incentivos fiscais ou financeiro-fiscais concedidos

por outras unidades da Federação sem previsão em lei complementar ou convênio,

visam: 

I  - a assegurar aos contribuintes instalados no Estado, ou que nele desejem se

instalar, isonomia tributária, igualdade competitiva e livre concorrência;”.

EMENDA N° 6

Suprima-se o art. 20 do Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei n° 4.454/2013.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2013.

Ulysses Gomes

Justificação:  “Art.  20  -  Ficam  convalidadas  as  concessões,  pela  Secretaria  de

Estado  de  Fazenda,  de  incentivos,  benefícios  ou  favores  fiscais  e  financeiros  de

qualquer natureza, até a data de publicação desta lei, sem a emissão do atestado de
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regularidade fiscal a que se refere o § 3° do art. 219 da Lei n° 6.763, de 1975.”

Não  se  pode  autorizar,  mesmo  em  lei,  a  prática  de  ato  ilegal.  A  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, sob pena de conivência com o malfeito, não

pode autorizar a Secretaria de Estado de Fazenda a praticar ato que se reveste de

total  ilegalidade,  autorizando  a  convalidação  de  incentivos,  benefícios  ou  favores

fiscais e financeiros de qualquer natureza a contribuinte em situação irregular com o

Fisco.  Tal  autorização  caracteriza  afronta  a  toda  a  legislação  tributária  federal  e

estadual,  que  exige  certidão  negativa  de  débitos  tributários  e  atestado  de

regularidade fiscal  de todos os contribuintes  para que tenham direito  a benefícios

tributários.

A aprovação desse artigo se caracteriza também como uma afronta ao Ministério

Público do Estado de Minas Gerais, ao convalidar atos de improbidade administrativa

praticados anteriormente, conforme amplamente demonstrado na Ação Civil Pública

pela  Prática  de  Ato  de  Improbidade Administrativa n°  0600178-63.2013.8.13.0079,

com  liminar  parcialmente  deferida,  em  9  de  outubro  de  2013,  que  decretou  a

indisponibilidade  dos  bens  do  ex-superintendente  de  tributação  da  SEF-MG,  por

prática de irregularidade na concessão de Regime Especial de Tributação a empresa

não detentora de certificado de regularidade fiscal.

EMENDA Nº 7

Suprima-se o art. 25 do Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei n° 4.454/2013.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2013.

Ulysses Gomes

Justificação: “Art. 25 - Ficam convalidados os tratamentos tributários, inclusive em

se tratando de benefícios fiscais, concedidos pela Secretaria de Estado de Fazenda

até a data da publicação desta lei por meio de regime especial.

§  1°  -  O regime especial  cujo  tratamento  tributário  tenha  sido  convalidado nos

termos do caput permanecerá em vigor até que seja alterado, revogado ou cassado,

salvo se já revogado ou cassado anteriormente à data de publicação desta lei, ainda

que em razão da aplicação do disposto no inciso I do § 5° do art. 225 da Lei n° 6.763,

de 1975, ou pela superveniência de legislação conflitante com o tratamento tributário

convalidado.
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§ 2° - O disposto neste artigo não alcança a inobservância de requisitos objetivos

relacionados à concessão de regimes especiais, exceto nos casos de concessão de

regime de apuração simplificada de ICMS, diferimento e alteração do momento do

pagamento do ICMS-ST.”

EMENDA Nº 8

Suprima-se, no Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei n° 4.454/2013, o acréscimo do §

5° ao art. 219 da Lei nº 6.763, de 1975, constante do art. 10 do referido substitutivo.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2013.

Ulysses Gomes

Justificação: “Art. 219 -  Será exigida certidão de débitos tributários negativa nos

seguintes casos:

I - pedido de incentivos, benefícios ou favores fiscais ou financeiros de qualquer

natureza;

(…) 

§ 3º - Na hipótese do inciso I do  caput  deste artigo, a concessão de incentivos,

benefícios  ou  favores  fiscais  e  financeiros  de  qualquer  natureza  também  está

condicionada à  emissão de atestado de regularidade fiscal,  na  forma prevista  na

legislação tributária.

§  4°  -  Na hipótese  do  inciso  I  do  caput,  quando  a  decisão estiver  a  cargo  da

Secretaria de Estado de Fazenda, não será exigida a apresentação do documento de

que trata o § 3°, ficando o deferimento do pedido condicionado a estar o interessado

em situação que permita a sua emissão.

§ 5° - O fato de estar o contribuinte em situação que permita a emissão de certidão

de débitos  tributários  positiva  ou em condições que impossibilitem a obtenção da

emissão do  atestado  de  regularidade  fiscal  não  impede  a  alteração  de  ofício  de

regime especial quando for de interesse do Fisco, desde que não implique ampliação

de incentivos ou benefícios fiscais concedidos.”

O acréscimo do § 5° ao art. 219 da Lei 6.763, de 1975, se reveste de ilegalidade ao

permitir a manutenção ou convalidação de incentivos, benefícios ou favores fiscais a

contribuinte  em  situação  irregular  com  o  Fisco,  em  total  desacordo  com  toda  a

legislação  tributária  federal  e  estadual,  que  exige  certidão  negativa  de  débitos
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tributários  e  atestado  de  regularidade  fiscal  de  todos  os  contribuintes  para  que

tenham direito a benefícios tributários. 

A aprovação deste § 5° implica em grave afronta ao princípio da isonomia tributária,

igualdade competitiva e livre concorrência.

EMENDA Nº 9

Dê-se ao § 2º do art. 219-A a que se refere o art. 17 do Substitutivo n° 1 a seguinte

redação:

“Art. 219-A - (...)

§ 2° - Na hipótese de inadimplemento de parcela relativa a parcelamento de crédito

tributário, a certidão de débitos tributários será positiva, ainda que não tenha ocorrido

a desistência do parcelamento, conforme dispuser o regulamento.”.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2013.

Lafayette de Andrada

EMENDA Nº 10

Suprima-se a alínea “a” do inciso III do parágrafo único do artigo 21  do Substitutivo

n° 1.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2013.

Lafayette de Andrada

EMENDA Nº 11

Substitua-se, no  caput  do § 83 do art. 12 da Lei n° 6.763, de 1975, acrescentado

pelo art. 2° do Substitutivo n° 1, a expressão “para até 8% (oito por cento) a carga

tributária” por “a carga tributária de forma que não ultrapasse 8% (oito por cento)”.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2013.

Gustavo Valadares

EMENDA Nº 12

Acrescente-se onde convier:

“Art. ...  - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos  em  decreto,  a  conceder  isenção  das  taxas  de  gerenciamento,  de

fiscalização e de expediente do sistema de transporte coletivo:

I - intermunicipal, de que tratam o item 1 da Tabela C da Lei n° 6.763, de 1975, e o

§ 1° do art. 11 da Lei n° 11.403, de 21 de janeiro de 1994;
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II - metropolitano, de que trata o § 2° do art. 11 da Lei n° 11.403, de 1994.”.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2013.

Alencar da Silveira Jr.

EMENDA Nº 13

Dê-se  ao  §  83  do art.  12  da  Lei  n°  6.763,  de  1975,  acrescido  pelo  art.  2°  do

Substitutivo n° l ao Projeto de Lei em epígrafe a seguinte redação:

“Art. 2° - (...)

§ 83 - Fica o Poder Executivo autorizado, nos prazos e nas condições previstos em

regulamento, a reduzir para até 8% (oito por cento) a carga tributária nas operações

internas com cervejas e chopes artesanais produzidos pelo próprio estabelecimento,

preservado o adicional de alíquota para os fins do disposto no § 1° do art. 82 do Ato

das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  da  Constituição  da  República,  e

observado o seguinte:

I - considera-se como cerveja ou chope artesanal o produto elaborado a partir de

mosto cujo extrato primitivo contenha, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de cevada

malteada  ou  extrato  de  malte,  conforme  registro  do  produto  no  Ministério  da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

II  - a redução será concedida a microcervejaria, entendida como a empresa cuja

soma da produção anual de cerveja e chope não seja superior a 6.000.000 litros (seis

milhões de litros), considerados todos os seus estabelecimentos, inclusive aqueles

pertencentes a coligadas ou à controladora.”.

Sala das Reuniões, 17 dezembro de 2013.

André Quintão

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.098/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Casa do Cuidado Humano, com sede no Município de

Ipatinga.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  23/5/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.
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Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.098/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Casa do Cuidado Humano, com sede no Município de Ipatinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição (com alterações registradas

em  19/9/2013),  o  §  1º  do  art.  17  veda  a  remuneração  de  seus  diretores  e

conselheiros; e o art. 28 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente reverterá a entidade de fins idênticos ou semelhantes, devidamente

constituída e registrada nos órgãos competentes.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, na

parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, com a finalidade de adequar o nome

da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.098/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, na ementa e no art. 1º, o termo “Associação” por “entidade”.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Leonídio Bouças - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz

Henrique.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.203/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Rômulo Viegas, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Grêmio Recreativo Escola de Samba Estrela do Vale, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  15/6/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.203/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grêmio Recreativo Escola de Samba Estrela do Vale, com sede no Município de Belo

Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 4º, o § 1º do art. 12 e

o art.  28 vedam a remuneração de seus dirigentes; e o art. 39 determina que, na

hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade

congênere, sem fins econômicos.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.203/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.
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Sebastião Costa, presidente -  Leonídio Bouças, relator  -  Luiz Henrique -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.368/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Comunidade Terapêutica Parusia - CTP -, com sede no Município

de Santana do Paraíso.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  9/8/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Prevenção e Combate ao uso de Crack e

outras Drogas.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.368/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Comunidade Terapêutica Parusia -  CTP -,  com sede no Município de Santana do

Paraíso.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição (com alterações registradas

em 28/10/2013),  o art.  31  veda a  remuneração de seus diretores,  conselheiros  e

associados; e o art. 39 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente  reverterá  a  entidade  congênere,  sem  fins  lucrativos,  com

personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Municipal  de  Saúde  e  Assistência

Social, ou a entidade pública.
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Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.368/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Leonídio Bouças - Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.558/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Leonídio Bouças, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Carro de Boi  Alto de  São Francisco,  com sede no

Município de Bom Despacho.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  3/10/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.558/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Carro de Boi  Alto de São Francisco,  com sede no Município de Bom

Despacho.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  27  veda  a

remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 31 determina que,

na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade
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congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.558/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Leonídio Bouças - Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.606/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fábio Cherem, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a entidade Fazenda de Recuperação Novo Caminho, Sociedade de

Promoção Humana - Soproh -, com sede no Município de Lagoa da Prata.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  17/10/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e

Outras Drogas.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.606/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Fazenda de Recuperação Novo Caminho, Sociedade de Promoção Humana

- Soproh -, com sede no Município de Lagoa da Prata.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.
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Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 31

veda  a  remuneração  de  seus  diretores,  integrantes,  instituidores,  benfeitores  ou

equivalentes; e o art. 36 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente reverterá a entidade congênere, juridicamente constituída, declarada

de utilidade pública municipal, com registro nos Conselhos Nacional e Municipal de

Assistência Social, que tenha os mesmos fins assistenciais da instituição dissolvida,

ou a entidade pública.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, na

parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, com a finalidade de adequar o nome

da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.606/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Fazenda de

Recuperação Novo Caminho, com sede no Município de Lagoa da Prata.”.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Leonídio Bouças - Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.620/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Municipal Amigos de Salinas, com sede no Município

de Salinas.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  24/10/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.620/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Municipal Amigos de Salinas, com sede no Município de Salinas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  28  veda  a

remuneração de seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores

ou  equivalentes;  e  o  art.  35  determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o

patrimônio remanescente reverterá a entidade congênere, registrada nos Conselhos

Nacional ou Municipal de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.620/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente -  Luiz Henrique,  relator  -  Leonídio Bouças -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.653/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Fábio Cherem, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Loja Maçônica Vinte de Julho nº 236, com sede no Município de

Lavras.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  1º/11/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.653/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Loja Maçônica Vinte de Julho nº 236, com sede no Município de Lavras.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 2º do art. 9º combinado

com o parágrafo único do art. 29 determina que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente reverterá à entidade denominada Grande Oriente de Minas

Gerais; e o art. 28 veda a remuneração de seus diretores.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.653/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Leonídio Bouças - Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.680/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Bosco, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade

pública a Associação Vem-Ser de Proteção e Assistência à Criança e ao Adolescente,

com sede no Município de Patos de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo de  9/11/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.680/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Vem-Ser  de Proteção e Assistência à Criança e ao Adolescente,  com

sede no Município de Patos de Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

O  estatuto  constitutivo  da  instituição  determina,  no  art.  36,  que  seus  diretores,

conselheiros e associados não serão remunerados; e, no art. 46, § 2º, que, no caso

de dissolução da entidade,  o patrimônio  remanescente será  destinado a entidade

congênere que tenha o mesmo objetivo social da instituição dissolvida.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova  redação  ao  art.  1º  da  proposição,  para  adequar  o  nome  da  entidade  ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.680/2013 com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Vem-Ser de Proteção e

Assistência à Criança e ao Adolescente de Patos de Minas, com sede no Município

de Patos de Minas.”.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente -  Leonídio Bouças, relator  -  Luiz Henrique -  Dalmo

Ribeiro Silva.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.698/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do deputado Bosco, o projeto de lei em tela visa declarar de utilidade

pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do P.  A. Santa Luzia, com

sede no Município de Perdizes.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.698/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais  do P.  A.  Santa Luzia,  com sede no

Município de Perdizes.

Conforme  consta  na  justificação  da  proposição,  "a  entidade  tem  o  objetivo  de

prestar  serviços  que  possam  contribuir  para  o  fomento,  a  administração  e  a

coordenação  das  atividades  econômicas  e  sociais  relativas  à  exploração

agropecuária",  com vistas  ao melhor  aproveitamento das terras  e à melhoria  das

condições de vida de seus associados.

Tendo em vista a relevância do trabalho que a entidade se propõe realizar junto aos

agricultores familiares assentados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma

Agrária  -  Incra  -  no  P.  A.  Santa  Luzia,  consideramos meritória  a  iniciativa  de  lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.698/2013 na forma

apresentada.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.707/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela visa declarar de
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utilidade pública a Associação dos Apicultores de Minas Novas - Aapimn -, com sede

no Município de Minas Novas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.707/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Apicultores de Minas Novas - Aapimn -, com sede no Município de

Minas Novas.

Voltada para a defesa e proteção dos interesses dos apicultores, a entidade busca

estimular  a produção e o consumo de produtos apícolas  por  produtores rurais  de

baixa renda, bem como proporcionar alternativas de trabalho no campo para toda a

família rural.

Consta ainda, entre os objetivos da entidade, a proteção do meio ambiente, através

do reflorestamento de áreas devastadas, preferencialmente com plantas de interesse

apícola.

Considerando que a atuação da Aapimn contribui para a geração de renda no meio

rural e para a proteção e defesa do meio ambiente, consideramos meritório conceder-

lhe o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.707/2013 na forma

apresentada.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Inácio Franco, presidente.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.712/2013

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública  a Associação Desportiva Minas Gerais - ADMG -, com

sede no Município de Ouro Fino.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei  em análise pretende declarar de utilidade pública  a Associação

Desportiva Minas Gerais - ADMG -, com sede no Município de  Ouro Fino, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo  a produção,

disseminação e implementação de informações e ações úteis ao desenvolvimento

sustentável e à inserção social dos jovens na comunidade.

Na consecução desse propósito, a instituição  desenvolve ações sociais, culturais,

cívicas  e  educacionais;  e  promove  eventos  desportivos  para  a  socialização  dos

jovens.

Tendo em vista o relevante papel social desempenhado pela referida entidade no

Município de Ouro Fino, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.712/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Marques Abreu, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.720/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 574/2013, o governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação à escola

estadual de ensino fundamental e médio, EJA, localizada no Presídio Feminino José

Abranches Gonçalves - Pjag -, no Município de Ribeirão das Neves.

A proposição foi publicada no Diário do Legislativo de 28/11/2013 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe a este órgão colegiado examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos de
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  4.720/2013 tem por  escopo  dar  a  denominação de Escola

Estadual  Nossa Senhora  das  Graças à  escola  estadual  de  ensino  fundamental  e

médio, EJA, localizada no Presídio Feminino José Abranches Gonçalves - Pjag -, no

Município de Ribeirão das Neves.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e de suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades.  No que diz respeito ao estado membro,  a regra básica está

consagrada  no  §  1°  do  art.  25,  que  lhe  faculta  tratar  das  matérias  que  não  se

enquadram no campo privativo da União ou do município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

No caso em tela, o nome escolhido pela comunidade escolar daquele educandário

reflete a tradição e a cultura do povo mineiro, que tem em Nossa Senhora das Graças

o amparo na luta pela superação das dificuldades vivenciadas pelas detentas.

Cabe ressaltar, ainda, que o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto

no domínio da iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder

Judiciário,  do  Tribunal  de  Contas  ou  do  Ministério  Público,  sendo  pertinente  a
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apresentação do projeto pelo chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização

da administração pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 4.720/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Leonídio

Bouças.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.721/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 575/2013, o governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola

estadual de ensino médio localizada no Município de Contagem.

A proposição foi publicada no Diário do Legislativo de 28/11/2013 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  4.721/2013 tem por  escopo  dar  a  denominação de Escola

Estadual Roberto Fernandes à escola estadual de ensino médio localizada na Rua

Ipê, nº 70, Vila Ipê Amarelo, no Município de Contagem.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  estado  membro,  a  regra  básica  está

consagrada  no  §  1°  do  art.  25,  que  lhe  faculta  tratar  das  matérias  que  não  se

enquadram no campo privativo da União ou do município.
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À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Cabe ressaltar, ainda, que o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto

no domínio da iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder

Judiciário,  do  Tribunal  de  Contas  ou  do  Ministério  Público,  sendo  pertinente  a

apresentação do projeto pelo chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização

da administração pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 4.721/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Leonídio Bouças - Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.731/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Frei Inocêncio, com sede no Município de Pescador.

A matéria  foi  publicada no  Diário  do  Legislativo de  28/11/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.731/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Frei Inocêncio, com sede no Município de Pescador.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  28  veda  a

remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 32 determina que,

na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade

congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.731/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Luiz  Henrique  -

Leonídio Bouças.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.732/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria da deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais da Agricultura Familiar Santa

Cruz - Aprafasc -, com sede no Município de Periquito.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

conforme preceitua o art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.732/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais da Agricultura Familiar Santa Cruz - Aprafasc -,

fundada em 6 de outubro de 2008.

Conforme  consta  na  justificação  da  proposição,  a  entidade  tem  o  objetivo  de

"estimular a reunião de produtores familiares na busca de melhores condições para

os associados, suas famílias e para a comunidade em que atuam".

Entre os objetivos da entidade, está também a promoção, junto aos membros da

comunidade  e  órgãos,  de  campanhas  em  defesa  do  meio  ambiente  e  pela

preservação das nascentes.

Considerando  o  suporte  que  uma  entidade  dessa  natureza  pode  trazer  aos

agricultores  familiares,  nem  sempre  devidamente  assistidos  pelo  poder  público,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.732/2013 na forma

apresentada.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.734/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Marques Abreu, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Região de Touro,

com sede no Município de Serranópolis de Minas.

A matéria  foi  publicada no  Diário  do  Legislativo de  28/11/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.734/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a
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Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da  Região  de  Touro,  com  sede  no

Município de Serranópolis de Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  51,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  sem  fins  econômicos,  em  plena  atividade,  juridicamente  constituída  e

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública; e, no

art.  52, que as atividades de seus diretores, conselheiros e associados não serão

remuneradas,  sendo-lhes  vedado o  recebimento  de  qualquer  lucro,  vantagens  ou

benefícios, por qualquer forma ou título.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1, com a finalidade de adequar o nome da entidade

ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.734/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Suprima-se, na ementa e no art. 1º, a expressão “da Região”.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Leonídio

Bouças.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.735/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Duarte Bechir, o projeto de lei  em tela visa declarar de
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utilidade pública a Associação do Comércio, Turismo e Artesanato de Aiuruoca - Actua

-, com sede no Município de Aiuruoca.

A matéria  foi  publicada no  Diário  do  Legislativo de  28/11/2013  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Turismo,  Indústria,  Comercio  e

Cooperativismo.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.735/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação do Comércio, Turismo e Artesanato de Aiuruoca - Actua -, com sede no

Município de Aiuruoca.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art. 27

e o art. 92 vedam a remuneração de seus dirigentes; e o art. 90 determina que, na

hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade

congênere,  legalmente  constituída,  para  ser  aplicada  nas  mesmas  finalidades  da

instituição dissolvida.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, na

parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, com a finalidade de adequar o nome

da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.735/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
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EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Comércio, Turismo,

Indústria  e  dos  segmentos  Agropastoril,  Artesanal  e  Prestador  de  Serviços  de

Aiuruoca - Actua -, com sede no Município de Aiuruoca.”.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Leonídio Bouças - Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.742/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Antonio Lerin,  o projeto de lei  em tela visa declarar  de

utilidade pública a Associação de Apoio às Pessoas Vivendo com HIV de Uberaba -

AAPVHIV -, com sede no Município de Uberaba.

A matéria  foi  publicada no  Diário  do  Legislativo de  29/11/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.742/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Apoio às Pessoas Vivendo com HIV de Uberaba - AAPVHIV -, com

sede no Município de Uberaba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Ressalte-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  art.  53  veda  a
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remuneração de seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 66 determina que,

na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  reverterá  a  entidade

congênere,  com  personalidade  jurídica  e  registro  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 4.742/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Luiz Henrique - Leonídio Bouças - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.889/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em epígrafe “dispõe

sobre a isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias

e  sobre  Prestação de Serviços  de  Transporte  Interestadual  e Intermunicipal  e  de

Comunicação  -  ICMS  -  para  o  fornecimento  de  energia  elétrica  residencial  aos

consumidores  que  utilizam  equipamentos  ou  tratamentos  necessários  a

procedimentos terapêuticos”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/3/2012, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cumpre-nos, preliminarmente, examinar a proposição nos seus aspectos jurídico,

constitucional e legal, nos termos do art. 102, III, “a”, do mencionado Regimento.

Em 15/5/2012, este relator apresentou requerimento solicitando fosse a proposição

baixada  em  diligência  à  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda.  A resposta  a  essa

diligência encontra-se anexada ao processo.

Fundamentação

O  projeto  em  exame  pretende  conferir  isenção  do  Imposto  sobre  Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - incidente no fornecimento
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de  energia  elétrica  residencial  aos  consumidores  que  utilizam  equipamentos  ou

tratamentos necessários a procedimentos terapêuticos. De acordo com a proposição,

serão  considerados  consumidores  que  utilizam  equipamentos  ou  tratamentos

necessários a procedimentos terapêuticos os que fizerem uso da energia elétrica em

suas residências para manutenção de aparelhos que mantenham a vida.

Em que pese à relevância da proposta, que estaria a contemplar um significativo

número  de  pessoas  que  realmente  dependem  de  programas  e  incentivos  da

administração pública para que possam levar uma vida mais digna, deparamos com

óbices de natureza constitucional e legal que inviabilizam o trâmite do projeto nesta

Casa.

Deve ser lembrado que a Constituição da República e a legislação complementar

adotaram  rígidos  mecanismos  de  controle  que  praticamente  têm  inviabilizado  a

instituição  de  benefícios  de  natureza  fiscal,  especialmente  com  base  no  imposto

cogitado no projeto, conforme veremos mais adiante.

A Constituição dispõe, em seu art. 155, § 2º, “g”, que cabe a lei complementar a

regulação da forma como as isenções, os incentivos e os  benefícios  de natureza

fiscal serão concedidos ou revogados, mediante deliberação dos Estados e do Distrito

Federal. Segundo o art. 34, § 8º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,

relativamente ao imposto que se pretende alterar, enquanto não for editada a norma

mencionada, prevalecem os comandos insculpidos na Lei Complementar nº 24, de 7

de janeiro de 1975, cujo art. 1º dispõe o seguinte:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de

Mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta lei.”

Este  procedimento  foi  reforçado  com  a  nova  redação  dada  pela  Emenda  à

Constituição nº 3 ao art. 150, § 6º, da Carta Federal:

“Art. 150 - (...)

§ 6º - Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de

crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições,

só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que

regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
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contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, ‘g’.”

Observe-se que a técnica de concessão de incentivos de natureza tributária com

base no ICMS foi estabelecida de modo a inviabilizar a chamada guerra fiscal que se

estabeleceu entre as unidades federadas como atrativo para a implementação de

projetos e a instalação de indústrias geradoras de emprego e renda nos respectivos

territórios.

Portanto, nos termos do art. 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Carta Federal, e da

Lei Complementar Federal nº 24, de 1975, recepcionada pelo art. 34, § 8º, do Ato das

Disposições Constitucionais  Transitórias, a concessão e a revogação de isenções,

incentivos  e  benefícios  fiscais  relativos  ao  ICMS  dependem  da  celebração  de

convênio  interestadual  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -

Confaz -, órgão que congrega representantes dos Estados e do Distrito Federal. Esse

procedimento  tem  sido  reiteradamente  reconhecido  em  decisões  do  Supremo

Tribunal Federal - STF -, valendo lembrar a manifestação da Ministra Ellen Gracie na

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.276-2, proposta pelo Governador do Estado

de São Paulo, da qual se colhe o seguinte:

“Em diversas ocasiões, este Supremo Tribunal já se manifestou no sentido de que

isenções de ICMS dependem de deliberações dos Estados e do Distrito Federal, não

sendo possível a concessão unilateral de benefícios fiscais.”

Além  do  apontado,  a  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000  (Lei  de

Responsabilidade  Fiscal  -  LRF),  em  seu  art.  14,  dispõe  que  a  concessão  ou

ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia

de  receita  deverá  estar  acompanhada  de  estimativa  do  impacto  orçamentário-

financeiro  no  exercício  em  que  iniciar  sua  vigência  e  nos  dois  exercícios

subsequentes e atender ao disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Deve ainda

demonstrar  que  a  renúncia  foi  considerada  na  estimativa  de  receita  da  Lei

Orçamentária  e  que  não  afetará  as  metas  de  resultados  fiscais  ou  deve  estar

acompanhada  de  medidas  de  compensação,  por  meio  de  aumento  de  receita.

Atendida essa segunda condição, o incentivo ou benefício entrará em vigor quando

forem implementadas as medidas de compensação tributária.

Dessa  forma,  como o  projeto  em  análise  trata  de  redução  da  carga  tributária,
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apresentando isenção do ICMS, sem apresentar qualquer contrapartida que possa

compensar a perda de receita tributária, desatende aos requisitos da LRF.

Em resposta ao pedido de diligência, a Secretaria de Estado de Fazenda opinou

desfavoravelmente  à  proposição  considerando  os  argumentos  jurídicos  ora

apresentados. Além disso, segundo a Pasta, “o ICMS é a principal fonte de receita do

Estado, sendo que o montante relativo à energia elétrica gira em torno de 12% (doze

por cento) de seu total. Assim, qualquer tipo de isenção do setor, sobretudo quando

importe renúncia fiscal imensurável, merece, a princípio, ser rechaçada. Há que se

considerar,  ainda,  que a isenção pretendida  não consegue atingir  isoladamente o

contribuinte que faz uso do aparelho terapêutico, posto que, no consumo residencial,

seria impossível dividir  a parcela de energia elétrica utilizada por pessoa, além de

definir exatamente o montante destinado ou não ao tratamento. Mais ainda, vários

procedimentos que se destinam a uma terapia podem depender da energia elétrica

(…).  Por  um  motivo  ou  por  outro,  não  ficaria  garantida  a  isonomia  entre  os

contribuintes,  tanto  considerando contribuintes  saudáveis  que não fazem qualquer

tratamento, quanto contribuintes doentes que precisam de cuidado”.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.889/2012.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Leonídio Bouças.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 51/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  procurador-geral  de  justiça,  o  Projeto  de  Lei  Complementar  nº

51/2013 “revoga o parágrafo único do art. 183 da Lei Complementar nº 34, de 12 de

setembro de 1994”.

Publicada no  Diário do Legislativo de 03/10/2013, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Administração  Pública  para  receber

parecer, nos termos do art. 192, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
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Interno.

Preliminarmente,  cumpre  a  esta  comissão  emitir  parecer  sobre  a  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição, fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentação

A proposição em análise pretende revogar  o parágrafo único do art.  183 da Lei

Complementar nº 34, de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público

do Estado e dá outras providências.

Eis o teor do dispositivo que se propõe revogar:

“Art. 183 - (…)

Parágrafo único - A vaga decorrente de remoção será provida, obrigatoriamente, por

promoção.”.

Noutras palavras, esse dispositivo quer dizer que, se algum membro do Ministério

Público  for  removido  para  outra  comarca,  a  vaga  surgida  em  decorrência  dessa

remoção deverá, obrigatoriamente, ser provida por promoção.

Na  justificativa  que  acompanha  a  proposição,  o  eminente  procurador-geral  de

justiça  esclarece  que  a  medida  tem  por  objetivo  “promover  a  adequação  da

movimentação  dos  membros  na  carreira  do  Ministério  Público  Estadual  à  atual

estrutura da própria carreira sobremodo alterada ao longo de quase duas décadas de

vigência da Lei Complementar nº 34”.

Conforme a justificativa do procurador-geral de justiça, a regra em vigor, vale dizer,

que  privilegia  os  membros  de  entrância  inferior  em  detrimento  dos  membros  de

entrância superior, se justificava em razão de um número maior de entrâncias (inicial,

intermediária,  final  e  especial),  com  a  última  entrância  da  carreira  possuindo  um

número de promotores que correspondia a apenas 20% do número total de membros

previstos  para  a  instituição.  Aduz  que  essa  estrutura  tradicional  e  hierarquizada

pressupunha  uma  movimentação  predominantemente  vertical,  representada  pela

promoção  de  entrância  para  entrância.  Mas,  hoje,  a  estrutura  da  carreira  é

absolutamente diferente, com menos entrâncias (primeira, segunda e especial), e se

revela mais moderna e horizontal, porquanto a Lei Complementar nº 118, de 12 de

janeiro de 2011, que altera a Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994,

que  dispõe  sobre  a  organização  do  Ministério  Público  do  Estado  e  dá  outras
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providências, previu um maior número de membros para a entrância mais elevada,

correspondendo a 43% do número total de promotores de justiça.

Destacou,  ainda,  o  procurador-geral  de  justiça  que  tal  percentual  tende  a  um

contínuo desenvolvimento no sentido de mais comarcas serem elevadas à entrância

especial, em virtude do crescimento populacional de comarcas de segunda entrância,

elevando,  por  via  de  consequência,  o  número  de  promotores  de  entrância  mais

elevada.

Por  fim,  acrescenta  que  a  proposta  em  exame  contribuirá  para  aumentar  as

possibilidades de provimento de promotorias de justiça situadas em regiões menos

atrativas do Estado, que são, na maioria das vezes, as mais carentes, uma vez que,

não havendo interessados na promoção para tais comarcas, será possível cogitar-se

do provimento por remoção, em que o interesse, por ser distinto, poderá existir.

Cumpre observar, por ser oportuno, que a mencionada lei orgânica do Ministério

Público dispõe, nos termos do parágrafo único do seu art. 216, que a vaga decorrente

de remoção compulsória será provida, obrigatoriamente, por promoção. A remoção

compulsória é uma das penalidades previstas no art. 208 da Lei Complementar nº 34,

aplicáveis aos membros do Ministério Público.

Vê-se, pois,  que, no tocante a esse dispositivo, a proposição não propõe a sua

revogação,  de  maneira  que  nessa  hipótese,  vale  dizer,  existindo  a  vaga  em

decorrência da remoção compulsória, o provimento dessa vaga somente ocorrerá por

promoção.

O procurador-geral de justiça tem competência para a iniciativa da matéria,  nos

termos do art. 125, I, da Constituição do Estado. Essa competência compõe o quadro

de prerrogativas asseguradas ao Ministério Público pela Constituição da República,

ex vi do seu art. 127, § 2º, tendo como propósito assegurar sua autonomia funcional e

administrativa, indispensável para o exercício de sua função de fiscal da lei.

Conclusão

Concluímos, pois, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de

Lei Complementar nº 51/2013.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  Luiz  Henrique  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Leonídio Bouças.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.811/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  institui  o

Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos de Minas Gerais.

Publicada no Diário do Legislativo, em 2/3/2013, a proposição foi distribuída a esta

Comissão  para  receber  parecer  quanto  a  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade, conforme estabelece o art.  188, combinado com o art.  102, III,  “a”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  exame  objetiva  instituir,  no  âmbito  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento  Social,  o  Programa  de  Proteção  aos  Defensores  dos  Direitos

Humanos  de Minas  Gerais  -  PPDDH-MG -,  o  qual  deverá observar  os  princípios

estabelecidos na Resolução nº 53/144, de 9 de dezembro de 1998, da Assembleia

Geral das Nações Unidas.

O programa prevê a adoção de medidas para a proteção de pessoas naturais ou

jurídicas, grupos, instituições, organizações e movimentos sociais que tenham seus

direitos violados ou ameaçados em decorrência de sua atuação pelo reconhecimento,

respeito, proteção, promoção ou exercício de direitos humanos.

O art.  5º do projeto traz o rol dos princípios  norteadores do programa, entre os

quais destacamos: o respeito à dignidade da pessoa humana, a não discriminação

por  motivo  de  gênero,  orientação  sexual,  origem  étnica  ou  social,  deficiência,

procedência,  nacionalidade,  atuação  profissional,  raça,  faixa  etária,  situação

migratória ou outro status; a promoção e garantia dos direitos humanos, o respeito a

tratados  e  convenções  internacionais  de  direitos  humanos;  a  universalidade,

indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, entre outros.

Já o art.  6º  lista as diretrizes  do PPDDH-MG, previstas na Política Nacional  de

Proteção  aos  Defensores  dos  Direitos  Humanos  -  PNPDDH  -,  que  incluem:  o

fortalecimento do pacto federativo, o fomento à cooperação internacional bilateral ou

multilateral,  a  articulação  com  organizações  não  governamentais,  nacionais  e

internacionais, o incentivo à formação e à capacitação de profissionais que atuaram
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no programa, o incentivo à participação da sociedade civil,  a cooperação entre os

órgãos de segurança pública, a prestação de assistência social, médica, psicológica e

material, entre outras.

A proposição institui, outrossim, o Conselho Deliberativo do PPDDH-MG, ao qual

compete deliberar sobre os pedidos de inclusão e exclusão no programa, no âmbito

de sua atuação, definir o conjunto das medidas protetivas a serem adotadas em cada

caso,  atuar  na  implementação  e  estruturação  do  PPDDH-MG,  além  de  outras

atribuições.

Segundo a proposição, tal conselho terá composição paritária, com representantes

do poder público e da sociedade civil com atuação na defesa dos direitos humanos,

na forma do regulamento.

A proposição traz também disposições sobre o ingresso no programa, sobre as

medidas a serem adotadas na sua implementação, bem como sobre como se dá o

desligamento deste.

Em  linhas  gerais,  esse  é  o  conteúdo  do  projeto.  Sob  o  prisma  jurídico-

constitucional, é preciso dizer que o art. 144 da Constituição da República estabelece

que a segurança pública configura dever do Estado, direito  e responsabilidade de

todos,  e  que  deve  ser  exercida  para  a  preservação  da  ordem  pública  e  da

incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio dos órgãos competentes.

Dispositivo de conteúdo análogo acha-se abrigado no art. 136 da Constituição do

Estado.  Portanto,  dada a  adoção da  forma federativa  de  Estado,  em atenção ao

princípio  autonômico,  todos  os  entes  políticos  estão  habilitados  a  legislar  sobre

questões  atinentes  à  segurança  pública.  Assim,  no  plano  da  legislação

infraconstitucional e em nível federal, foi criada a Política Nacional de Proteção aos

Defensores de Direitos Humanos, por meio do Decreto Federal nº 6.044, de 12 de

fevereiro de 2007.

Ainda  em  âmbito  federal,  foi  editada  a  Lei  nº  9.807,  de  1999,  que  estabelece

normas para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção a

vítimas e a testemunhas ameaçadas,  institui  o  programa federal  de  assistência a

vítimas  e  a  testemunhas  ameaçadas  e  dispõe sobre  a proteção de acusados  ou

condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação
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policial e ao processo criminal.

Por outro lado, é impositivo ressaltar que o projeto de lei em questão pretende dar

concretude ao princípio constitucional da igualdade, ao prever modalidade de ação

afirmativa que visa resguardar direitos fundamentais de pessoas engajadas na defesa

dos direitos humanos, tais como o direito à vida, à integridade física e psíquica, à

segurança, à livre manifestação do pensamento, à associação e à representatividade.

Assim, não é demais relembrar o conceito de ações afirmativas, cunhado por Manoel

Gonçalves Ferreira Filho:

“No plano social, as Ações Afirmativas são políticas públicas, visando a reduzir as

desigualdades  sociais.  Buscam  dar  a  grupos  desavantajados  uma  situação

equivalente - igual - a de outros não desavantajados.

No  plano  jurídico,  tais  políticas  importam  em  estabelecer  tratamento  normativo

diferente  -  desigual  -  a  tais  grupos,  mas sem violar  o princípio  de  isonomia”  (Cf.

Ferreira  Filho,  Manoel  Gonçalves,  Aspectos  Jurídicos  das  Ações  Afirmativas.

Disponível  em:  <http://aplicacao.tst.jus.br/dspace/bitstream/handle/1939/3965/tst_69-

2%20dt%205.pdf?sequence=1>.Acesso em: 02 mai 2012).

Contudo, a proposição merece um pequeno reparo. Trata-se do art. 7º, segundo o

qual o Poder Executivo poderá celebrar convênios, acordos, ajustes ou termos de

parceria  com  entidades  não  governamentais  objetivando  a  implementação  do

PPDDH-MG e a adoção das medidas nele inseridas. Ora, não há necessidade de

autorização legislativa para que o Executivo proceda à celebração de tais atos, os

quais, por sua natureza, já se inserem no domínio de atuação institucional daquele

Poder. Tanto é assim que o inciso XXV do art. 62 da Constituição Estadual, que previa

autorização  legislativa  para  celebração  de  convênio  pelo  governo  do  Estado,  foi

declarado  inconstitucional  na  ADIN  165.  Portanto,  apresentamos  ao  final  deste

parecer a Emenda nº 1, supressiva do art. 7º.

Quanto ao mais, a proposição em exame observa o princípio federal, em especial

sob sua vertente de cooperação entre os entes federados, e se afina com o regime

jurídico-constitucional vigente.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade
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do Projeto de Lei nº 3.811/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 7º.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Leonídio Bouças - Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.062/2013

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do deputado Duílio de Castro, o Projeto de Lei nº 4.062/2013 reconhece

o Município de Jequitibá como Capital Estadual do Folclore.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura. A

primeira  delas  emitiu  parecer  concluindo  pela  constitucionalidade,  juridicidade  e

legalidade da matéria na forma apresentada.

Em requerimento aprovado em 24/9/2012, a Comissão de Cultura solicitou que o

projeto fosse baixado em diligência à Secretaria de Estado de Cultura para que se

manifestasse sobre a necessidade da medida nele prevista e avaliasse se o teor da

matéria estava em sintonia com as políticas adotadas para a área.

Vem  a  proposição  agora  a  esta  comissão,  nos  termos  do  art.  102,  XVII,  “b”,

combinado com o art. 188, do Regimento Interno, para receber parecer quanto ao

mérito.

Fundamentação

O projeto em tela objetiva reconhecer o Município de Jequitibá, localizado na região

Central do Estado, como Capital Estadual do Folclore. A Comissão de Constituição e

Justiça,  em  sua análise  preliminar,  não encontrou  nenhum óbice à  tramitação da

matéria na forma original.

Inicialmente  pertencente  ao  Município  de  Sabará,  Jequitibá  foi  incorporado  ao

Município de Sete Lagoas entre 1869 e 1949, quando se emancipou. Composto por

21  povoados  e  um  distrito,  cujas  riquezas  culturais  são  reconhecidas  por

pesquisadores  e  folcloristas,  o  município  abriga  diversos  grupos  e  manifestações

folclóricas, alguns com até dois séculos de existência, de acordo com o dossiê que
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acompanha a justificação do projeto.

Jequitibá abriga, ainda, desde 1989, o Festival de Folclore, que reúne grupos de

Congado,  de  Folias  de  Reis  e  de  cantigas  da  região,  além  de  contar  com

personalidades e estudiosos do tema.

O  Município  de  Jequitibá  -  bem  como  seu  entorno  -  nos  parece  ser,  assim,

importante referência da cultura mineira. Eis porque o reconhecimento proposto pelo

projeto  de  lei  em  análise  pode  contribuir  para  a  valorização  e  a  difusão  das

manifestações culturais a ele associadas em todo o Estado.

No entanto, a simples concessão de titularidade, por via legal, de Capital Estadual

do  Folclore  a  um  município  não  nos  parece  suficiente  para  assegurar  a  sua

efetividade.  Por  ser  a  matéria  referente  ao  acautelamento  e  preservação  do

patrimônio  cultural,  que,  conforme estabelece o  §  1º  do  art.  216 da Constituição

Federal,  dar-se-á por meio de  inventários,  registros,  vigilância,  tombamento,  entre

outros mecanismos, são necessários estudos e procedimentos administrativos dos

órgãos estaduais afetos à matéria para que essa titularidade de fato produza efeitos.

De modo a ouvir  os órgãos gestores da área de cultura sobre a conveniência e

oportunidade  da  medida,  esta  comissão  de  mérito  entendeu  por  bem  baixar  a

proposição em diligência, mas não obteve resposta. No entanto, durante a tramitação

de  proposição  similar,  que conferiu  o  título  de  Capital  Mineira  do  Tropeirismo ao

Município  de  Itabira,  a Secretaria  de  Estado de Cultura  não formulou objeções à

referida  proposição,  que  foi  transformada  na  Lei  nº  20.709,  de  7/6/2013.  Assim,

julgamos que a proposição em comento pode ser aprovada quanto ao mérito.

Entretanto,  para  promover  maior  coerência  no  ordenamento  jurídico  estadual,

julgamos por bem adequar o projeto em análise ao paradigma adotado por esta Casa

no caso da Lei nº 20.709. Por esse motivo, apresentamos o Substitutivo nº 1 ao final

deste parecer.

Conclusão

Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº 4.062/2013,

no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Confere ao Município de Jequitibá o título de Capital Estadual do Folclore.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica conferido ao Município de Jequitibá o título de Capital Estadual do

Folclore.

Art. 2º - Cabe ao Poder Executivo, no âmbito de sua competência constitucional e

legal, proceder a estudos e tomar as providências necessárias para a efetivação da

titularidade prevista no art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Elismar Prado, presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luzia Ferreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.127/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria da Deputada Liza Prado, “altera a Lei nº

13.799,  de  21  de  dezembro  de  2000,  que  dispõe  sobre  a  Política  Estadual  dos

Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa

dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que opinou por sua

aprovação na forma do substitutivo apresentado pela comissão precedente.

Vem, agora, o projeto a esta comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  de  lei  em  análise  visa  alterar  o  conceito  de  pessoa  com  deficiência

estabelecido no art. 1º da Lei nº 13.799, de 2000, e atualizar a terminologia utilizada

por essa lei, substituindo o termo “pessoa portadora de deficiência” por “pessoa com

deficiência”.

Nos termos da justificação, a autora do projeto ressalta que a lei supracitada “utiliza

a  antiga  nomenclatura  'pessoas portadoras de  deficiência',  como se a deficiência
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fosse  uma  síndrome,  doença  ou  um  estigma  portáveis  pelas  pessoas  que  a

possuem”. Isto posto, a autora frisa que “essa alteração de nomenclatura revela-se de

extrema  importância  porque  de  acordo  com  a  citada  Convenção  da  ONU,  a

deficiência  não  pode  mais  ser  concebida  de  forma  prévia  e  objetiva,  como uma

síndrome em que é 'portada por alguém', mas sim um conceito em evolução, e que

apenas pode ser mensurada a partir da interação entre as pessoas com deficiência e

as barreiras devidas pelo ambiente ou por outras pessoas”.

Primeiramente, a proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria.  No

entanto, essa comissão apresentou o Substitutivo nº 1 com vistas a adequar o projeto

à técnica legislativa. A alteração da expressão “pessoa portadora de deficiência” por

“pessoa com deficiência” foi realizada por meio de um único artigo, ao invés da cópia

de toda a lei, conforme estava no projeto original. Ademais, o art. 2º do substitutivo

substitui o conceito de pessoa com deficiência estabelecido no art. 1º da lei estadual

utilizando  o  art.  1º  da  Convenção  da  ONU  sobre  os  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência, ao invés de se utilizar o preâmbulo da referida convenção.

A Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,  por  sua  vez,

considerou  a  proposição  meritória,  uma  vez  que  “o  conceito  de  pessoa  com

deficiência  apresentado  pelo  projeto  está  em  conformidade  com  a  Convenção

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 2006, aprovada pelo

Decreto Legislativo nº 186, de 2008, e promulgada pelo Decreto nº 6.949, de 2009.

Esse conceito foca a interação do indivíduo com o seu meio. A deficiência é vista

como uma restrição nessa interação, ocasionada por barreiras nas atitudes ou nos

ambientes e que impedem a participação das pessoas com deficiência na sociedade

em plena igualdade de oportunidades com as demais pessoas”. Diante do exposto,

essa  comissão  opinou  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Por  último,  no  que  tange  à  análise  do  aspecto  financeiro  e  orçamentário,

competência desta comissão, cabe destacar que o projeto em tela não cria despesas

para  o  erário.  Cabe  frisar,  também,  a  relevância  da  proposta  apresentada,  não

apenas  por  sua  envergadura  constitucional,  mas  também  por  tratar  da  saúde,
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proteção  e  integração  social  das  pessoas  com  deficiência,  valores  intimamente

atrelados à dignidade da pessoa humana.

Conclusão

Em face do exposto,  somos pela aprovação,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº

4.127/2013 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Adalclever Lopes - Gustavo

Corrêa - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.282/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 4.282/2013 obriga as

farmácias do Estado de Minas Gerais que participam do Programa Federal Farmácia

Popular a afixarem em suas dependências a relação de remédios contemplados por

esse programa.

Publicada no  Diário  do Legislativo de 11/7/2013,  a  proposição foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta comissão para receber parecer sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  em  análise  determina que  as  farmácias  que  participam  do Programa

Farmácia Popular do Brasil  informem, em local de fácil  visualização, a relação de

remédios contemplados por esse programa.

Esse  programa  federal  foi  criado  para  ampliar  o  acesso  aos  medicamentos

essenciais  para  o  tratamento  dos agravos com maior  incidência  na  população.  O

programa funciona em parceria com os estados, o Distrito Federal, os municípios e

hospitais filantrópicos, sendo que os medicamentos são fornecidos à população a

preço de custo ou gratuitamente.

A matéria está no âmbito da competência legislativa estadual, conforme o disposto
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no  art.  24,  XII,  da  Constituição  Federal,  segundo  o  qual  compete  à  União,  aos

estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar  concorrentemente  sobre  previdência  social,

proteção  e  defesa  da  saúde.  Dessa  forma,  as  três  esferas  de  governo  detêm

competência material para legislar sobre assuntos de saúde.

Além de a matéria estar inserida no rol de competências legiferantes do Estado, o

projeto não afronta norma alguma relativa à iniciativa do processo legislativo.  Por

isso, quanto ao juízo de admissibilidade de competência desta comissão, em uma

análise apenas formal, não há óbice à tramitação do projeto.

Ressalte-se que o inciso V do art. 2º da Lei nº 13.317, de 24/9/1999, que contém o

Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, dispõe que a promoção e a proteção

da saúde no Estado pautar-se-ão pelo direito e pelo fácil  acesso à informação. O

acesso à lista de medicamentos contemplados pelo programa federal é, portanto, um

direito do usuário das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado.

Todavia, consideramos que a obrigação de que os estabelecimentos farmacêuticos

divulguem em local de fácil visualização a relação dos medicamentos contemplados

pelo programa federal é inviável.  No programa federal Farmácia Popular do Brasil

consta uma lista com mais de trezentos e cinquenta medicamentos, sendo que essa

lista é permanentemente atualizada. A medida requerida no projeto de lei em análise

demandaria dos estabelecimentos um espaço físico que pode não ser condizente

com a sua estrutura.

Dessa forma, apresentamos o Substitutivo nº 1, que obriga as farmácias situadas

no  Estado  que  participam  do  Programa  Farmácia  Popular  do  Brasil  a

disponibilizarem,  em  local  de  fácil  acesso,  a  informação  de  que  a  relação  dos

medicamentos contemplados pelo programa federal está à disposição do usuário das

ações e dos serviços públicos de saúde. Estabelecemos, ainda, no substitutivo, que

essa relação deverá ser entregue ao usuário sempre que por ele solicitado. Com tal

proposta, buscamos a simplificação da norma sem prejuízo dos objetivos previstos no

texto do projeto.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.282/2013 na forma do seguinte Substitutivo nº 1.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  as  farmácias  situadas  no  Estado  prestarem

informações  sobre  a  relação  dos  medicamentos  contemplados  pelo  Programa

Farmácia Popular do Brasil.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As farmácias divulgarão, em local visível e de fácil leitura, a informação de

que a relação dos medicamentos contemplados pelo Programa Farmácia Popular do

Brasil  está  à  disposição do usuário  das  ações  e  dos  serviços públicos de  saúde

naquele estabelecimento.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Leonídio Bouças - Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.406/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Passabém o imóvel que especifica.

Publicada no Diário  do Legislativo de 23/8/2013,  a proposição foi  distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  apreciar  preliminarmente  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Na  reunião  de  17/9/2013,  o  relator  solicitou  que,  nos  termos  do  art.  301  do

Regimento  Interno,  o  projeto  fosse  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão - Seplag -, para que informasse esta Casa sobre a situação

efetiva do imóvel e se haveria algum óbice à transferência de domínio pretendida.

De posse da resposta, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.406/2013 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município

de Passabém imóvel com área de 360m², localizado nesse município e registrado sob
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o nº 1.051, a fls. 193 do Livro 2-D, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Santa Maria de Itabira.

O referido imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado, em 1985, por meio de

doação feita  pelo  Município  de Passabém. Atualmente,  encontra-se cedido a  este

ente federativo, por meio de termo de cessão de uso, para o funcionamento de um

posto de saúde.

As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam

no  art.  18  da  Constituição  do  Estado,  que  exige  avaliação  prévia,  autorização

legislativa  e  licitação  para  a  alienação  de  imóveis,  excepcionada  a  exigência  de

processo licitatório quando se tratar de doação e permuta, na forma da lei.

Há que se observar, também, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui

normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.

Essa norma subordina a alienação a interesse público devidamente justificado e, para

bens imóveis, seu inciso I exige autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na

modalidade de concorrência, dispensada esta no caso de doação.

É importante observar que o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem

à construção de um posto de saúde e à instalação de apoio operacional da prefeitura,

para o desenvolvimento de atividades de interesse social da comunidade.

Ainda na defesa do interesse coletivo, o art. 2º determina a reversão do imóvel ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Cabe  ressaltar  que  a  Seplag,  por  intermédio  da  Nota  Técnica  nº  800/2013,

posicionou-se favoravelmente à pretendida transferência de domínio, uma vez que a

Secretaria de Estado de Saúde, órgão que detém o vínculo do imóvel, está de acordo

com a alienação,  por  não possuir  interesse em sua utilização e  pela  importância

social de sua destinação.

Assim sendo, não há óbice à tramitação do projeto de lei em análise.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 4.406/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.
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Sebastião Costa, presidente - Leonídio Bouças, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.449/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da

Mensagem nº 520/2013, o projeto de lei em análise “altera a Lei Delegada nº 128, de

25 de janeiro de 2007, e a Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  5/9/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Cabe a esta comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do

Regimento Interno, analisar a proposição quanto aos seus aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

A  proposição  em  análise  promove  a  reformulação  da  composição  e  do

funcionamento do Conselho de Transporte Coletivo Intermunicipal  e Metropolitano,

alterando inclusive a sua denominação para Conselho de Transporte Intermunicipal e

Metropolitano - CT - (art. 1º).

Conforme justifica o governador do Estado, “a medida que ora se propõe tem por

objetivo  promover  a  reformulação  do  Conselho,  especialmente  quanto  à  sua

composição  e  ao  seu  funcionamento,  conferindo  a  esse  órgão  colegiado  uma

composição  tripartite  e  paritária,  com  a  participação  do  Poder  Público,  dos

concessionários do serviço de transporte de passageiros e, ainda, dos usuários e da

sociedade civil”.

O governador esclarece ainda que “a reformulação inclui, também, a ampliação da

competência  do  Conselho  e  a  previsão  de  sua  atuação  por  meio  de  câmaras

temáticas,  no  intuito  de  favorecer  as  deliberações  e  decisões  relacionadas  aos

diversos  assuntos  que  envolvam  o  funcionamento  do  serviço  de  transporte  de

passageiros, cuja essencialidade é inequívoca”.

O  projeto  propõe  nova  redação  ao  art.  5º  da  Lei  Delegada  nº  128,  de  2007,
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estabelecendo, entre outras, as seguintes alterações: modificação da composição do

conselho  de  10  membros  para  15  membros,  sendo  5  representantes  do  poder

público, 5 representantes dos prestadores do serviço de transporte intermunicipal de

passageiros,  incluídos,  nesse  último  grupo,  3  representantes  dos  prestadores  do

serviço de transporte metropolitano de passageiros, e 5 representantes dos usuários

e da sociedade civil.

Os representantes do poder público serão indicados pelos titulares dos respectivos

órgãos, sendo: um representante da Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas - Setop -, um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana - Sedru - e um representante do

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG. Além

disso,  a  Associação Mineira  de  Municípios  -  AMM -  indica  um representante  dos

municípios. A presidência do conselho será exercida pelo representante,  titular  ou

suplente, da Setop.

A proposição  amplia  as  competências  do  conselho,  previstas  no  art.  6º  da  Lei

Delegada  nº  128,  de  2007,  prevendo  que  o  referido  órgão  exercerá  atividades

relacionadas  ao  sistema  de  gestão  em  transporte  de  passageiros  e  mobilidade

urbana no Estado.

Ademais,  o  projeto  prevê  que,  no  exercício  de  suas  competências,  o  conselho

poderá atuar por meio de câmaras temáticas, a serem instituídas por decreto.

O projeto ainda promove a adequação da redação do inciso I do art. 245 da Lei

Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, de acordo com a nova denominação do

conselho.

No que toca aos aspectos jurídicos da proposição em análise, temos a destacar que

se trata de matéria afeta à organização administrativa do Poder Executivo. O projeto

observa, dessa forma, a norma insculpida no art. 66, inciso III, alíneas “e” e “f”, da

Constituição do Estado.

Cumpre  destacar  que  promovemos  a  inclusão  de  dispositivo  prevendo

expressamente que a participação dos membros nas atividades do conselho não será

remunerada, com o intuito de suprir lacuna existente na lei.

Por  fim,  salientamos  que  promovemos  alterações  no  projeto  para  adequá-lo  à
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técnica legislativa por meio do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 4.449/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei Delegada nº 128, de 25 de janeiro de 2007, e a Lei Delegada nº 180, de

20 de janeiro de 2011.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Conselho de Transporte Coletivo Intermunicipal e Metropolitano - CT -, a

que se refere o art. 5º da Lei Delegada nº 128, de 25 de janeiro de 2007, passa a

denominar-se Conselho de Transporte Intermunicipal e Metropolitano - CT.

Art. 2º - O título do Capítulo V e o art. 5º da Lei Delegada nº 128, de 2007, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“CAPÍTULO V

DO CONSELHO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E METROPOLITANO

Art.  5º - O Conselho de Transporte Intermunicipal e Metropolitano - CT -,  órgão

colegiado de natureza deliberativa, normativa e consultiva da Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas, com quinze membros titulares representantes do poder

público, dos prestadores do serviço de transporte intermunicipal e metropolitano de

passageiros e dos usuários e sociedade civil, tem a seguinte composição:

I - cinco representantes do poder público, indicados na forma do § 1º;

II - cinco representantes dos prestadores do serviço de transporte intermunicipal de

passageiros indicados pelos respectivos órgãos representativos, sendo:

a) dois representantes dos prestadores do serviço de transporte intermunicipal de

passageiros; e

b) três representantes dos prestadores do serviço de transporte metropolitano de

passageiros;

III - cinco representantes dos usuários e da sociedade civil, a serem indicados na

forma do regulamento.

§ 1º - O poder público será representado no CT por:
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I  -  quatro  representantes  do  Estado,  indicados  pelos  titulares  dos  respectivos

órgãos, sendo:

a) um representante da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas;

b) um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política

Urbana e Gestão Metropolitana;

c) um representante da Secretaria de Estado de Defesa Social;

d)  um  representante  do  Departamento  de  Estradas  de  Rodagem  do  Estado de

Minas Gerais - DER-MG;

II  -  um  representante  dos  municípios,  indicado  pela  Associação  Mineira  de

Municípios - AMM.

§ 2º - Para cada membro do CT haverá um suplente.

§ 3º - Os membros do CT e seus respectivos suplentes serão designados por ato do

Governador.

§ 4º - A presidência do CT será exercida pelo representante, titular ou suplente, da

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop.

§ 5º - O mandato dos membros do CT será de dois anos, admitida uma recondução

por igual período.

§ 6º - A participação nas atividades do CT é considerada serviço público relevante,

vedada a remuneração, a qualquer título, de seus membros e eventuais convidados.

§ 7º - Para a consecução de seus objetivos, o CT poderá solicitar aos órgãos e

entidades competentes informações e esclarecimentos pertinentes à matéria sujeita à

discussão ou deliberação do colegiado, bem como convidar técnicos e especialistas

para discussão de temas específicos.”.

Art. 3º - O caput e o inciso V do art. 6º da Lei Delegada nº 128, de 2007, passam a

vigorar  com  a  seguinte  redação,  ficando  o  inciso  V  transformado em  inciso  VI  e

acrescentando-se ao artigo o seguinte parágrafo único:

“Art. 6º - Ao Conselho de Transporte Intermunicipal e Metropolitano - CT - compete:

(...)

V  -  exercer  atividades  relacionadas  ao  sistema  de  gestão  em  transporte  de

passageiros e mobilidade urbana no Estado, opinando e deliberando sobre:

a)  políticas  e  diretrizes  relacionadas  à  mobilidade  urbana  e  ao  transporte
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intermunicipal e metropolitano;

b) planos, programas e projetos no âmbito da mobilidade urbana e do transporte

intermunicipal e metropolitano;

c) questões referentes ao transporte metropolitano e intermunicipal submetidas ao

seu exame e deliberação;

d) a organização, em conjunto com a Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas, de conferência estadual de transporte e mobilidade urbana;

VI - exercer atividades correlatas.

Parágrafo único - No exercício de suas competências, o CT poderá atuar por meio

de câmaras temáticas, a serem instituídas por decreto.”.

Art. 4º - O inciso I do art. 245 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011,

passa a vigorar com seguinte redação:

“Art. 245 - (...)

I  -  por  subordinação  administrativa,  o  Conselho  de  Transporte  Intermunicipal  e

Metropolitano - CT;”.

Art.  5º  -  O Poder  Executivo regulamentará esta lei  no  prazo de noventa dias  a

contar da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Leonídio Bouças - Luiz Henrique - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.568/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado Duílio de Castro, o projeto de lei em epígrafe “reconhece

Cordisburgo como a Capital Mineira da Cultura”.

Publicada no  Diário do Legislativo de 3/10/2013,  a proposição foi  distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Preliminarmente,  compete  a  esta  comissão  a  análise  dos  aspectos  jurídico-

constitucionais da proposição, com respaldo no art. 102, III, “a”, combinado com o art.

188, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto  sob  comento  pretende  reconhecer  o  Município  de  Cordisburgo  como

Capital Mineira da Cultura. Segundo o autor da proposição:

“A riqueza cultural de Cordisburgo enobrece o Estado de Minas Gerais, com suas

oficinas  literárias,  de  música,  de  artes  plásticas  e  de  fotografia,  palestras,

apresentações teatrais, lançamento de livros, feiras de artesanato e shows musicais.

Não bastasse tudo isso, tem como filho ilustre o escritor Guimarães Rosa, cuja obra

é marcada pela linguagem popular, trazendo fortes traços da narrativa falada, com

realismo mágico,  regionalismo,  liberdades  e invenções linguísticas  e neologismos,

conciliando o homem de cultura excepcional, o pesquisador obstinado e o escritor de

rara criatividade. Além do mais, o turismo cultural e de pesquisadores em Cordisburgo

aliado  à  participação  efetiva  da  comunidade  nessas  atividades  amplia

significativamente  o  reconhecimento  do  Estado  de  Minas  Gerais  como  cerne  de

cultura no cenário nacional e internacional”.

Nesse sentido,  o projeto encontra respaldo no art.  215 da Constituição Federal,

segundo o qual “o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e

acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão

das manifestações culturais”.

No que concerne aos aspectos constitucionais, os quais compete a esta comissão

analisar,  não vislumbramos óbice jurídico  quanto à iniciativa parlamentar para  dar

partida ao processo legislativo, uma vez que o art. 66 da Constituição do Estado não

impõe nenhuma restrição a tal procedimento.

No  que  diz  respeito  à  competência  para  legislar  sobre  o  tema,  cumpre-nos

esclarecer que o princípio fundamental a orientar o legislador constituinte na divisão

de  competências  entre  os  entes  federativos  é  o  da  predominância  do  interesse.

Segundo esse princípio, competem à União as matérias de predominante interesse

nacional  e  aos  estados  as  de  predominante  interesse  regional,  restando  aos

municípios  as  de  predominante  interesse  local.  Sob  esse  aspecto,  também  não

vemos empecilho à disciplina do tema por lei  estadual, uma vez que, no caso do

assunto em tela, prevalece o interesse regional . Ademais, segundo dispõe o § 1º do

art. 25 da Carta Mineira, “são reservadas aos Estados as competências que não lhes
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sejam vedadas por esta Constituição”.

Por fim, cabe-nos mencionar que, baixado o projeto em diligência à Secretaria de

Estado de Cultura, até o momento, esta comissão ainda não recebeu resposta.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade

do Projeto de Lei nº 4.568/2013.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Leonídio

Bouças.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.577/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Cabo Júlio, o Projeto de Resolução nº 4577/2013 “susta os

efeitos dos dispositivos que menciona na Resolução Conjunta nº 4.220, de 8 de junho

de 2012,  que criou  o  Manual  de  Processos e  Procedimentos Administrativos das

Instituições Militares de Minas Gerais.”.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo de  5/10/2013,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Compete a esta comissão, nos termos do art. 195, combinado com o art. 102, III,

“a”,  do Regimento Interno,  manifestar-se preliminarmente quanto aos aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação

O projeto de resolução em tela pretende sustar os efeitos dos arts. 174, 175, §§ 1º

e 2º, 474, § 3º, e 475, § 1º, da Resolução Conjunta nº 4.220, de 8 de junho de 2012,

cuja lavra é do comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG - e do

comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar - CBMMG.

No afã de regulamentar a aplicação da Lei nº 14.310, de 19 de junho de 2002, que

dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais,

e  padronizar  a  tramitação  de  procedimentos  disciplinares  nele  previstos,  o

comandante-geral da Polícia Militar e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros

Militares expediram o referido ato normativo, que, em seu art. 174, estabeleceu o
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dever  de o militar  dispensado de suas atividades rotineiras atender às  citações e

notificações expedidas em processos e procedimentos administrativos

Por outro lado, o art. 175 da resolução conjunta determina que a tramitação dos

processos disciplinares que busquem apurar eventuais faltas de militares que estejam

em  licença,  ou  internados,  não  deve  ser  suspensa,  podendo  seguir  com  o

acompanhamento do defensor constituído ou por meio de defensor ad hoc. Ademais,

a norma prossegue determinando que o acusado licenciado ou internado poderá ser

submetido a perícia psicopatológica, que, se necessária, poderá ser realizada no local

onde se encontra o militar acusado (art. 175, §§ 1º e 2º).

O art.  474,  § 3º,  da  Resolução Conjunta  nº  4.220,  de junho de 2012,  previu  a

possibilidade de interposição de recurso dotado de efeito suspensivo ao comandante-

geral  da  PMMG,  para  hostilizar  sanções  disciplinares  aplicadas  pelo  chefe  do

Gabinete  Militar  e  pelo  Estado-Maior;  e  de  novo  recurso,  agora  sem  efeito

suspensivo, ao governador do Estado, contra a decisão do comandante-geral  que

apreciou o primeiro recurso interposto.

Finalmente, o § 1º do art.  475 da Resolução Conjunta nº 4.220 determinou que

caberá  recurso  ao  chefe  do  Estado-Maior  contra  as  decisões  prolatadas  pelo

corregedor  do  CBMMG  e,  em  segunda  instância,  novo  recurso,  sem  efeito

suspensivo, ao comandante-geral da corporação.

Sob o entendimento de que os dispositivos mencionados desbordariam do poder

regulamentar outorgado pela Constituição do Estado ao Executivo (art. 143, parágrafo

único,  da Constituição Estadual),  a  proposição pretende sustar  seus  efeitos,  com

base  no  exercício  do  poder  de  fiscalização  e  controle  dos  atos  do  Executivo

outorgado pela Carta Estadual a esta Casa.

A Constituição da República, no art. 84, inciso IV, atribui ao presidente da República

a competência privativa para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução da

lei.  Por  outro  lado,  o  seu  art.  49,  inciso  V,  trata  da  competência  exclusiva  do

Congresso  Nacional  para  “sustar  os  atos  normativos  do  Poder  Executivo  que

exorbitem do poder regulamentar”.

No âmbito estadual, de modo simétrico ao modelo instituído pela Carta Maior,  a

Constituição  Mineira,  no  art.  90,  inciso  VII,  atribui  ao  governador  do  Estado  a
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competência privativa para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução da

lei.  Já  o  art.  62,  inciso  XXX,  dispõe  que  compete  privativamente  à  Assembleia

Legislativa sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder

regulamentar.

Os regulamentos são prescrições práticas que têm por fim preparar a execução das

leis, completando-as nos detalhes, sem, todavia, alterar-lhe o texto ou o objetivo. São

atos administrativos  normativos  e  secundários,  que estabelecem normas gerais  e

impessoais.

O poder regulamentar enfrenta limitações: não pode exceder os limites da função

executiva, o que significa dizer que não pode fazer as vezes de função legislativa

formal,  modificando  ou  ab-rogando  normas  primárias,  leis  formais.  Não  pode

ultrapassar os lindes da lei que regulamenta, dispondo ultra ou extra legem.

Manoel Gonçalves Ferreira Filho ensina que:

“na pureza do sistema, somente a lei  obriga, não estando o indivíduo adstrito a

fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão o que esta determina. Dessa forma, o

regulamento seria abusivo se criasse direitos ou obrigações novas, não estabelecidas

em  lei,  se  ampliasse,  restringisse  ou  modificasse  direitos  ou  obrigações,  se

ordenasse ou proibisse o que a lei não ordena, nem proíbe, se facultasse ou proibisse

diversamente  do  que  a  lei  estabelece,  se  extinguisse  ou  anulasse  direitos  ou

obrigações.”  (Comentários  à  Constituição  Brasileira,  v.  2,  São  Paulo:  Ed.

Saraiva,1992, p. 154-155.) (Grifo nosso.)

Na mesma linha, Celso Ribeiro Bastos observa que:

“destinando-se os regulamentos de execução a propiciar ou facilitar a execução das

leis,  constituem,  sempre,  atos  normativos  secundários,  obrigatoriamente

subordinados à lei. Só podem ser editados  secundum legem.  São insuscetíveis de

criar  obrigações  novas,  sendo  apenas  aptos  a  desenvolver  as  existentes  na  lei.”

(Curso de Direito Constitucional, São Paulo: Ed. Saraiva, 1992, p. 337.)

Firmadas essas premissas, constata-se que, realmente, existe base fática que atrai

o controle repressivo pelo Poder Legislativo de alguns dispositivos ora impugnados,

dado que eles desbordam das balizas traçadas pela Lei nº 14.310, de 2002, e, por

isso, configuram o exercício abusivo do poder regulamentar.
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O  art.  174,  da  Resolução  Conjunta  nº  4.220,  de  2012,  prevê  que  o  militar

dispensado  de suas  atividades  rotineiras  ficará,  em  regra,  obrigado a  atender  às

citações e notificações em processos  e procedimentos administrativos.  Por  militar

dispensado,  entende-se  aquele  que se  encontra  afastado do serviço  de  natureza

militar,  ou  de  atividade  inerente  ao  cargo  ou  função  exercida  em  razão  de

incapacidade parcial e temporária constatada em perícia de saúde.

A Lei nº 14.310, de 2002, em momento algum criou o dever de o militar, dispensado

ou não do serviço, atender às notificações expedidas em processos e procedimentos

administrativos. Isso porque a notificação é o ato que dá ciência ao militar acusado da

existência de procedimento administrativo instaurado em seu desfavor e dos termos

da  acusação  que  lhe  é  feita,  abrindo-lhe  a  oportunidade  de  se  defender.  E  a

apresentação de defesa por parte do acusado é um ônus e não um dever. Se o militar

acusado escolher não atender à notificação e assim não apresentar defesa, a Lei nº

14.310, de 2002, dispõe que ele será reputado revel, nos termos do art. 68, VI e § 1º.

Assim,  a  Resolução Conjunta  nº  4.220,  de  2012,  não pode validamente criar  o

dever do militar de participar do processo administrativo instaurado em seu desfavor,

mediante o atendimento obrigatório das notificações nele expedidas, pois a Lei  nº

14.310, de 2002, não prevê tal obrigatoriedade. Esta lei criou a mera faculdade em

favor  do militar,  dispensado ou não,  de  atender  ao  chamamento  de  participar  do

processo administrativo movido em seu desfavor.

Por outro lado, a referida lei não prevê a expedição de citações em processos e

procedimentos administrativos, mas tão somente de notificações. Logo, impõe-se a

conclusão de que o art. 174 da Resolução Conjunta nº 4.220, de 2012, pretende criar

o  dever  de  os  militares  dispensados  de  atenderem  obrigatoriamente  às  citações

expedidas em processos judiciais. No entanto, a citação em processo judicial é ato

que comunica ao réu a existência de uma demanda e o chama para defender-se,

oportunizando-lhe uma faculdade, e não um dever.

Desse modo, ao criar o dever dos militares dispensados do serviço de atenderem

às citações judiciais, a citada resolução imiscuiu-se em assunto que não é da seara

estadual,  a  saber,  direito  processual,  e,  por  isso,  ultrapassa  os  limites  do  poder

regulamentar regional.
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Igualmente, o caput do art. 175 da Resolução Conjunta nº 4.220, de 2012, também

se  apresenta  como  exorbitante  do  poder  regulamentar,  pois  sua  aplicação  pode

implicar  cerceamento  do  direito  à  ampla  defesa  do  militar  acusado  em  processo

disciplinar  e  que esteja  em gozo  de licença  ou  internado.  Por  isso,  o  dispositivo

contraria o disposto no art. 63 da Lei nº 14.310, de 2002.

O  art.  175  da  resolução  conjunta  dispõe  sobre  a  tramitação  dos  processos

disciplinares instaurados em face de militares que estejam em licença ou internados.

O dispositivo determina que sua tramitação não deve ser suspensa, podendo seguir

com o acompanhamento do defensor constituído ou por meio de defensor  ad hoc.

Estabelece, também, que o acusado licenciado ou internado poderá ser submetido a

perícia psicopatológica, que, se necessária,  poderá ser realizada no local onde se

encontra o militar acusado (art. 175, §§ 1º e 2º).

A Lei nº 5.301, de 1969, que contém o Estatuto dos Militares de Minas Gerais, em

seu art. 26, V, prevê a licença como direito do militar de se afastar do serviço por

prazo determinado. As modalidades de licença são previstas no art. 113 e se dividem

em três modalidades:

I - para tratamento da própria saúde;

II - para cuidar de interesse particular;

III - por motivo de doença em pessoa da família.

Nesse  passo,  é  impositivo  ressaltar  que  o  processo  administrativo  disciplinar

desenvolve-se perante a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar - CPAD -,

em  reuniões  nas  quais  serão  praticados  os  atos  processuais  que  compõem  o

processo, tais como o interrogatório do acusado, o recebimento de sua defesa prévia,

a  oitiva  de  testemunhas  e  a  indicação  de  diligências  probatórias,  entre  outras,

conforme o disposto no art. 70, incisos I a XXII, da Lei nº 14.310, de 2002.

De seu lado, o inciso XXI do art. 70 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de

Minas Gerais  busca dar  concretude ao princípio  da ampla  defesa que assiste  ao

militar acusado e ressalta expressamente que “a ausência injustificada do acusado ou

do defensor não impedirá a realização de qualquer ato da Comissão, desde que haja

um defensor nomeado pelo presidente” (grifo nosso). Então, a contrario sensu, é de

se concluir que, caso a ausência do acusado seja justificada, os atos da comissão
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não poderão ser realizados, em respeito ao princípio da ampla defesa.

Então, se o militar que responde a processo administrativo disciplinar estiver em

gozo de licença para tratamento de saúde própria ou de ente familiar - ou se ele está

internado para tratamento médico - e, em razão da natureza do referido tratamento

médico, não puder comparecer pessoalmente às reuniões da CPAD -, sua ausência

não  pode  ser  tida  por  injustificada,  permitindo-se  o  prosseguimento  do  iter

procedimental. Em verdade, a ausência do militar nessas circunstâncias ocorre por

motivo de força maior e não denota desídia ou interesse em tumultuar o procedimento

administrativo sancionatório. Por isso, essa ausência motiva a suspensão da prática

do ato designado pela CPAD, na forma do disposto no art. 70, XXI, da Lei nº 14.310,

de 2002.

Nesse  contexto,  a  regulamentação  dada  pelo  art.  175,  caput,  da  Resolução

Conjunta nº 4.220, de 2012, contraria frontalmente o disposto no art. 70, XXI, da Lei

nº 14.310, de 2002, e, por força do princípio da vinculação do regulamento à lei, não

pode prosperar.

Por outro lado, entendemos não existir excesso do poder regulamentar em relação

aos demais dispositivos impugnados, a saber os §§ 1º e 2º do art. 175 e os art. 474, §

3º, e 475, § 1º, da Resolução Conjunta nº 4.220, de 28 de junho de 2012.

O § 1º do art. 175 refere-se à possibilidade de realização de perícia psicopatológica

a que deverão se submeter os militares que respondem a processos administrativos

disciplinares que estejam licenciados ou internados.  Segundo a Lei nº  14.310, de

2002, a perícia psicopatológica será realizada no militar sobre cuja sanidade mental

surjam fundadas dúvidas e implicará a suspensão imediata do processo disciplinar a

que ele responde. Confirmada a insanidade mental, o processo administrativo será

encerrado prematuramente,  na forma do disposto no art.  73 e parágrafo único da

referida lei.

Assim, surgida a necessidade de realização de perícia psicopatológica, ainda que o

militar esteja licenciado ou internado para tratamento de saúde, a sua realização não

lhe causa prejuízo: se ele for reputado portador  de patologia mental que implique

reforma, o processo administrativo será encerrado; se for considerado mentalmente

são,  os  atos  do  processo  administrativo  não  poderão  ser  praticados  sem  sua
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presença, por força do disposto no art. 70, XXI, da Lei nº 14.310, de 2002.

Semelhante é o dispositivo que possibilita a realização da perícia psicopatológica

no local em que o militar se encontra internado ou em tratamento, desde que haja

acordo entre os profissionais de saúde da Instituição Militar Estadual - IME - e os

particulares  que  acompanham  o  militar  acusado:  ao  fim  e  ao  cabo,  o  dispositivo

resguarda tanto os interesses da administração militar quanto do militar acusado e

regulamenta  validamente  o  disposto  no  art.  73  da  Lei  nº  14.310,  minudenciando

situação que foi expressamente tratada na Lei nº 14.310, sem, contudo, desrespeitá-

la.

Os arts. 474, § 3º, e 475, § 1º, da Resolução Conjunta nº 4.220, de 2012, também

são  manifestações  de  exercício  regular  do  poder  regulamentar  outorgado  ao

Executivo, na medida em que explicitam validamente o disposto no art. 60, parágrafo

único, e 62, da Lei nº 14.310. Isso porque o parágrafo único do art. 60 da referida lei,

ao  prever  a  possibilidade  de  recurso  administrativo  contra  a  decisão  que  julgou

recurso a hostilizar sanção administrativa aplicada em desfavor de militar, silenciou

quanto aos efeitos em que o referido recurso será recebido. E os arts. 474, § 3º, e

475,  §  1º,  disciplinaram  qual  autoridade seria  competente  para  decidir  o  recurso

administrativo em 1ª e 2ª instâncias e esclareceu que o recurso perante a 2ª instância

administrativa  seria  recebido  unicamente  no  efeito  devolutivo.  Assim  sendo,

reiteramos  que  os  referidos  dispositivos  configuram  exercício  regular  do  poder

regulamentar.

Por outro lado, o art. 2º da proposição pretende outorgar efeito retroativo a seus

comandos e indica o prazo a quo para geração de seus efeitos: o dia 8 de junho de

2012.  Entretanto,  neste ponto,  o  dispositivo,  além de padecer  de  erro  material,  é

desnecessário:  a  Resolução  Conjunta  nº  4.220  é  de  28  de  junho  de  2012  e  foi

publicada em 3 de julho de 2012. Por força do disposto no seu art. 3º,  passou a

vigorar (ou seja, a regular situações fáticas nela previstas) em 60 dias contados de

sua  publicação.  Logo,  o  referido  ato  normativo  passou  a  surtir  efeitos  em  3  de

setembro de 2012, e não no dia 8 de junho de 2012.

De todo modo, a sustação dos efeitos de dispositivos da Resolução Conjunta nº

4.220, de 2012, mediante o controle repressivo do Poder Legislativo, tem efeitos ex
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tunc,  na  medida  em  que  declara  a  sua  ilegalidade  e,  por  conseguinte,  dos  atos

administrativos que neles se basearam.

Por  isso,  apresentamos  o  Substitutivo  nº  1,  ao  final  deste  parecer,  fazendo  as

retificações necessárias para sustar os dispositivos que, sob nossa ótica, exorbitam

do poder regulamentar e contrariam, a um só tempo, os princípios constitucionais da

legalidade e do contraditório e da ampla defesa.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  constitucionalidade,  legalidade  e

juridicidade do Projeto de Resolução nº 4.577/2013 na forma do Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Susta os efeitos do art. 174 e do caput do art. 175 da Resolução Conjunta nº 4.220,

de 28 de junho de 2012, do Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais e do

Corpo de Bombeiros Militar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Ficam sustados o art. 174 e o caput do art. 175 da Resolução Conjunta nº

4.220, de 28 de junho de 2012, do Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais

e do Corpo de Bombeiros Militar.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa, presidente e relator - Luiz Henrique - Leonídio Bouças - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.745/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da

Mensagem  nº 584/2013,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “Incorpora  a  Gratificação

Complementar ao vencimento básico dos servidores das carreiras que menciona e

cria  cargos  de  provimento  efetivo  da  carreira  de  Analista  de  Hematologia  e

Hemoterapia, a que se refere a Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005".

Publicada  no  Diário  do  Legislativo de  4/12/2013,  a  proposição  foi  distribuída  à

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  à  Comissão  de  Administração  Pública  e  à
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Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  para  receber  parecer,  nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da proposição.  Em análise  de mérito,  a  Comissão de Administração

Pública opinou pela aprovação da matéria na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei visa a incorporar a gratificação complementar a que se referem o

art. 1° da Lei Delegada n° 44, de 12 de julho de 2000, os arts. 3º, 5º e 6º da Lei nº

20.518, de 6 de dezembro de 2012, e o art. 48 da Lei nº 20.748, de 25 de junho de

2013, aos vencimentos básicos das seguintes carreiras, pertencentes aos quadros de

pessoal dos seguintes órgãos:

- Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig:

a) auxiliar de apoio da saúde, b) técnico operacional da saúde, c) analista de gestão

e assistência à saúde e d) profissional de enfermagem;

- Fundação Ezequiel Dias - Funed:

e) auxiliar de saúde e tecnologia, f) técnico de saúde e tecnologia, g) analista e h)

pesquisador de saúde e tecnologia;

- Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais - Esp-MG:

i) técnico em educação e pesquisa em saúde e j) analista em educação e pesquisa

em saúde;

- Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - Hemominas:

k) auxiliar  de hematologia e hemoterapia, l)  assistente técnico de hematologia e

hemoterapia e m) analista de hematologia e hemoterapia.

O projeto propõe também a incorporação da gratificação complementar - GC - para

os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo da carreira de especialista

em Políticas  e  Gestão de Saúde -  Epgs -,  em efetivo  exercício  na  Secretaria  de

Estado de Saúde - Ses -, cujo valor corresponderá a 30% do vencimento básico do

cargo efetivo no período de 1º de julho de 2013 a 30 de junho de 2014; a 40% do

vencimento básico do cargo efetivo no período de 1º de julho de 2014 a 30 de junho
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de 2015 e a 50% do vencimento básico do cargo efetivo a partir de 1º de julho de

2015.

Propõe ainda a criação de 51 cargos de provimento efetivo da carreira de analista

de hematologia e hemoterapia, a que se refere a Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de

2005, com lotação na Hemominas, alterando o seu quantitativo total para 290.

No que compete a esta comissão, ressaltamos que a Lei Complementar Federal nº

101, de 2000, em seu art. 16, dispõe que a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento

de  ação  governamental  que  acarretem  aumento  da  despesa  devem  ser

acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que

deva entrar  em vigor  e nos dois  subsequentes e de declaração do ordenador  da

despesa  de  que  o  aumento  tem  adequação  orçamentária  e  financeira  com  a  lei

orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes

orçamentárias.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão informou, por meio do Ofício

GAB.SEC 823/2013, que o impacto financeiro-orçamentário estimado da proposição

para  o  ano  de  2013  é  de  R$  6.733.528,29.  A secretaria  esclarece  ainda  que  o

aumento das despesas está em compatibilidade com a Lei Orçamentária Anual, com

o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e que será custeado com

recursos ordinários do Tesouro sem afetar as metas de resultados fiscais.

A Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, em seus arts. 19 a 22, estabelece

limites para gastos com pessoal. Para o Executivo, o limite com despesa de pessoal

em  percentual  da  receita  corrente  líquida  é  de  49%,  sendo  de  46,55%  o  limite

prudencial.  De  acordo  com  a  Lei  Orçamentária  Anual  de  2013,  os  limites  das

despesas com pessoal do Poder Executivo para o exercício de 2013 atendem aos

ditames legais. Adicionando-se àquela o valor do impacto financeiro do projeto de lei

em  análise,  as  despesas  com  pessoal  do  Poder  Executivo  ainda  permanecem

inferiores ao limite prudencial.

A proposição atende também ao  disposto  no  art.  169,  §  1º,  II,  da  Constituição

Federal,  que  vincula  a  concessão  de  qualquer  vantagem  ou  aumento  de

remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de

carreiras a autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO -, a qual
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concede essa autorização em seu art. 14. Além disso, verifica-se o atendimento da

proposta ao requisito previsto no art. 4º da Lei nº 19.973, de 2010, a Lei de Política

Remuneratória, qual seja, a variação nominal positiva da receita tributária.

Ressaltamos ainda que, por força do art. 169, § 1º, I, da Constituição da República,

a  aplicação  da  proposta  em  análise  está  condicionada  à  existência  de  dotação

orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.  Sendo assim,

não há óbices à aprovação da proposição.

Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4.745/2013, em

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Gustavo Corrêa, relator - Adalclever Lopes - Luiz Humberto

Carneiro - Romel Anízio.

PROJETO DE LEI Nº 4.745/2013

(Redação do Vencido)

Incorpora a Gratificação Complementar ao vencimento básico dos servidores das

carreiras que menciona, cria cargos de provimento efetivo da carreira de Analista de

Hematologia e Hemoterapia, a que se refere a Lei n° 15.462, de 13 de janeiro de

2005, institui regime de remuneração por subsídio para a carreira de Professor de

Arte e Restauro e dá outras providências.

Art. 1° - A Gratificação Complementar, a que se referem o art. 1° da Lei Delegada n°

44, de 12 de julho de 2000, os arts. 3°, 5° e 6° da Lei n° 20.518, de 6 de dezembro de

2012,  e o art.  48 da Lei  n°  20.748, de 25 de junho de 2013, fica incorporada ao

vencimento  básico  dos  servidores  das  seguintes  carreiras  instituídas  pela  Lei  n°

15.462, de 13 de janeiro de 2005:

I - Auxiliar de Apoio da Saúde, Técnico Operacional da Saúde, Analista de Gestão e

Assistência  à  Saúde  e  Profissional  de  Enfermagem,  pertencentes  ao  quadro  de

pessoal da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig;

II  -  Auxiliar  de Saúde e Tecnologia, Técnico de Saúde e Tecnologia e Analista e

Pesquisador  de  Saúde  e  Tecnologia,  pertencentes  ao  quadro  de  pessoal  da

Fundação Ezequiel Dias - Funed;
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III  -  Técnico  em  Educação  e  Pesquisa  em  Saúde  e  Analista  de  Educação  e

Pesquisa em Saúde, pertencentes ao quadro de pessoal da Escola de Saúde Pública

do Estado de Minas Gerais - ESP-MG;

IV - Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia, Assistente Técnico de Hematologia e

Hemoterapia e Analista de Hematologia e Hemoterapia, pertencentes ao quadro de

pessoal  da  Fundação  Centro  de  Hematologia  e  Hemoterapia  de  Minas  Gerais  -

Hemominas.

§ 1° - A incorporação de que trata o  caput será implementada em duas etapas,

mediante reajuste das tabelas de vencimento básico das carreiras a que se refere o

caput.

§ 2° - Na primeira etapa da incorporação a que se refere o  caput, as tabelas de

vencimento básico constantes nos itens I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4, I.3.1, I.3.2, I.3.3, I.4.1,

I.4.2,  I.4.3,  I.5.1 e I.5.2 do Anexo I  da Lei  n° 15.786,  de 27 de outubro de 2005,

passam a vigorar na forma do Anexo I desta lei, a partir das seguintes datas:

I - 1° de janeiro de 2014, para as carreiras de Auxiliar de Apoio da Saúde, Auxiliar

de Saúde e Tecnologia e Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia;

II - 1° de fevereiro de 2014, para as carreiras de Técnico Operacional da Saúde,

Analista de Gestão e Assistência à Saúde, Profissional de Enfermagem, Técnico de

Saúde e  Tecnologia,  Analista  e  Pesquisador  de  Saúde  e  Tecnologia,  Técnico  em

Educação  e  Pesquisa  em  Saúde,  Analista  em  Educação  e  Pesquisa  em  Saúde,

Analista  de  Hematologia  e  Hemoterapia  e  Assistente  Técnico  de  Hematologia  e

Hemoterapia.

§ 3° - Na segunda etapa da incorporação a que se refere o  caput, as tabelas de

vencimento básico constantes nos itens I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4, I.3.1, I.3.2, I.3.3, I.4.1,

I.4.2, I.4.3, I.5.1 e I.5.2 do Anexo I da Lei n° 15.786, de 2005, serão reajustadas em

20% (vinte por cento), a partir de 1° de fevereiro de 2015.

§  4°  -  Para  as  duas  etapas  de  incorporação  a  que  se  refere  o  caput,  será

considerado o valor da Gratificação Complementar a que fizer jus o servidor em 31 de

dezembro de 2013, na hipótese do inciso I do § 2°, e em 31 de janeiro de 2014, na

hipótese do inciso II do § 2°.

§ 5° - Em decorrência da incorporação de que trata o § 1°, serão deduzidos da
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Gratificação Complementar os valores acrescidos ao vencimento básico do servidor

na etapa prevista no § 2°, e a referida gratificação será extinta integralmente em 1° de

fevereiro de 2015, com a incorporação a que se refere o § 3º.

§ 6° - Os reajustes das tabelas de vencimento das carreiras de que trata este artigo

não incidirão sobre a parcela da Gratificação Complementar remanescente à primeira

etapa da incorporação.

§ 7° - O disposto neste artigo aplica-se aos servidores inativos e aos pensionistas

que fazem jus à paridade, nos termos da Constituição da República, e aos contratos

administrativos regidos pela Lei n° 18.185, de 4 de junho de 2009, vigentes, na data

de publicação desta lei, no âmbito da Fhemig, da Funed, da Fundação Hemominas e

da ESP-MG, cujas funções tenham equivalência com os cargos das carreiras de que

trata o caput.

§ 8° - Em virtude do disposto no § 2° do art. 1° da Lei n° 15.790, de 3 de novembro

de 2005,  aplica-se aos valores da  Bolsa  de Atividades Especiais  assegurada aos

bolsistas da Fhemig reajuste nos mesmos percentuais e datas de vigência previstos

nos §§ 2° e 3° para a carreira de Profissional de Enfermagem.

§ 9° - O Poder Executivo republicará as tabelas de vencimento básico das carreiras

a que se refere o caput, constantes nos itens I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4, I.3.1, I.3.2, I.3.3,

I.4.1, I.4.2, I.4.3, I.5.1 e I.5.2 do Anexo I da Lei n° 15.786, de 2005, com os valores

decorrentes da segunda etapa da incorporação de que trata este artigo.

Art. 2° - A Gratificação Complementar a que se referem o art. 1° da Lei Delegada n°

44, de 2000, os arts. 3°, 4° e 6° da Lei n° 20.518, de 2012, e o art. 48 da Lei n°

20.748, de 2013, passa a compor, a partir  do primeiro dia do mês subsequente à

publicação desta lei, a remuneração dos contratos administrativos regidos pela Lei n°

18.185, de 2009, vigentes, na data de publicação desta lei, no âmbito da Fundação

Hemominas,  da  Fhemig,  da  Funed,  da  ESP-MG  e  do  Hospital  Universitário  da

Universidade  Estadual  de  Montes  Claros  -  Unimontes  -,  observadas,  para  os

contratos a que se refere o § 7º do art. 1º, as regras de incorporação estabelecidas no

art. 1°.

Art. 3° - Até sua efetiva incorporação ao vencimento básico e consequente extinção,

a Gratificação Complementar a que se referem o art. 1° da Lei Delegada n° 44, de
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2000, os arts. 3°, 4° e 6° da Lei n° 20.518, de 2012, e o art. 48 da Lei n° 20.748, de

2013,  integra  a  remuneração  de  contribuição  de  que  trata  o  art.  26  da  Lei

Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, para efeito de cálculo dos proventos

de aposentadoria e pensão.

§ 1° - Para fins do disposto no caput, será observado o prazo mínimo de percepção

estabelecido no parágrafo único do art. 7° da Lei Complementar n° 64, de 2002.

§ 2° - As contribuições previdenciárias recolhidas até a data de publicação desta lei

e que tiverem sua base de cálculo composta pela gratificação a que se refere o caput

serão consideradas para efeito de cálculo dos proventos de aposentadoria e pensão.

Art. 4º - Fica instituída a Gratificação por Atividades de Gestão da Saúde - Gages -

para  os  servidores  ocupantes  de  cargo  de  provimento  efetivo  da  carreira  de

Especialista  em Políticas  e  Gestão da Saúde,  em efetivo  exercício  nos órgãos  e

entidades do Sistema Estadual de Gestão da Saúde, a que se refere o inciso I do art.

2º da Lei nº 15.462, de 2005.

§ 1° - O valor da gratificação de que trata o  caput corresponderá aos seguintes

percentuais do vencimento básico do cargo de provimento efetivo do servidor:

I - 30% (trinta por cento), no período de 1° de julho de 2013 a 30 de junho de 2014;

II - 40% (quarenta por cento), no período de 1° de julho de 2014 a 30 de junho de

2015;

III - 50% (cinquenta por cento), a partir de 1° de julho de 2015.

§ 2° - A gratificação a que se refere o caput integra a remuneração de contribuição

de que trata o art. 26 da Lei Complementar n° 64, de 2002, para efeito de cálculo dos

proventos  de  aposentadoria  e  pensão,  observado  o  prazo  mínimo  de  percepção

estabelecido no parágrafo único do art. 7° da referida lei complementar.

Art. 5° - Ficam criados cinquenta e um cargos de provimento efetivo da carreira de

Analista de Hematologia e Hemoterapia, a que se refere a Lei n° 15.462, de 2005,

com lotação na Fundação Hemominas.

Parágrafo  único  -  Em  virtude  da  criação  de  cargos  de  que  trata  o  caput,  o

quantitativo de cargos de provimento efetivo da carreira de Analista de Hematologia e

Hemoterapia, constante no item I.3.3 do Anexo I da Lei n° 15.462, de 2005, passa a

ser: “290”.
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Art. 6º - Passa a ser remunerado por subsídio, fixado em parcela única, o servidor

ocupante de cargo de provimento efetivo da carreira de Professor de Arte e Restauro,

a que se refere o inciso IV do art. 1º da Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005,

lotado na Fundação de Arte de Ouro Preto - Faop.

Parágrafo único - O valor do subsídio da carreira de que trata o caput é o constante

no Anexo II desta lei, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono,

prêmio  e  verba  de  representação  ou  outra  espécie  remuneratória,  ressalvado  o

disposto no art. 8º.

Art. 7º - No valor do subsídio da carreira de Professor de Arte e Restauro de que

trata o art. 6º estão incorporadas as seguintes parcelas remuneratórias:

I - vencimento básico ou provento básico;

II  -  adicionais  por  tempo  de  serviço  previstos  nos  arts.  112  e  113  do  Ato  das

Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT - da Constituição do Estado;

III - vantagem pessoal prevista no § 3º do art. 1º da Lei nº 10.470, de 15 de abril de

1991, e no art. 1º da Lei nº 13.694, de 1º de setembro de 2000;

IV -  auxílio-alimentação previsto na Lei  Delegada nº 38,  de 26 de setembro de

1997;

V - adicional de desempenho previsto no art. 31 da Constituição do Estado e na Lei

nº 14.693, de 30 de julho de 2003;

VI - vantagem pessoal de que trata o art. 49 da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de

2004;

VII - Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, prevista na Lei nº 15.787, de 27 de

outubro de 2005;

VIII - auxílio-transporte de que trata o art. 48 da Lei nº 17.600, de 1º de julho de

2008;

IX - gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151

da Lei nº 7.109, de 13 de outubro de 1977;

X - vantagem pessoal de que trata o § 4º do art. 1º da Lei nº 14.683, de 30 de julho

de 2003, bem como qualquer outra vantagem decorrente de apostilamento integral ou

proporcional em cargo de provimento em comissão.

Parágrafo único - Além das parcelas previstas no caput, o subsídio da carreira de
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Professor de Arte e Restauro incorpora as demais vantagens pecuniárias a que o

servidor fizer jus em 31 de dezembro de 2013, ressalvado o disposto no art. 8º.

Art. 8º - A remuneração por subsídio a que se refere o art. 6º não exclui a percepção

de vantagens de natureza indenizatória e das seguintes espécies remuneratórias, nos

termos da legislação específica:

I - gratificação natalina;

II - adicional de férias;

III - adicional de insalubridade;

IV - adicional de periculosidade;

V - adicional noturno;

VI - adicional pela prestação de serviço extraordinário;

VII -  parcelas de caráter eventual relativas à extensão de carga horária,  de que

tratam os arts. 8º-B e 8º-F da Lei nº 15.467, de 2005;

VIII  -  abono de permanência de que trata o § 19 do art.  40 da Constituição da

República, bem como o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda à Constituição da

República nº 41, de 19 de dezembro de 2003;

IX - espécies remuneratórias percebidas pelo exercício de cargo de provimento em

comissão ou de função de confiança;

X - gratificação temporária estratégica;

XI - prêmio por produtividade;

XII  -  férias-prêmio convertidas em espécie, nos termos do art.  117 do ADCT da

Constituição do Estado.

Art.  9º  -  O  servidor  ocupante  de  cargo  de  provimento  efetivo  da  carreira  de

Professor de Arte e Restauro, a que se refere o inciso IV do art. 1º da Lei nº 15.467,

de  2005,  será  posicionado,  em  1º  de  janeiro  de  2014,  na  tabela  de  subsídio

correspondente  às  respectivas  carreira  e  carga  horária  de  trabalho,  observado  o

disposto no art. 7º desta lei e os seguintes critérios:

I - o nível em que ocorrerá o posicionamento na tabela de subsídio será definido

conforme a escolaridade do servidor em 31 de dezembro de 2013;

II  -  para  a  definição  do  grau  em  que  ocorrerá  o  posicionamento  na  tabela  de

subsídio, será observado o valor do vencimento básico previsto na tabela constante



2578
____________________________________________________________________________

no item VII.1.3 do Anexo VII da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005, acrescido

das vantagens incorporáveis ao subsídio, nos termos do art. 7º desta lei,  a que o

servidor fizer jus em 31 de dezembro de 2013;

III  -  caso  o  servidor  não  comprove  a  conclusão  do  ensino  médio,  seu

posicionamento ocorrerá no nível I,  grau A, ficando o desenvolvimento na carreira

condicionado  à  comprovação  da  referida  escolaridade,  observados  os  demais

requisitos legais.

§ 1º - Para os fins do disposto no inciso II do caput, o servidor será posicionado, no

mínimo, no grau previsto na tabela constante no Anexo III desta lei correspondente ao

seu tempo de efetivo exercício na respectiva carreira até 31 de dezembro de 2013,

ressalvado o disposto no inciso III do caput.

§ 2º - Na contagem de tempo de efetivo exercício para fins do disposto no § 1º,

serão observados os seguintes interstícios:

I  -  para  o  servidor  com  ingresso  em  cargo da  carreira  de  Professor  de  Arte  e

Restauro, a que se refere a Lei nº 15.467, de 2005, a contagem terá início a partir da

data de início de exercício no cargo para o qual tenha sido nomeado e terminará em

31 de dezembro de 2013;

II  -  para  o  servidor  que  teve  o  cargo  transformado  na  forma  da  correlação

estabelecida no Anexo IV da Lei nº 15.467, de 2005, a contagem terá início a partir da

data de início de exercício no cargo transformado que ensejou o posicionamento de

que trata  o Decreto nº  44.217,  de 27 de janeiro de 2006,  e terminará em 31 de

dezembro de 2013;

III  -  para  o  servidor  a  que  se  referem  os  incisos  IV  e  V  do  art.  7º  da  Lei

Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007, a contagem terá início a partir da

data da primeira designação para o exercício de função pública, no âmbito da Faop,

formalizada nos termos da alínea “a” do § 1º do art. 10 da Lei nº 10.254, de 20 de

julho de 1990, e terminará em 31 de dezembro de 2013;

IV  -  para  o  servidor  que  passou  para  a  inatividade  em  data  anterior  a  31  de

dezembro de 2013, a contagem terá início na data de início de exercício prevista nos

incisos I, II ou III, conforme a situação do servidor, e terminará na data de vigência da

aposentadoria ou do afastamento preliminar à aposentadoria.
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§ 3º -  À contagem de tempo de efetivo exercício do servidor  de que tratam os

incisos I e II do § 2º será acrescido o período de exercício de função pública, no

âmbito da Faop, decorrente de designação formalizada nos termos da alínea “a” do §

1º do art. 10 da Lei nº 10.254, de 1990.

§ 4º - O posicionamento na tabela de subsídio deverá resultar em acréscimo de, no

mínimo, 5% (cinco por cento)  sobre a remuneração devida ao servidor  em 31 de

dezembro de 2013, excluídas as parcelas não incorporáveis ao subsídio, previstas no

art. 8º desta lei.

§  5º  -  Quando o  valor  apurado nos  termos do inciso II  do  caput,  observado o

disposto  nos  §§  1º  a  4º,  não  corresponder  a  um  valor  exato  previsto  na  tabela

constante  no  Anexo  II  desta  lei,  desprezados  os  centavos,  o  servidor  será

posicionado no grau imediatamente superior.

§ 6º - Caso o valor obtido nos termos do inciso II do caput, observado o disposto

nos §§ 1º a 4º, seja superior ao valor do subsídio do último grau do nível em que

ocorrer o posicionamento, fica assegurada aos servidores ativos, aos inativos e aos

pensionistas a percepção de vantagem pessoal nominalmente identificada.

§ 7º - A vantagem pessoal de que trata o § 6º corresponderá à diferença entre a

remuneração a que o servidor fizer jus em 31 de dezembro de 2013 e o valor do

subsídio do nível e do grau em que ocorrer o posicionamento do servidor, nos termos

dos incisos I e II do caput, observado o disposto nos §§ 1º a 5º.

§ 8º - A vantagem pessoal de que trata o § 6º será reajustada nas mesmas datas e

com os mesmos índices aplicáveis  à tabela de subsídio estabelecida no Anexo II

desta lei.

§  9º  -  Caso o  servidor  cumpra,  na  data  de  publicação desta  lei,  carga horária

semanal de trabalho diferente da prevista na tabela constante no Anexo II desta lei, o

valor do subsídio será proporcional à respectiva carga horária.

Art. 10 - O disposto nos arts. 6º a 9º aplica-se ao servidor inativo e ao afastado

preliminarmente  à  aposentadoria  que  fizerem  jus  à  paridade,  nos  termos  da

legislação vigente, bem como ao detentor de função pública de que trata o art. 4º da

Lei nº 10.254, de 1990, cujos proventos ou cuja remuneração tiverem como referência

os valores aplicáveis à carreira de Professor de Arte e Restauro, a que se refere o
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inciso IV do art. 1º da Lei nº 15.467, de 2005.

Art. 11 - A remuneração do designado nos termos do art. 10 da Lei nº 10.254, de

1990, para funções correspondentes às do cargo da carreira de Professor de Arte e

Restauro, a que se refere o inciso IV do art. 1º da Lei nº 15.467, de 2005, terá como

referência os valores constantes no Anexo II desta lei, observada a proporcionalidade

em relação à carga horária.

Parágrafo único -  Fica vedado o acréscimo de qualquer  vantagem pecuniária  à

remuneração dos designados  de que trata  o  caput,  ressalvadas as  previstas  nos

incisos I a X do art. 8º.

Art. 12 - Ficam asseguradas ao servidor de que trata o art. 6º, submetido ao regime

de subsídio, no exercício de cargo de provimento em comissão do Poder Executivo

Estadual,  as  opções  remuneratórias  estabelecidas  na  legislação  específica,

observada,  em  qualquer  hipótese,  a  vedação  da  percepção  das  parcelas

incorporadas na forma do art. 7º.

Art.  13  -  Os valores  dos  subsídios  dos servidores  de  que trata  o  art.  6º  serão

reajustados anualmente, a partir do exercício financeiro seguinte ao do início de sua

vigência, observado o disposto no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único - A aplicação do disposto no caput está condicionada à observância

do disposto no art. 4º da Lei nº 19.973, de 27 de dezembro de 2011.

Art.  14  -  O  disposto  nos  arts.  6º  a  13  aplica-se,  no  que  couber,  ao  servidor

alcançado pelo disposto no art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, ocupante de

cargo da carreira de Professor de Arte e Restauro.

Art. 15 - O inciso III do art. 8º da Lei nº 15.467, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8º - (...)

III  -  vinte  e  quatro  horas  para  os  cargos  da  carreira  de  Professor  de  Arte  e

Restauro.”.

Art. 16 - O art. 11 da Lei nº 15.467, de 2005, fica acrescido do seguinte parágrafo

único:

“Art. 11 - (...)

Parágrafo único - Na falta de professor habilitado com formação em nível médio, o
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professor  que  não  possua  a  referida  escolaridade  poderá,  excepcionalmente,  ser

designado para o Nível I, Grau A, da carreira de Professor de Arte e Restauro.".

Art. 17 - O caput do art. 8º-A da Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8°-A - A carga horária semanal de trabalho do ocupante de cargo da carreira de

Professor de Arte será distribuída da seguinte forma:”.

Art. 18 - O  caput do art. 8º-B da Lei nº 15.467, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8°-B - A carga horária semanal de trabalho do ocupante de cargo da carreira

de Professor de Arte poderá ser estendida em até 50% (cinquenta por cento),  em

conteúdo curricular  para o  qual  o  professor  esteja  habilitado,  com valor  adicional

proporcional  ao  valor  do  vencimento  básico  estabelecido  na  tabela  do  respectivo

cargo, enquanto permanecer nessa situação.”.

Art.  19 - O § 1º do art.  8º-C da Lei nº 15.467, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8º-C - (...)

§ 1° - A remuneração do Professor submetido à jornada semanal de trabalho a que

se refere o  caput será proporcional ao número de horas semanais fixadas para o

cargo, na forma de regulamento.”.

Art. 20 - A Lei nº 15.467, de 2005, fica acrescida dos seguintes arts. 8º-D, 8º-E, 8º-F

e 8º-G:

“Art. 8º-D - A carga horária semanal de trabalho do Professor de Arte e Restauro

compreenderá:

I - dezesseis horas destinadas à docência;

II - oito horas destinadas a atividades extraclasse, conforme regras definidas em

regulamento.

Parágrafo único - A carga horária do Professor de Arte e Restauro não poderá ser

reduzida, salvo na ocorrência de remoção ou de mudança de lotação, com expressa

aquiescência do professor, hipótese em que a remuneração será proporcional à nova

carga horária.

Art. 8º-E - O cargo de provimento efetivo de Professor de Arte e Restauro poderá
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ser  provido,  excepcionalmente,  com  carga  horária  igual  ou  superior  a  oito  horas

semanais, sem ultrapassar o limite de vinte e quatro horas semanais para o mesmo

conteúdo curricular.

§  1°  -  Para  o  servidor  ocupante  de  cargo  a  que  se  refere  o  caput,  as  horas

destinadas  à  docência  serão  calculadas  proporcionalmente  em  relação  à  carga

horária total do cargo, na forma de regulamento.

§ 2° - O subsídio do Professor de Arte e Restauro a que se refere este artigo será

proporcional  ao  número  de  horas  semanais  fixadas  para  o  cargo,  na  forma  de

regulamento, observada a tabela de subsídio da carreira.

§ 3° - As aulas assumidas em cargo vago e no mesmo conteúdo da titulação do

cargo do professor habilitado passarão, mediante requerimento e com a anuência da

Faop,  a  integrar  a  carga  horária  semanal  do  professor,  a  qual  não  poderá  ser

reduzida  após  essa  alteração,  salvo  na  hipótese  de  remoção  e  de  mudança  de

lotação, com expressa aquiescência do professor, hipótese em que a remuneração

será proporcional à nova carga horária.

Art. 8º-F - A carga horária semanal de trabalho do ocupante de cargo da carreira de

Professor de Arte e Restauro poderá ser estendida em até 50% (cinquenta por cento),

em conteúdo curricular para o qual o professor esteja habilitado.

§ 1° - Ao assumir extensão de carga horária, nos termos do caput  deste artigo, o

Professor  de  Arte  e  Restauro  fará  jus,  enquanto  permanecer  nessa  situação,  ao

Adicional  por  Extensão  de  Jornada  -  AEJ  -,  cujo  valor  será  proporcional  ao  do

subsídio estabelecido na tabela da respectiva carreira, acrescido, se for o caso, da

vantagem pessoal percebida pelo servidor.

§ 2° - O servidor ocupante de dois cargos de Professor de Arte e Restauro poderá

assumir a extensão de que trata o caput desde que o somatório das horas destinadas

à docência dos dois cargos não exceda trinta e duas horas.

§ 3° - O AEJ poderá compor a base da contribuição de que trata o art. 26 da Lei

Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, mediante opção expressa do servidor

quando da sua concessão, observando-se ainda, para fins de integração das horas-

aula a que se refere o caput à carga horária do respectivo cargo efetivo, os critérios

estabelecidos no § 5º.
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§ 4° - A extensão de carga horária será concedida ao Professor de Arte e Restauro

a cada ano letivo e cessará, a qualquer tempo, na ocorrência das hipóteses previstas

no § 7º do art. 8º-B.

§ 5° - A média da carga horária exercida por mais de dez anos a título de extensão

de jornada será integrada à carga horária do Professor de Arte e Restauro, desde que

tenha  havido  a  contribuição  previdenciária  incidente  sobre  a  referida  verba,

observado o disposto no § 3º.

§ 6° - O AEJ será pago durante as férias regulamentares com base na média dos

valores percebidos no ano anterior a esse título.

§ 7º -  A carga horária resultante da integração prevista no § 5° não poderá ser

reduzida após essa alteração,  salvo na ocorrência de remoção e de mudança de

lotação, com expressa aquiescência do professor, hipótese em que a remuneração

será proporcional à nova carga horária.

Art.  8º-G - A média da carga horária exercida por dez anos ou mais a título de

extensão de jornada ou de exigência curricular integrará a carga horária do cargo de

provimento  efetivo  do  Professor  de  Arte  e  Restauro,  passando  a  compor  a

remuneração do servidor,  a  partir  da vigência da aposentadoria,  desde que tenha

havido a contribuição de que trata o art. 26 da Lei Complementar n° 64, de 2002,

observado o disposto em regulamento.

Parágrafo único - Se, por ocasião da concessão da aposentadoria, o período de

extensão da carga horária ou exigência curricular for inferior a três mil seiscentos e

cinquenta dias e igual ou superior a dois mil cento e noventa dias, o servidor fará jus,

por ano de exercício, à integração de um décimo da média da carga horária exercida

no período.".

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, observadas as datas de

vigência que menciona.

ANEXO I

(a que se refere o § 2° do art. 1° da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.786, de 27 de outubro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS

CARREIRAS DO GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE

I.2 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Fhemig
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I.2.1 - Auxiliar de Apoio da Saúde

Carga horária: 30 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar de Apoio da Saúde foi

publicada no Diário do Legislativo, de 18.12.2013.

I.2.2 - Técnico Operacional da Saúde

Carga horária: 16 horas

(Técnico de Patologia Clínica e Técnico de Radiologia)

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico Operacional da Saúde

(Técnico de Patologia Clínica e Técnico de Radiologia), carga horária 16 horas, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 18.12.2013.

Carga horária: 30 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico Operacional da Saúde

(Técnico de Patologia Clínica e Técnico de Radiologia), carga horária 30 horas, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 18.12.2013.

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico Operacional da Saúde

(Técnico de Patologia Clínica e Técnico de Radiologia), carga horária 40 horas, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 18.12.2013.

I.2.3 - Analista de Gestão e Assistência à Saúde

Carga horária: 12 horas (Odontólogo)

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Gestão e Assistência

à Saúde (Odontólogo), carga horária 12 horas, foi publicada no Diário do Legislativo,

de 18.12.2013.

Carga horária: 20 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Gestão e Assistência

à Saúde (Odontólogo), carga horária 20 horas, foi publicada no Diário do Legislativo,

de 18.12.2013.

Carga horária: 30 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Gestão e Assistência

à Saúde (Odontólogo), carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo,

de 18.12.2013.
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Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Gestão e Assistência

à Saúde (Odontólogo), carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo,

de 18.12.2013.

I.2.4 - Profissional de Enfermagem

Carga horária: 20 horas

* -  A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Profissional  de Enfermagem,

carga horária 20 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.12.2013.

Carga horária: 30 horas

* -  A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Profissional  de Enfermagem,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.12.2013.

Carga horária: 40 horas

* -  A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Profissional  de Enfermagem,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.12.2013.

(…)

I.3 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Hemominas

I.3.1 - Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária: 30 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Hematologia  e

Hemoterapia,  carga  horária  30  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

18.12.2013.

Carga horária: 40 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Hematologia  e

Hemoterapia,  carga  horária  40  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

18.12.2013.

I.3.2 - Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária: 24 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Assistente  Técnico  de

Hematologia  e  Hemoterapia,  carga  horária  24  horas,  foi  publicada  no  Diário  do

Legislativo, de 18.12.2013.

Carga horária: 30 horas
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*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Assistente  Técnico  de

Hematologia  e  Hemoterapia,  carga  horária  30  horas,  foi  publicada  no  Diário  do

Legislativo, de 18.12.2013.

Carga horária: 40 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Assistente  Técnico  de

Hematologia  e  Hemoterapia,  carga  horária  40  horas,  foi  publicada  no  Diário  do

Legislativo, de 18.12.2013.

I.3.3 - Analista de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária: 30 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Analista  de  Hematologia  e

Hemoterapia,  carga  horária  30  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

18.12.2013.

Carga horária: 40 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Analista  de  Hematologia  e

Hemoterapia,  carga  horária  40  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

18.12.2013.

I.4 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Funed

I.4.1 - Auxiliar de Saúde e Tecnologia

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar de Saúde e Tecnologia,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.12.2013.

I.4.2 - Técnico de Saúde e Tecnologia

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico de Saúde e Tecnologia,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 18.12.2013.

1.4.3 - Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista e Pesquisador de Saúde

e  Tecnologia,  carga  horária  40  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

18.12.2013.

I.5 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Escola de Saúde Pública do Estado
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de Minas Gerais - ESP-MG

I.5.1 - Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico em Educação e Pesquisa

em  Saúde,  carga  horária  40  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

18.12.2013.

I.5.2 - Analista em Educação e Pesquisa em Saúde

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista em Educação e Pesquisa

em  Saúde,  carga  horária  40  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

18.12.2013.

ANEXO II

(a que se refere o § 1° do art. 6° da Lei n° ..., de ... de ... de 2013)

Tabela de subsídio da carreira de Professor de Arte e Restauro, da Faop

Carga horária: 24 horas

* - A Tabela de Subsídio da Carreira de Professor de Arte e Restauro, da FAOP, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 18.12.2013.

ANEXO III

(a que se refere o § 1° do art. 9° da Lei n° ..., de ... de ... de 2013)

TABELA DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE POSICIONAMENTO NA

TABELA DE SUBSÍDIO DO PROFESSOR DE ARTE E RESTAURO

*  -  A Tabela  de  Tempo de  Serviço  para  Fins  de  Posicionamento  na  Tabela  de

Subsídio do Professor de Arte e Restauro foi publicada no  Diário do Legislativo, de

13.12.2013.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.784/2013

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria  da  Mesa da Assembleia,  o Projeto de  Resolução nº  4.784/2013 fixa

normas sobre a remuneração e as verbas indenizatórias do deputado estadual.

Aprovado no 1° turno na forma do Substitutivo nº 2, o projeto foi distribuído à Mesa

da Assembleia para,  nos termos do inciso VIII  do  caput  do art.  79 do Regimento
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Interno, receber parecer para o 2° turno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto em epígrafe reúne em um instrumento normativo as regras atinentes à

retribuição pecuniária da Assembleia Legislativa ao parlamentar mineiro em virtude do

desempenho de seu mandato.

De  acordo  com  a  proposição,  os  critérios  utilizados  são  aqueles  previstos  na

Constituição da República, em especial no inciso VII do art. 49, que estabelece que “é

da competência exclusiva do Congresso Nacional (...) fixar idêntico subsídio para os

Deputados Federais e os Senadores, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, §

4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º,  I”, e no § 2º do art. 27, o qual determina que “o

subsídio  dos Deputados Estaduais  será  fixado por  lei  de iniciativa  da Assembleia

Legislativa, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido,

em espécie, para os Deputados Federais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4º,

57, § 7º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I”.

A fixação do subsídio já se encontra devidamente estabelecida no art. 2º da Lei nº

14.584, de 21/1/2003. Portanto, a proposição ora apreciada traz disposições atinentes

aos requisitos para a concessão e aos limites das demais parcelas a que faz jus o

parlamentar, que são a ajuda de custo, o auxílio-moradia e o reembolso de despesas

realizadas em razão de atividades inerentes ao exercício do mandato. Para tanto,

determina a revogação da Resolução nº 5.200, de 27/9/2001.

No  que  tange  aos  aspectos  formais  da  proposição,  entendemos  não  existir

impropriedade  de  natureza  constitucional,  financeira  ou  orçamentária  que

comprometa a sua aprovação, conforme já se detalhou quando de sua análise no 1º

turno.

As  alterações  introduzidas  no  projeto  no  1°  turno  instituíram  a  vedação  de

pagamento de qualquer parcela remuneratória ou indenizatória a servidor desta Casa

por participação em órgão de deliberação coletiva.

Para aprimorar a proposição, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo

n° 1 ao vencido no 1° turno.



2589
____________________________________________________________________________

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

4.784/2013  no 2º  turno,  na forma do Substitutivo  n°  1,  a seguir  apresentado,  ao

vencido no 1° turno.

SUBSTITUTIVO N° 1

Fixa  normas  sobre  a  remuneração  e  as  verbas  indenizatórias  do  Deputado

Estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -  A remuneração do Deputado constitui-se de  subsídio  mensal,  no valor

correspondente  ao  limite  máximo  previsto  no  art.  27,  §  2º,  da  Constituição  da

República, e será reajustada sempre que se altere a legislação federal pertinente,

com observância dos mesmos índices.

§  1º  -  É  devida  ao deputado,  no início  e  no  final  do  mandato,  ajuda  de  custo

equivalente ao valor  do subsídio mensal,  vedada a concessão desse benefício ao

suplente reconvocado dentro da mesma legislatura.

§ 2º - No mês de dezembro é devida ao deputado a importância correspondente ao

subsídio mensal, em valor proporcional ao efetivo exercício do mandato parlamentar

no ano.

Art. 2º - A Assembleia Legislativa concederá ao deputado auxílio-moradia, mediante

requerimento,  na razão de,  no máximo,  75% (setenta e cinco por  cento)  daquele

estabelecido, em espécie, para os deputados federais, na forma de ressarcimento de

despesa previsto em regulamento da Mesa da Assembleia Legislativa.

§ 1° - Não fará jus ao ressarcimento a que se refere o  caput  o deputado que for

proprietário de imóvel residencial na Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH

-, na forma de regulamento.

§ 2° -  O ressarcimento, observado o limite estabelecido no  caput,  abrangerá os

gastos com moradia ou hospedagem do deputado na RMBH, vedado o reembolso de

despesas  relativas  ao  pagamento  de  condomínio,  energia,  gás,  água,  reforma,

impostos e taxas, nos termos de regulamento.

Art. 3º - A Assembleia Legislativa reembolsará o deputado de despesas realizadas

em  razão  de  atividade  inerente  ao  exercício  do  mandato  parlamentar,  mediante
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requerimento  e  comprovação  de  gastos  por  meio  de  nota  fiscal  ou  documento

equivalente  de  quitação,  nos  termos  de  regulamento  da  Mesa  da  Assembleia

Legislativa.

Parágrafo único - São reembolsáveis as seguintes despesas realizadas em razão

de atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar:

I  -  aluguel  de imóvel  e despesas a ele concernentes  destinado à instalação de

escritório  de  representação  político-parlamentar  situado  fora  das  instalações  da

Assembleia;

II  -  combustível,  lubrificante,  manutenção  e  despesas  gerais  com  veículos

terrestres,  bem como locação e fretamento de veículos  utilizados no exercício do

mandato parlamentar;

III  -  contratação  de  serviços  técnicos  profissionais  de  consultoria,  assessoria  e

pesquisa para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar;

IV - material de expediente, despesas gerais com informática e locação de móveis e

equipamentos para o escritório de representação político-parlamentar;

V - passagens,  hospedagem e alimentação referentes a despesas realizadas no

território do Estado de Minas Gerais ou em Brasília;

VI - assinatura de publicações, periódicos e clippings;

VII - promoção e participação em eventos;

VIII - divulgação da atividade parlamentar, exceto nos três meses que antecedem

as eleições em que:

a) o deputado seja candidato a outro cargo;

b)  o  cargo  de  deputado  estadual  esteja  em  disputa,  independentemente  de  o

parlamentar estar concorrendo nas eleições.

Art. 4º - O ressarcimento relativo ao auxílio-moradia e às despesas de que trata o

art. 3º será interrompido quando:

I  -  o  deputado  estiver  licenciado  para  tratar,  sem  remuneração,  de  interesse

particular;

II - o respectivo suplente estiver no exercício do mandato.

§  1º  -  O reembolso previsto  no  art.  3º  será interrompido no período em que o

Deputado  estiver  investido  em cargo previsto  no  inciso  I  do  caput do  art.  59  da
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Constituição do Estado, mesmo que opte pela remuneração do mandato.

§ 2º - Nos casos de afastamento, de desligamento, de ingresso de suplente ou de

reassunção do mandato, será observado, no mês de ocorrência do fato, o critério pro

rata die na aplicação do limite do auxílio-moradia e no reembolso das despesas de

que trata o art. 3º, salvo no ressarcimento de auxílio-moradia no caso de Deputado

investido em cargo previsto no inciso I do caput do art. 59 da Constituição do Estado

que opte pela remuneração do mandato.

Art. 5º - É vedado o pagamento a servidor da Secretaria da Assembleia Legislativa

de qualquer valor,  de caráter remuneratório  ou indenizatório,  pela participação em

órgão de deliberação coletiva.

Art. 6º - Fica revogada a Resolução nº 5.200, de 27 de setembro de 2001.

Art. 7º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 17 de dezembro de 2013.

Dinis Pinheiro, presidente - Dilzon Melo, relator - Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio -

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.784/2013

(Redação do Vencido)

Fixa normas sobre a remuneração e as verbas indenizatórias do deputado estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -  A remuneração do deputado constitui-se  de  subsídio  mensal,  no  valor

correspondente  ao  limite  máximo  previsto  no  art.  27,  §  2º,  da  Constituição  da

República, e será reajustada, sempre que se altere a legislação federal pertinente,

com observância dos mesmos índices.

§  1º  -  É  devida  ao deputado,  no início  e  no  final  do  mandato,  ajuda  de  custo

equivalente ao valor  do subsídio mensal,  vedada a concessão desse benefício ao

suplente reconvocado dentro da mesma legislatura.

§ 2º - No mês de dezembro é devida ao deputado a importância correspondente ao

subsídio mensal, em valor proporcional ao efetivo exercício do mandato parlamentar

no ano.

Art. 2º - A Assembleia Legislativa concederá ao deputado auxílio-moradia, mediante

requerimento,  na razão de,  no máximo,  75% (setenta e cinco por  cento)  daquele
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estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais, na forma de ressarcimento

de despesa previsto em regulamento da Mesa da Assembleia Legislativa.

Parágrafo único - Não fará jus ao ressarcimento a que se refere o caput:

I - o deputado que for proprietário de imóvel residencial na Região Metropolitana de

Belo Horizonte - RMBH;

II  -  o  deputado  cujo cônjuge,  companheira  ou  companheiro,  nos  termos  da  lei,

encontre-se na situação descrita no inciso I.

Art.  3º  -  O  ressarcimento,  observado o  limite  estabelecido  no  caput do  art.  2º,

abrangerá os gastos com moradia ou hospedagem do deputado na RMBH, vedado o

reembolso de despesas relativas ao pagamento de condomínio, energia, gás, água,

reforma, impostos e taxas, nos termos de regulamento.

Art. 4º - A Assembleia Legislativa reembolsará o deputado de despesas realizadas

em  razão  de  atividade  inerente  ao  exercício  do  mandato  parlamentar,  mediante

requerimento  e  comprovação  de  gastos  por  meio  de  nota  fiscal  ou  documento

equivalente  de  quitação,  nos  termos  de  regulamento  da  Mesa  da  Assembleia

Legislativa.

Parágrafo único - São reembolsáveis as seguintes despesas realizadas em razão

de atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar:

I  -  aluguel  de imóvel  e despesas a ele concernentes  destinado à instalação de

escritório  de  representação  político-parlamentar  situado  fora  das  instalações  da

Assembleia;

II  -  combustível,  lubrificante,  manutenção  e  despesas  gerais  com  veículos

terrestres,  bem como locação e fretamento de veículos  utilizados no exercício do

mandato parlamentar;

III  -  contratação  de  serviços  técnicos  profissionais  de  consultoria,  assessoria  e

pesquisa para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar;

IV - material de expediente, despesas gerais com informática e locação de móveis e

equipamentos para o escritório de representação político-parlamentar;

V - passagens,  hospedagem e alimentação referentes a despesas realizadas no

território do Estado de Minas Gerais ou em Brasília;

VI - assinatura de publicações, periódicos e clippings;
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VII - promoção e participação em eventos;

VIII - divulgação da atividade parlamentar, exceto nos três meses que antecedem

as eleições em que:

a) o Deputado seja candidato a outro cargo;

b)  o  cargo  de  deputado  estadual  esteja  em  disputa,  independentemente  de  o

parlamentar estar concorrendo nas eleições.

Art. 5º - O ressarcimento relativo ao auxílio-moradia e às despesas de que trata o

art. 4º será interrompido quando:

I  -  o  deputado:estiver  licenciado  para  tratar,  sem  remuneração,  de  interesse

particular;

II - o respectivo suplente estiver no exercício do mandato.

§  1º  -  O reembolso previsto  no  art.  4º  será interrompido no período em que o

deputado  estiver  investido  em  cargo  previsto  no  inciso  I  do  caput do  art.  59  da

Constituição do Estado, mesmo que opte pela remuneração do mandato.

§ 2º - Nos casos de afastamento, de desligamento, de ingresso de suplente ou de

reassunção do mandato, será observado, no mês de ocorrência do fato, o critério pro

rata die na aplicação do limite do auxílio-moradia e no reembolso das despesas de

que trata o art. 4º, salvo no ressarcimento de auxílio-moradia no caso de Deputado

investido em cargo previsto no inciso I do caput do art. 59 da Constituição do Estado

que opte pela remuneração do mandato.

Art. 6º - É vedado o pagamento a servidor da Secretaria da Assembleia Legislativa

de qualquer valor,  de caráter remuneratório  ou indenizatório,  pela participação em

órgão de deliberação coletiva.

Art. 7º - Fica revogada a Resolução nº 5.200, de 27 de setembro de 2001.

Art. 8º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 425/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  nº  425/2011,  de autoria  do deputado Sargento Rodrigues, que

dispõe sobre a divulgação do direito à gratuidade de serviços bancários considerados

essenciais  na forma do art.  2º  da  Resolução do Conselho  Monetário  Nacional  nº

3.518, de 6 de dezembro de 2007, no âmbito das repartições públicas estaduais de
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Minas Gerais, foi aprovado no 2º turno, com a Emenda nº 1 ao vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 425/2011

Dispõe sobre a divulgação pelos órgãos públicos do Estado, do direito à gratuidade

de serviços bancários considerados essenciais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  órgãos  públicos  do  Estado  ficam  obrigados  a  afixar,  nas  suas

dependências, em locais de maior circulação de pessoas, cartazes que contenham

informação sobre a vedação de cobrança de tarifas bancárias pela prestação dos

serviços considerados essenciais, conforme resolução do Banco Central do Brasil.

Art. 2º - Os veículos de comunicação impressa, televisiva, radiofônica e eletrônica

dos Poderes do Estado destinarão espaço para a divulgação do direito do cidadão à

gratuidade tarifária na prestação de serviços bancários essenciais.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 701/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 701/2011, de autoria do deputado Arlen Santiago, que obriga a

inserção  de  orientações  sobre  melhoria  da  qualidade  de  vida  no  verso  dos

receituários médicos utilizados pela rede pública de saúde, foi aprovado no 2º turno,

na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 701/2011

Torna obrigatória a inserção de orientações sobre hábitos saudáveis no verso do

receituário utilizado na rede pública de saúde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O verso do receituário utilizado na rede pública de saúde constará  de

orientações sobre hábitos saudáveis que visem à melhoria da qualidade de vida dos

usuários do Sistema Único de Saúde.

Parágrafo único - Será preservado no verso do receituário a que se refere o caput

espaço destinado à inserção de registros e outras exigências previstas na legislação

sanitária.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.211/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.211/2011, de autoria do deputado Gustavo Valadares, que

institui  o  Selo  Jovem  e dá  outras  providências,  foi  aprovado  no 2º  turno,  com a

Emenda nº 1 ao vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.211/2011

Acrescenta o art. 8º-A à Lei nº 18.136, de 14 de maio de 2009, que institui a Política

Estadual de Juventude e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.1º - A Lei nº 18.136, de 14 de maio de 2009, fica acrescida do seguinte art. 8º-A:

“Art.  8º-A -  Fica instituído  o Selo  Jovem, a  ser  concedido  às  entidades que se

destacarem  no  desenvolvimento  de  projetos  destinados  à  inserção  do  jovem  na

sociedade.
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§  1º  -  Para  a  concessão  do  selo  de  que  trata  o  caput,  será  considerado  o

desenvolvimento  de  projetos  alinhados  aos  objetivos,  diretrizes  e  prioridades  da

política estadual de juventude referidos nesta lei.

§ 2º - O órgão responsável pela concessão do selo e os critérios para tal concessão

serão determinados em regulamento.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.345/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.345/2011, de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro,

que dispõe sobre a Comissão de Exames Especiais do Detran-MG, foi aprovado no

2º turno, com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.345/2011

Acrescenta parágrafo único ao art. 6º da Lei nº 12.032, de 21 de dezembro de 1995,

que altera e revigora dispositivos relativos à Taxa de Segurança Pública da Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a Legislação Tributária do Estado

de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 6º da lei nº 12.032, de 21 de dezembro de 1995,

o seguinte parágrafo único:

"Art. 6º - (…)

Parágrafo único - O Estado adotará medidas para assegurar o acesso de pessoas

com deficiência, de todas as regiões do Estado, ao local de realização de exames do

processo  de  habilitação  de  condutor  de  veículo  automotor,  por  meio  da

descentralização da Comissão de Exames Especiais do Detran-MG para as cidades-
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sede das Regiões Integradas de Segurança Pública - Risp.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.547/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.547/2011, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que

incentiva a agroecologia e a agricultura orgânica na agricultura familiar no Estado e

dá outras providências, foi aprovado no 2° turno na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.547/2011

Institui  a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica - Peapo - e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituída a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica -

Peapo -, com o objetivo de promover e incentivar o desenvolvimento da agroecologia

e da produção orgânica no Estado.

Parágrafo único -  Para os  fins  desta lei,  agroecologia compreende o campo do

conhecimento  transdisciplinar  que  estuda  os  agroecossistemas,  visando  ao

desenvolvimento  das  relações  entre  capacidade  produtiva,  equilíbrio  ecológico,

eficiência econômica, equidade social e uso e conservação da biodiversidade e dos

demais bens naturais, por meio da articulação entre conhecimento técnico-científico,

práticas sociais diversas e saberes e culturas populares e tradicionais.

Art. 2° - A Peapo será implementada pelo Estado em regime de cooperação com a

União, os municípios, as organizações da sociedade civil e outras entidades privadas,

no âmbito da política estadual de desenvolvimento agrícola, de que dispõe a Lei n°

11.405, de 28 de janeiro de 1994.
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Art.  3°  -  As  ações  da  Peapo serão destinadas  prioritariamente  aos  agricultores

familiares, aos agricultores urbanos e aos povos e comunidades tradicionais.

Parágrafo único - Para fins desta lei, considera-se:

I - agricultor familiar aquele definido nos termos do art. 3° da Lei Federal n° 11.326,

de 24 de julho de 2006;

II - agricultor urbano aquele que pratica a agricultura urbana, nos termos da Lei n°

15.973, de 12 de janeiro de 2006;

III - povos e comunidades tradicionais aqueles definidos nos termos do inciso I do

art. 3° do Decreto Federal n° 6.040, de 7 de fevereiro de 2007.

Art. 4° - São diretrizes da Peapo:

I  -  a  promoção  da  soberania  e  segurança  alimentar  e  nutricional  e  do  direito

humano à alimentação adequada e saudável em consonância com as demais ações

de desenvolvimento agrícola do Estado;

II - a conservação dos ecossistemas naturais, a recomposição dos ecossistemas

modificados e a promoção dos agroecossistemas sustentáveis;

III  -  a  implementação  de  políticas  de  estímulos  que  favoreçam  a  transição

agroecológica;

IV  -  a  estruturação  de  circuitos  de  produção,  distribuição,  comercialização  e

consumo de produtos agroecológicos, orgânicos e em transição agroecológica, que

aperfeiçoem  as  funções  econômica,  social  e  ambiental  da  agricultura  e  do

extrativismo florestal, respeitando-se as tradições culturais;

V - o estímulo às experiências locais de uso e conservação dos recursos genéticos

vegetais  e  animais,  especialmente  àquelas  que  envolvam  o  manejo  de  espécies

nativas, raças e variedades locais, tradicionais e crioulas;

VI - o fortalecimento dos agricultores na gestão e na conservação dos bens naturais

com vistas à manutenção da sociobiodiversidade, respeitados os ciclos de renovação

do meio ambiente;

VII  -  a  implementação  da perspectiva  agroecológica  nas  instituições  de  ensino,

pesquisa e Assistência Técnica e Extensão Rural - Ater;

VIII - o estímulo ao consumo de produtos agroecológicos, orgânicos e em transição

agroecológica;
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IX - a valorização do protagonismo dos destinatários a que se refere o art. 3° desta

lei  nos processos de construção e socialização de conhecimento e na gestão,  na

organização  social  e  nas  atividades  produtivas  da  agroecologia,  da  produção

orgânica e da transição agroecológica.

Art. 5° - Para fins desta lei, considera-se:

I - produção orgânica aquela oriunda de sistema orgânico de produção definido nos

termos do art. 1° da Lei Federal n° 10.831, de 23 de dezembro de 2003;

II  -  sociobiodiversidade  a  relação  entre  a  diversidade  biológica,  os  sistemas

agrícolas  tradicionais  e  o  uso  e  o  manejo  dos  bens  naturais  vinculados  ao

conhecimento e à cultura dos agricultores, englobando produtos, saberes, hábitos e

tradições de um determinado lugar ou território;

III  -  transição  agroecológica  o  processo  gradual  de  mudança  de  práticas  e  de

manejo de agroecossistemas convencionais a que se refere o inciso IV do art. 2° do

Decreto Federal n° 7.794, de 20 de agosto de 2012.

Art. 6° - São objetivos da Peapo:

I  -  ampliar  e fortalecer  a produção,  o processamento e o consumo de produtos

agroecológicos, orgânicos e em transição agroecológica, com ênfase nos mercados

locais e regionais;

II  -  promover,  ampliar  e consolidar  o  acesso,  o  uso  e a conservação dos  bens

naturais pelos agricultores;

III - criar e efetivar instrumentos regulatórios, fiscais, creditícios, de incentivo e de

pagamento  por  serviços  ambientais  para  proteção  e  valorização  das  práticas

tradicionais de uso e conservação da agrobiodiversidade e a expansão da produção

agroecológica, orgânica e em transição agroecológica;

IV  -  ampliar  a  capacidade  de  geração  e  socialização  de  conhecimentos  em

agroecologia, produção orgânica e transição agroecológica por meio da valorização

dos  conhecimentos locais  e  do enfoque agroecológico nas instituições de ensino,

pesquisa e Ater;

V  -  ampliar  e  fortalecer  os  programas  de  educação  do  campo,  de  pesquisa

participativa e de Ater, estatais e não estatais, com base na agroecologia;

VI  -  ampliar  a  inserção  da  abordagem  agroecológica  nos  diferentes  níveis  e
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modalidades  de  educação  e  ensino,  incluindo  a  formação  e  a  capacitação  dos

profissionais envolvidos;

VII - assegurar a participação das organizações da sociedade civil na elaboração e

na gestão de programas e  projetos  de  pesquisa,  ensino  e  Ater  em agroecologia,

produção orgânica e transição agroecológica;

VIII - viabilizar a construção e o desenvolvimento de redes de Ater especializadas

em agroecologia;

IX  -  estruturar  um  sistema  de  informações  sobre  a  produção  agroecológica,

orgânica e em transição agroecológica;

X - fortalecer e consolidar os serviços de Ater gratuitos, não estatais e executados

pelas organizações da sociedade civil.

Art. 7° - São instrumentos da Peapo, entre outros:

I - o Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica - Pleapo;

II - a Ater especializada em agroecologia;

III - a pesquisa e a inovação científica e tecnológica com foco na agroecologia;

IV - a formação profissional e a educação do campo;

V  -  as  compras  governamentais  de  gêneros  alimentícios  agroecológicos  ou

orgânicos, nos termos do § 3° do art. 6° da Lei n° 20.608, de 7 de janeiro de 2013;

VI  -  as  medidas  fiscais  e  tributárias  que  favoreçam  a  produção  agroecológica,

orgânica e em transição agroecológica.

Parágrafo único - O Pleapo conterá, no mínimo, os seguintes elementos referentes

à política instituída por esta lei:

I - diagnóstico;

II - estratégias e objetivos;

III - programas, projetos e ações;

IV - indicadores, metas e prazos;

V - monitoramento e avaliação.

Art.  8° - A Peapo será implementada por meio de convênios, de doações e das

dotações consignadas nos orçamentos dos órgãos e entidades que dela participarem

com programas e ações, entre outros recursos.

Parágrafo único - Os órgãos e entidades participantes da Peapo poderão receber
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recursos do Fundo de Erradicação da Miséria - FEM -, para aplicação em programas

e ações que atendam às finalidades dispostas no art. 4° da Lei n° 19.990, de 29 de

dezembro de 2011.

Art. 9° - O acompanhamento e a participação social na Peapo se darão no âmbito

do  Conselho  Estadual  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável  -  Cedraf-MG  -,

conforme dispuser regulamento.

Art.  10 - Ficam acrescentados ao art.  72 da Lei n° 11.405, de 1994, a seguinte

alínea “c” do inciso III e o seguinte § 1°, passando o parágrafo único do mesmo artigo

a vigorar como § 2°:

“Art. 72 - (…)

III - (…)

c) estímulo à produção agroecológica e orgânica.

§  1°  -  As  diretrizes,  os  conceitos  e  os  instrumentos  para  estímulo  à  produção

agroecológica e orgânica no Estado, a que se refere a alínea “c” do inciso III do caput,

serão objeto de lei específica.”.

Art. 11 - Fica revogada a Lei n° 14.968, de 12 de janeiro de 2004.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.666/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.666/2012, de autoria do deputado  Dalmo Ribeiro Silva, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Jacutinga o imóvel que especifica,

foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.666/2012

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Jacutinga  o  imóvel  que
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especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Jacutinga imóvel

com área de 10.000m2 (dez mil metros quadrados), situado na Via dos Ferroviários,

Distrito de Sapucaí, naquele município, registrado sob o n° 5.102, a fls. 31 do Livro 3-

J, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jacutinga.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput será  destinado  ao

funcionamento da Escola Municipal Doutor Milton Campos.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.756/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n°  3.756/2013, de autoria do deputado  Hely Tarqüínio,  que dá

denominação à escola estadual localizada no Bairro Jardim Itamarati, no Município de

Patos de Minas, foi aprovado em turno único, na forma do Substitutivo n° 1.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.756/2013

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Patos de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica denominada Escola Estadual  Professora Paulina de Melo Porto a

escola estadual  de ensino fundamental  e médio  localizada na Rua Almir  da Silva

Matos, n° 209, no Bairro Jardim Itamarati, no Município de Patos de Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Tiago Ulisses, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.782/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.782/2013, de autoria do deputado  Dalmo Ribeiro Silva, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Sebastião da Bela Vista o

imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.782/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Sebastião da Bela Vista o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Sebastião

da Bela  Vista imóvel  com área de 423,73m2 (quatrocentos  e vinte  e  três  vírgula

setenta  e três  metros  quadrados),  situado naquele  Município,  registrado sob o  n°

5.616, a fls. 299 do Livro 2-Z, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Santa Rita do Sapucaí.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput será  destinado  ao

desenvolvimento de atividades na área da saúde.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Tiago Ulisses.



2604
____________________________________________________________________________

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.813/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.813/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Luz o imóvel que especifica, foi aprovado nos

turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.813/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Luz o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Luz imóvel com

área  de  7.206,45m²  (sete  mil  duzentos  e  seis  vírgula  quarenta  e  cinco  metros

quadrados),  constituído  pelos  seguintes  terrenos,  situados  naquele  município,

registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Luz:

I  -  terreno  com  área  de  2.225m²  (dois  mil  duzentos  e  vinte  e  cinco  metros

quadrados), registrado sob o n° 2.810, a fls. 245 do Livro 2-I;

II - terreno com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), registrado sob o n°

13.767, a fls. 144 do Livro 3-N;

III - terreno com área de 2.981,45m² (dois mil novecentos e oitenta e um vírgula

quarenta e cinco metros quadrados), registrado sob o n° 1.959, a fls. 284 do Livro 2-F.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento de

escola municipal.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido  no  art.  2°,  o  Município  de  Luz não houver  procedido  ao registro  do

imóvel.
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Art. 4° - O Município de Luz encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no parágrafo único

do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.814/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.814/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza o

Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Pitangui  o  imóvel  que  especifica,  foi

aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.814/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pitangui o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Pitangui imóvel

com  área  de  10.000m²  (dez  mil  metros  quadrados),  situado  na  Praça  Abdon

Gonçalves  Costa,  n°  242,  no  Distrito  de  Campo  Grande,  naquele  município,

registrado sob o n° 24.690, a fls. 23 do Livro 3-N1, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Pitangui.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento da

Escola Municipal Lucy Rocha.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Pitangui não houver procedido ao registro do
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imóvel.

Art.  4°  -  O  Município  de  Pitangui  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.816/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.816/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza o

Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Uberlândia  o  imóvel  que  especifica,  foi

aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.816/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Uberlândia  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica o  Poder  Executivo  autorizado a doar  ao Município  de Uberlândia

imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado naquele município,

registrado sob o n° 31.595, à ficha 1 do Livro 2, no Cartório do 2° Ofício de Registro

de Imóveis da Comarca de Uberlândia.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento de

marcenaria coordenada pela Secretaria Municipal de Educação de Uberlândia.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
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estabelecido no art. 2°, o Município de Uberlândia não houver procedido ao registro

do imóvel.

Art.  4°  -  O  Município  de  Uberlândia  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.817/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.817/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Quartel Geral o imóvel que especifica, foi

aprovado no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.817/2013

Autoriza o Poder Executivo  a doar  ao Município de Quartel  Geral  o imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Quartel Geral

imóvel com área de 1.202,25m2 (mil duzentos e dois vírgula vinte e cinco metros

quadrados),  situado  na  Rua  Manoel  Caeiro,  no  Bairro  Novo  Quartel,  naquele

município, constituído pelos lotes nºs 13 e 14 da quadra 3, com áreas de 558,75m2

(quinhentos e cinquenta e oito vírgula setenta e cinco metros quadrados) e 643,50m2

(seiscentos e quarenta e três vírgula cinquenta metros quadrados), respectivamente,

registrados sob os nºs 6.055 e 6.056, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Dores do Indaiá.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento da
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Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Quartel Geral não houver procedido ao registro

do imóvel.

Art.  4º  -  O Município  de  Quartel  Geral  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.818/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.818/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza o

Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Pitangui  o  imóvel  que  especifica,  foi

aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.818/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pitangui o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Pitangui imóvel

com  área  de  10.000m²  (dez  mil  metros  quadrados),  situado  naquele  município,

registrado sob o  nº  30.204,  a  fls.  222 do Livro  3-V1,  no Cartório  de  Registro  de

Imóveis da Comarca de Pitangui.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento da
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Escola Municipal Jorge Morato.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Pitangui não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Pitangui  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.819/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.819/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza o

Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Guarani  o  imóvel  que  especifica,  foi

aprovado no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.819/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Guarani o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Guarani imóvel

com  área  de  1.220m²  (mil  duzentos  e  vinte  metros  quadrados),  situado  naquele

município, registrado sob o nº 5.834, a fls. 107 do Livro 3-G, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Guarani.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento do
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Centro Comunitário da Estação Tupy.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Guarani não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Guarani  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Tiago Ulisses, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.874/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.874/2013, de autoria do governador do Estado, que dispõe

sobre o processo de designação, a avaliação de desempenho específica e o prêmio

de produtividade de Vigilância em Saúde das autoridades sanitárias de Vigilância em

Saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e altera a Lei nº

15.474, de 28 de janeiro de 2005, foi aprovado no 2º turno, na forma do Substitutivo

nº 1 ao vencido no 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.874/2013

Dispõe sobre o processo de designação como autoridade sanitária de vigilância à

saúde e sobre  o  Prêmio  de  Produtividade de Vigilância  à  Saúde,  altera  a  Lei  nº

15.474, de 28 de janeiro de 2005, e dá outras providênicas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  O  servidor  designado como autoridade  sanitária  da  área  de  vigilância

sanitária ou da área de vigilância epidemiológica e ambiental, nos termos da Lei nº

15.474, de 28 de janeiro de 2005, passa a ser designado como autoridade sanitária

de vigilância à saúde.

Parágrafo único - A vigilância à saúde tem como objetivo a análise permanente da

situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações que se

destinam a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem

em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto

a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.

Art.  2º  -  O art.  13  da  Lei  nº  15.474,  de  2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 13 - A designação de servidor como autoridade sanitária de vigilância à saúde,

que compreende as atividades a que se referem os incisos I a VII do art. 16 da Lei nº

13.317, de 1999, observará o disposto nesta lei e destina-se aos seguintes servidores

lotados ou formalmente cedidos à Secretaria de Estado de Saúde:

I - o ocupante do cargo de provimento efetivo ou detentor de função pública a que

se refere o art.  4º da Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990, lotado em órgão ou

entidade integrante do Sistema Estadual de Gestão da Saúde, a que se refere a Lei

nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005;

II  -  o  ocupante  de  cargo  de  provimento  efetivo  lotado  em  órgão  ou  entidade

municipal ou federal integrante do SUS.

§ 1º - A designação de servidor a que se refere o  caput será regulamentada em

decreto, observados:

I - a delimitação do número de vagas para cada atividade específica, de acordo com

os limites previstos nesta lei;

II  -  a  garantia  de prerrogativas que assegurem o  pleno exercício  da  autoridade

sanitária de vigilância à saúde pelo servidor designado;

III  -  a  garantia  de exercício  independente  e autônomo da atividade,  incluindo a

inamovibilidade do servidor até a emissão de parecer sobre o caso em análise;

IV - o processo de seleção interna;

V - o atendimento dos seguintes requisitos pelo servidor:
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a) tempo mínimo de efetivo exercício no serviço público;

b) habilitação com qualificação específica;

c) habilitação em nível superior de escolaridade.

§ 2º -  Ao servidor designado como autoridade sanitária de vigilância à saúde é

vedado:

I  -  ser  proprietário,  administrador,  quotista,  sócio,  dirigente  ou  empregado  de

empresa ou instituição prestadora de serviço ou fornecedora de bens ao SUS;

II  -  exercer  as  atividades  de  autoridade  sanitária em  empresa  ou  instituição

prestadora de serviço ou fornecedora de bens ao SUS da qual seja empregado;

III  -  exercer,  como  autônomo,  atividades  sujeitas  ao  controle  sanitário,  com

remuneração;

IV - estar vinculado a empresa ou instituição da área privada ou filantrópica sujeita a

controle sanitário.

§  3º  -  A  revogação  da  designação  do  servidor  como  autoridade  sanitária  de

vigilância à saúde será regulamentada em decreto e estará condicionada a:

I - comprovação de conduta incompatível com o exercício da função;

II - conflito de interesses do servidor designado e da administração;

III - avaliação de desempenho individual insatisfatória, na forma de regulamento;

IV - pedido do servidor designado;

V - exoneração do servidor designado;

VI - fim do prazo ou revogação do ato de cessão do servidor à Secretaria de Estado

de Saúde;

VII  -  uma avaliação  de  desempenho  específica  insatisfatória,  conforme  critérios

estabelecidos em resolução conjunta da  Secretaria  de  Estado de Planejamento e

Gestão e da Secretaria de Estado de Saúde.

§ 4º - A avaliação de desempenho específica para a função de autoridade sanitária

de  vigilância  à  saúde  terá  periodicidade  de  um  ano  e  observará  critérios

estabelecidos em resolução conjunta da  Secretaria  de  Estado de Planejamento e

Gestão  e  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  observado  o  disposto  na  Lei

Complementar nº 71, de 30 de julho de 2003, e em sua regulamentação.”.

Art. 3º - O caput e os §§ 1º, 3º e 4º do art. 15 da Lei nº 15.474, de 2005, passam a
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vigorar com a redação que se segue, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 5º:

“Art. 15 - Os servidores públicos designados como autoridade sanitária de vigilância

à saúde farão jus ao Prêmio de Produtividade de Vigilância à Saúde - PPVS.

§ 1º -  O PPVS será custeado com recursos oriundos de transferências federais

específicas, conforme regulamentação.

(...)

§ 3º - Os valores, a periodicidade e a forma de cálculo do PPVS serão definidos em

regulamento.

§  4º  -  O  PPVS  não  é  devido  em  caso  de  indisponibilidade  de  recursos  para

pagamento parcial ou integral.

§ 5º - O exercício das funções de superintendente, diretor, coordenador e assessor

das  Superintendências  de  Vigilância  Sanitária  e  Epidemiológica,  Ambiental  e  da

Saúde do Trabalhador não é impedimento para que o servidor a que se referem os

incisos  I  e  II  do  caput  do  art.  13  seja  designado  como  autoridade  sanitária  de

vigilância à saúde e faça jus ao PPVS.”.

Art.  4º  -  O art.  17  da  Lei  nº  15.474,  de  2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  17  -  A  percepção  do  PPVS  não  impede  a  percepção  do  prêmio  por

produtividade previsto no art. 31 da Lei nº 17.600, de 1º de julho de 2008.”.

Art.  5º  -  O art.  19  da  Lei  nº  15.474,  de  2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  19  -  O  PPVS  não  se  incorpora  à  remuneração  nem  aos  proventos  de

aposentadoria ou à pensão do servidor, não servindo de base de cálculo para outro

benefício ou vantagem nem para a contribuição à seguridade social.”.

Art. 6º - Além dos servidores a que se refere o art. 15 da Lei nº 15.474, de 2005,

fará jus ao PPVS o servidor do SUS lotado ou formalmente cedido à Secretaria de

Estado de Saúde que, até a data de publicação desta lei, tenha sido designado como

autoridade sanitária de vigilância sanitária ou vigilância epidemiológica e ambiental,

observado o disposto no caput do art. 1º desta lei.

Art. 7º - Ficam mantidas, até a edição da regulamentação desta lei, as designações

e  os  prêmios  de  produtividade  das  autoridades  sanitárias  autorizados  em  data
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anterior à publicação desta lei.

Art.  8º  -  O reajuste das tabelas  das carreiras  de Auxiliar  de Seguridade Social,

Técnico de Seguridade Social e Analista de Seguridade Social, de que trata o art. 5º

da Lei nº 20.748, de 25 de junho de 2013, aplica-se à vantagem pessoal a que se

refere o art. 39 da Lei nº 19.553, de 9 de agosto de 2011, e não será deduzido do

valor da Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, instituída pela Lei nº 15.787, de

27 de outubro de 2005.

Parágrafo único - O disposto no caput terá vigência a partir do primeiro dia do mês

subsequente à data de publicação desta lei.

Art. 9º - As vantagens pessoais a que se referem o art. 39 da Lei nº 19.553, de

2011, o § 4º do art. 1º da Lei nº 14.683, de 30 de julho de 2003, e o § 3º do art. 1º da

Lei nº 10.470, de 15 de abril de 1991, serão reajustadas nos mesmos índices e datas

de vigência aplicáveis ao vencimento básico do cargo efetivo do servidor que fizer jus

às referidas verbas.

Art. 10 - O § 3º do art. 3º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, passa a

vigorar com a redação que se segue, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 7º:

“Art. 3º - (...)

§ 3º - É requisito para o provimento dos cargos de que trata o caput:

I - para os cargos de níveis 1 a 4, preferencialmente nível médio de escolaridade;

II - para os cargos de níveis 5 a 7, preferencialmente nível superior de escolaridade;

III - para os cargos de níveis 8 a 11, nível superior de escolaridade.

(...)

§ 7º - O requisito de escolaridade estabelecido para o exercício do cargo previsto

no inciso III do § 3º poderá ser dispensado nos casos de comprovada capacitação

funcional específica, qualificação e experiência para a função a ser exercida.”.

Art. 11 - O § 3º do art. 3º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, passa a

vigorar com a redação que se segue, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 8º:

“Art. 3º - (...)

§ 3º - É requisito para o provimento dos cargos de que trata o caput:

I - para os cargos de níveis 1 a 17, preferencialmente nível médio de escolaridade;

II  -  para  os  cargos  de  níveis  18  a  24,  preferencialmente  nível  superior  de
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escolaridade;

III - para os cargos de níveis 25 a 29, nível superior de escolaridade.

(...)

§ 8º - O requisito de escolaridade estabelecido para o exercício do cargo previsto

no inciso III do § 3º poderá ser dispensado nos casos de comprovada capacitação

funcional específica, qualificação e experiência para a função a ser exercida.”.

Art. 12 - Ficam criados cento e seis cargos de provimento efetivo da carreira de

Analista de Gestão e Assistência à Saúde e mil duzentos e setenta e um cargos de

provimento efetivo da carreira de Profissional de Enfermagem, de que trata a Lei nº

15.462, de 13 de janeiro de 2005, pertencentes ao Grupo de Atividades de Saúde do

Poder Executivo, com lotação na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -

Fhemig.

Parágrafo único - Em virtude do disposto no  caput,  a quantidade de cargos das

carreiras  de  Analista  de  Gestão  e  Assistência  à  Saúde  e  de  Profissional  de

Enfermagem, constante, respectivamente, nos itens I.2.3 e I.2.4 do Anexo I da Lei nº

15.462, de 2005, passa a ser, respectivamente: “1.386” e “6.905”.

Art. 13 - Ficam criados cento e cinquenta e dois cargos de provimento efetivo da

carreira de Assistente Executivo de Defesa Social e cento e trinta e quatro cargos de

provimento efetivo da carreira de Analista Executivo de Defesa Social, de que trata a

Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, pertencentes ao Grupo de Atividades de

Defesa Social do Poder Executivo, com lotação na Secretaria de Estado de Defesa

Social - Seds.

Parágrafo único -  Em virtude do disposto no  caput,  a quantidade de cargos das

carreiras de Assistente Executivo de Defesa Social e de Analista Executivo de Defesa

Social, constante, respectivamente, no item I.1 do Anexo I da Lei nº 15.301, de 2004,

passa a ser, respectivamente: “1.863” e “1.532”.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Tiago Ulisses, relator - Lafayette de Andrada.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.876/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.876/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Três Corações o imóvel que especifica, foi

aprovado no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.876/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Três Corações o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Três Corações

imóvel com área de 1.750m² (mil setecentos e cinquenta metros quadrados), situado

naquele  município,  registrado sob o  nº  8.029,  a  fls.  1  do  Livro  2,  no Cartório  de

Registro de Imóveis da Comarca de Três Corações.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento da

Escola Municipal Maria José Coelho Neto.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido  no  art.  2º,  o  Município  de  Três  Corações  não  houver  procedido  ao

registro do imóvel.

Art.  4º - O Município de Três Corações encaminhará à Secretaria  de Estado de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.
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Gilberto Abramo, presidente - Tiago Ulisses, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.877/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.877/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza o

Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Guarani  o  imóvel  que  especifica,  foi

aprovado no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.877/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Guarani o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Guarani imóvel

com área de 2.128m² (dois mil cento e vinte e oito metros quadrados), situado na

região de Bom Sucesso, naquele município, registrado sob o nº 5.831, a fls. 106 do

Livro 3-G, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guarani.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se a abrigar atividades

culturais e esportivas do município.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Guarani não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Guarani  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.
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Gilberto Abramo, presidente - Tiago Ulisses, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.040/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.040/2013, de autoria do governador do Estado, que dispõe

sobre o porte de armas de fogo pelo Agente de Segurança Penitenciário de que trata

a Lei  n°  14.695,  de 30 de julho de 2003,  foi  aprovado no 2° turno,  na forma do

Substitutivo n° 1.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.040/2013

Dispõe sobre o porte de armas de fogo pelo Agente de Segurança Penitenciário de

que trata a Lei n° 14.695, de 30 de julho de 2003.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O ocupante do quadro efetivo de Agente de Segurança Penitenciário, de

que trata a Lei n° 14.695, de 30 de julho de 2003, terá direito a portar arma de fogo

institucional ou particular, ainda que fora de serviço, dentro dos limites do Estado de

Minas Gerais, desde que:

I - preencha os requisitos do inciso III do art. 4° da Lei Federal n° 10.826, de 22 de

dezembro de 2003;

II - não esteja em gozo de licença médica por doença que contra-indique o uso de

armamento;

III - não esteja sendo processado por infração penal, exceto aquelas de que trata a

Lei Federal n° 9.099, de 26 de setembro de 1995.

§  1°  -  O  porte  de  arma  de  fogo  será  deferido  aos  Agentes  de  Segurança

Penitenciários, com base no inciso VII do art. 6° da Lei Federal n° 10.826, de 2003.

§ 2° -  No caso previsto no inciso II  do  caput,  o médico, ao conceder a licença,

deverá declarar a conveniência ou não da manutenção do porte.

§ 3° - O porte de arma de fogo de que trata o  caput se estende ao servidor da
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carreira de Agente de Segurança Penitenciário que esteja aposentado.

§ 4° - Não se aplica o disposto no § 3° na hipótese de aposentadoria por motivo de

saúde,  se,  no  ato  da  concessão  da  aposentadoria  ou  no  decurso  desta,  houver

contra-indicação  médica  ao  porte  de  arma de  fogo  devidamente  fundamentada e

firmada por junta médica.

Art. 2° - A autorização para o porte de arma de fogo de que trata esta lei constará

da Carteira de Identidade Funcional  do Agente de Segurança Penitenciário,  a ser

confeccionada pela instituição estadual competente.

Parágrafo único - Em caso de proibição ou suspensão do porte de arma de fogo,

nas hipóteses previstas nesta lei ou em outras normas que regulamentem a matéria,

deverá ser emitida nova carteira funcional para o Agente de Segurança Penitenciário,

sem a autorização do porte.

Art.  3°  -  Responderá  administrativa  e  penalmente  o  Agente  de  Segurança

Penitenciário  que  omitir  ou  fraudar  qualquer  documento  ou  situação  que  possa

motivar a suspensão ou a proibição de seu porte de arma de fogo.

Art.  4°  -  O Agente de Segurança Penitenciário,  ao portar  arma de fogo fora de

serviço e em locais onde haja aglomeração de pessoas, em virtude de evento de

qualquer  natureza,  deverá  fazê-lo  de  forma  discreta,  visando  a  evitar

constrangimentos  a  terceiros,  e  responderá,  nos  termos  da  legislação  pertinente,

pelos excessos que cometer.

Art.  5°  -  O porte  de  arma de fogo pelo Agende de Segurança Penitenciário  no

interior de unidades prisionais respeitará o disposto em regulamento.

Art.  6°  -  É  obrigatório  o  porte,  pelo  Agende  de  Segurança  Penitenciário,  do

Certificado de Registro de Arma de Fogo atualizado e da Identidade Funcional.

Art. 7° - Aplica-se, no que couber, o disposto na Lei Federal n° 10.826, de 2003, e

demais normas que regulamentem a matéria.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Tiago Ulisses, relator - Lafayette de Andrada.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.106/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.106/2013, de autoria do deputado Glaycon Franco, que institui

o Dia da Carne Suína Mineira, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.106/2013

Institui o Dia da Carne Suína Mineira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  instituído  o  Dia  da  Carne  Suína  Mineira,  a  ser  comemorado,

anualmente, no dia 30 de abril.

Art. 2° - O Estado apoiará a realização de eventos e comemorações por ocasião do

Dia da Carne Suína Mineira, visando a valorizar a cadeia produtiva da carne suína e

sua representatividade econômica, social e cultural no Estado.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Tiago Ulisses, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.255/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.255/2013, de autoria do deputado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública a Casa de Recuperação Vinde a Mim, com sede no Município de

São Lourenço, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 4.255/2013

Declara de utilidade pública a Casa de Recuperação Vinde a Mim, com sede no

Município de São Lourenço.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Recuperação Vinde a Mim,

com sede no Município de São Lourenço.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Tiago Ulisses, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.325/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.325/2013, de autoria do deputado Inácio Franco, que declara

de utilidade pública a Associação de Capoeira Afro-Minas - Ascam -, com sede no

Município de Martinho Campos, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.325/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Capoeira Afro-Minas - Ascam -, com

sede no Município de Martinho Campos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Capoeira Afro-Minas -

Ascam -, com sede no Município de Martinho Campos.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Tiago Ulisses, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.335/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.335/2013, de autoria do deputado Fábio Cherem, que declara
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de  utilidade  pública  a  Lira  Santa  Rita,  com sede  no  Município  de  Santa  Rita  do

Sapucaí, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 4.335/2013

Declara de utilidade pública a entidade Lira Santa Rita, com sede no Município de

Santa Rita do Sapucaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Lira Santa Rita, com sede no

Município de Santa Rita do Sapucaí.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Tiago Ulisses, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.389/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.389/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza

o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Ibirité  o  imóvel  que  especifica,  foi

aprovado no 2° turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.389/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ibirité o imóvel que especifica e

altera a destinação do imóvel de que trata a Lei n° 15.176, de 16 de junho de 2004.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Ibirité imóvel com
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área de 557m² (quinhentos e cinquenta e sete metros quadrados), situado naquele

município, registrado sob o n° 82.710, no Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Betim.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento de

unidade de saúde.

Art. 2° - O imóvel de que trata o art. 1° reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata o art. 1° tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Ibirité não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4°  -  O  Município  de  Ibirité  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista

no parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - O imóvel de que trata a Lei nº 15.176, de 16 de junho de 2004, passa a

destinar-se  à  construção  de  escola  e  de  espaço  para  atividades  de  lazer  e  à

regularização urbana.

Parágrafo único - São requisitos para a regularização a que se refere o caput:

I - que o posseiro seja carente;

II - que o posseiro esteja na posse do imóvel desde data anterior a 1º de janeiro de

2008.

Art. 6° - O imóvel regularizado nos termos do parágrafo único do art. 5° não poderá

ser alienado no prazo de cinco anos contados da data da regularização.

Art. 7º - O imóvel a que se refere o art. 5° reverterá ao patrimônio do Estado se,

findo o prazo de cinco anos contados da publicação desta lei, não lhe tiver sido dada

a destinação prevista no art. 5º.

Art. 8° - Ficam revogados os arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 15.176, de 2004, e a Lei nº

19.410, de 30 de dezembro de 2010.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Tiago Ulisses, relator - Lafayette de Andrada.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.415/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.415/2013, de autoria do deputado Lafayette de Andrada, que

concede prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei n° 18.938, de 10 de junho de

2010, que autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - a

doar  ao  Estado  o  imóvel  que  especifica,  foi  aprovado  no  2°  turno,  na  forma  do

vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.415/2013

Concede prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei n° 18.938, de 10 de junho

de 2010, que autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - a

doar ao Estado o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica concedido ao donatário do imóvel de que trata a Lei n° 18.938, de 10

de junho de 2010, o prazo de dez anos, contados da data de publicação desta lei,

para  a  execução  das  obras  destinadas  à  construção do Centro  de  Reintegração

Social  da  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos  Condenados  -  Apac  -  de

Barbacena.

Art. 2° - O imóvel de que trata a Lei n° 18.938, de 2010, reverterá ao patrimônio da

Fhemig se, findo o prazo previsto no art. 1°, não lhe tiver sido dada a destinação

prevista no art. 1°.

Art. 3° - Fica revogado o art. 2° da Lei n° 18.938, de 2010.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Tiago Ulisses, relator - Lafayette de Andrada.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.434/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.434/2013, de autoria do deputado Lafayette de Andrada, que

autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Barbacena  o  imóvel  que

específica, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.434/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Barbacena  o  imóvel  que

específica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Barbacena uma

área  de  10,3251ha  (dez  vírgula  três  mil  duzentos  e  cinquenta  e  um  hectares),

correspondente a 103.251m² (cento e três  mil  duzentos e cinquenta e um metros

quadrados), conforme descrição constante no Anexo desta lei, a ser desmembrada do

imóvel com área de 436.165,23m² (quatrocentos e trinta e seis mil cento e sessenta e

cinco vírgula vinte e três metros quadrados), registrado sob o n° 4.415, a fls. 94-98 do

Livro 3, no Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput destina-se  a  atividades

relacionadas à cultura, ao lazer, ao esporte e a outras de natureza institucional.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Barbacena não houver procedido ao registro

do imóvel.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.
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Gilberto Abramo, presidente - Tiago Ulisses, relator - Lafayette de Andrada.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 2013)

A  área  a  ser  doada  tem  a  seguinte  descrição:  partindo  do  ponto  1,  com

coordenadas planas N = 7.650.711,91m e E = 625.968,76m, localizado na Rua Luiz

Delben e canto da divisa com o canil da Sociedade dos Animais, segue confrontando

à esquerda com a Rua Luiz Delben, com distância de 75,54m e azimute de 47°02'12”,

até o ponto 2; deste, confrontando à esquerda com a Rua Luiz Delben, seguindo com

distância  de  73,62m  e  azimute  plano  de  43°54'11”,  chega-se  ao  ponto  3;  deste,

seguindo com distância de 4,23m e azimute plano de 61°17'20”, chega-se ao ponto 4;

deste, seguindo com distância de 41,57m e azimute plano de 65°31'57”, chega-se ao

ponto 5; deste,  seguindo com distância de 28,66m e azimute plano de 82°46'46”,

chega-se ao ponto 6; deste, seguindo com distância de 22,92m e azimute plano de

84°15'46”, chega-se ao ponto 7; deste, seguindo com distância de 36,27m e azimute

plano de 83°39'47”, chega-se ao ponto 8; deste, seguindo com distância de 40,46m e

azimute plano de 83°40'39”,  chega-se ao ponto 9; deste, confrontando à esquerda

com Sericícola (área remanescente), seguindo com distância de 75,16m e azimute

plano de 217°02'36”, chega-se ao ponto 10; deste, seguindo com distância de 12,55m

e azimute plano de 173°22'12”, chega-se ao ponto 11; deste, seguindo com distância

de 25,33m e azimute plano de 170°30'28”, chega-se ao ponto 12; deste, seguindo

com distância de 90,83m e azimute plano de 72°51'01”, chega-se ao ponto 13; deste,

seguindo com distância de 139,59m e azimute plano de 62°48'00”, chega-se ao ponto

14;  deste,  confrontando à esquerda com a Estação Meteorológica,  seguindo com

distância de 47,73m e azimute plano de 150°15'27”, chega-se ao ponto 15; deste,

seguindo com distância de 38,20m e azimute plano de 149°41'14”, chega-se ao ponto

16; deste, confrontando à esquerda com o Ministério da Aeronáutica, seguindo com

distância de 149,36m e azimute plano de 240°14'59”, chega-se ao ponto 17; deste,

seguindo com distância de 22,36m e azimute plano de 157°09'08”, chega-se ao ponto

18; deste, seguindo com distância de 51,25m e azimute plano de 154°15'42”, chega-

se  ao  plano  19;  deste,  seguindo  com  distância  de  61,10m  e  azimute  plano  de

149°12'29”,  chega-se  ao  ponto  20;  deste,  seguindo  com  distância  de  25,24m  e
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azimute plano de 156°18'57”, chega-se ao ponto 21; deste, confrontando à esquerda

com a Rua Lobato Campos, seguindo com distância de 189,25m e azimute plano de

222°44'05”, chega-se ao ponto 22; deste, confrontando à esquerda com o canil da

Sociedade dos Animais, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 206,45m

e azimute plano de 322°04'47”, chega-se ao ponto 23; deste, seguindo com distância

de 223,09m e azimute plano de 307°29'14”,  chega-se ao ponto 1, ponto inicial  da

presente descrição, fechando o perímetro com área de 10,3251ha (dez vírgula três

mil duzentos e cinquenta e um hectares).

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.458/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução nº 4.458/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária,  que  ratifica  o  Convênio  nº  51/2013,  celebrado  pelo

Conselho  Nacional  de Política Fazendária  -  Confaz -  em 8 de  julho  de  2013,  foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.458/2013

Ratifica o Convênio ICMS nº 51, de 8 de julho de 2013, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificado o Convênio ICMS nº 51, de 8 de julho de 2013, celebrado no

âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz  -,  que  altera  o

Convênio ICMS nº 54, de 25 de maio de 2012, que concede isenção do ICMS nas

saídas  interestaduais  de  rações  para  animais  e  dos  insumos  utilizados  em  sua

fabricação, cujos destinatários estejam domiciliados em municípios com situação de

emergência  ou  de  calamidade  pública  declarada  em  decreto  governamental,  em

decorrência da estiagem que atinge o semiárido brasileiro.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.487/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução nº 4.487/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira  e  Orçamentária,  que  ratifica  o  Convênio  nº  48/2013,  celebrado  pelo

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - em 12 de junho de 2013, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.487/2013

Ratifica o Convênio ICMS nº 48, de 12 de junho de 2013, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificado o Convênio ICMS nº 48, de 12 de junho de 2013, celebrado

no âmbito do Conselho Nacional  de Política Fazendária -  Confaz -,  que institui  o

Sistema de Registro e Controle das Operações com o Papel Imune Nacional - Recopi

Nacional - e disciplina, para as unidades federadas que especifica, o credenciamento

do contribuinte  que realize  operações com papel  destinado à  impressão  de livro,

jornal ou periódico.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.521/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução nº 4.521/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica o Convênio ICMS nº 150, de 17 de dezembro

de 2012, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz
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-, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.521/2013

Ratifica o Convênio ICMS nº 150, de 17 de dezembro de 2012, celebrado no âmbito

do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º -  Fica ratificado o Convênio ICMS nº 150,  de 17 de dezembro de 2012,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, que

altera o Convênio ICMS nº 54, de 25 de maio de 2012, que concede isenção do ICMS

nas saídas interestaduais de rações para animais e dos insumos utilizados em sua

fabricação, cujos destinatários estejam domiciliados em municípios com situação de

emergência  ou  de  calamidade  pública  declarada  em  decreto  governamental,  em

decorrência da estiagem que atinge o semiárido brasileiro.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.553/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.553/2013, de autoria do deputado Tenente Lúcio, que declara

de utilidade pública a Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Monte Alegre

de Minas, com sede no Município de Monte Alegre de Minas, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 4.553/2013

Declara de utilidade pública a Associação Voluntária  de Combate ao Câncer  de

Monte Alegre de Minas, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Voluntária de Combate ao

Câncer de Monte Alegre de Minas, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Tiago Ulisses, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.580/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.580/2013, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial e Serviços de Varginha

- Aciv -,  com sede no Município de Varginha, foi  aprovado em turno único, com a

Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.580/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de

Serviços de Varginha - Aciv -, com sede no Município de Varginha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica declarada de utilidade pública  a Associação Comercial,  Industrial,

Agropecuária e de Serviços de Varginha - Aciv -, com sede no Município de Varginha.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Tiago Ulisses, relator - Lafayette de Andrada.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.591/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.591/2013, de autoria do deputado  Luiz Humberto Carneiro,

que  declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Comerciantes  da  Ceasa  de

Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.591/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Comerciantes  da  Ceasa  de

Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Comerciantes da

Ceasa de Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Tiago Ulisses, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.717/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 4.717/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

setor de vestuário, cama, mesa e banho, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de

26 de dezembro de 1975, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.717/2013

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de vestuário, cama,

mesa e banho, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de vestuário, cama, mesa e banho, nos termos do art. 225 da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975, conforme exposição de motivos encaminhada por

meio da Mensagem n° 546/2013.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo, presidente - Tiago Ulisses, relator - Lafayette de Andrada.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2013

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 5.454, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013

Ratifica o Convênio ICMS nº 51, de 8 de julho de 2013, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1º - Fica ratificado o Convênio ICMS nº 51, de 8 de julho de 2013, celebrado no

âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz  -,  que  altera  o

Convênio ICMS nº 54, de 25 de maio de 2012, que concede isenção do ICMS nas

saídas  interestaduais  de  rações  para  animais  e  dos  insumos  utilizados  em  sua

fabricação, cujos destinatários estejam domiciliados em municípios com situação de

emergência  ou  de  calamidade  pública  declarada  em  decreto  governamental,  em

decorrência da estiagem que atinge o semiárido brasileiro.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro de 2013; 225º da

Inconfidência Mineira e 192º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.455, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013

Ratifica o Convênio ICMS nº 48, de 12 de junho de 2013, celebrado no âmbito do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1º - Fica ratificado o Convênio ICMS nº 48, de 12 de junho de 2013, celebrado

no âmbito do Conselho Nacional  de Política Fazendária -  Confaz -,  que institui  o

Sistema de Registro e Controle das Operações com o Papel Imune Nacional - Recopi

Nacional - e disciplina, para as unidades federadas que especifica, o credenciamento

do contribuinte  que realize  operações com papel  destinado à  impressão  de livro,
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jornal ou periódico.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro de 2013; 225º da

Inconfidência Mineira e 192º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.456, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013

Ratifica o Convênio ICMS nº 150, de 17 de dezembro de 2012, celebrado no âmbito

do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art.  1º -  Fica ratificado o Convênio ICMS nº 150,  de 17 de dezembro de 2012,

celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, que

altera o Convênio ICMS nº 54, de 25 de maio de 2012, que concede isenção do ICMS

nas saídas interestaduais de rações para animais e dos insumos utilizados em sua

fabricação, cujos destinatários estejam domiciliados em municípios com situação de

emergência  ou  de  calamidade  pública  declarada  em  decreto  governamental,  em

decorrência da estiagem que atinge o semiárido brasileiro.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro de 2013; 225º da

Inconfidência Mineira e 192º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.457, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de vestuário, cama,

mesa e banho, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte
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mineiro do setor de vestuário, cama, mesa e banho, nos termos do art. 225 da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975, conforme exposição de motivos encaminhada por

meio da Mensagem n° 546/2013.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro de 2013; 225º da

Inconfidência Mineira e 192º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ATAS

ATA DA 94ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 17/12/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Hely Tarqüínio e Dilzon Melo

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  1ª  Parte:  1ª  Fase  (Expediente):  Atas  -

Correspondência: Ofício nº 13/2013 (encaminhando o Projeto de Lei nº 4.797/2013),

do  presidente  do  Tribunal  de  Justiça  -  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.798 a 4.809/2013 - Projeto de

Resolução nº 4.810/2013 - Requerimentos nºs 6.852 a 6.880/2013 - Requerimentos

dos  deputados  Paulo  Lamac  e  Durval  Ângelo  (2)  e  das  Comissões  de  Assuntos

Municipais  (2),  de  Participação  Popular  e  de  Direitos  Humanos  -  Comunicações:

Comunicação  do  deputado  Carlos  Pimenta  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos

deputados André Quintão, Vanderlei Miranda, Cabo Júlio, Rogério Correia e Tadeu

Martins Leite - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Questão de

Ordem  -  Suspensão  e  Reabertura  da  Reunião  -  Votação  de  Requerimentos:

Requerimentos das Comissões de Participação Popular, de Assuntos Municipais (2) e

de Direitos Humanos e do deputado Durval Ângelo; aprovação - 2ª Fase: Discussão e

Votação  de  Proposições:  Requerimento  do  deputado  Durval  Ângelo;  aprovação  -

Chamada  para  recomposição  do  número  regimental;  existência  de  quórum  para

votação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.745/2013; aprovação na forma

do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 4.784/2013;
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requerimento do deputado Sargento Rodrigues; discursos dos deputados Sargento

Rodrigues, Paulo Guedes e Fred Costa, da deputada Luzia Ferreira e dos deputados

Neider  Moreira  e  Cabo  Júlio;  prorrogação  da  reunião;  votação  do  requerimento;

rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; requerimento do deputado

Sávio  Souza  Cruz;  discursos  dos  deputados  Sávio  Souza  Cruz,  Rogério  Correia,

Sargento Rodrigues e Fred Costa; votação do requerimento; rejeição; verificação de

votação;  ratificação  da  rejeição;  requerimento  do  deputado  Sargento  Rodrigues;

discursos  dos  deputados  Sargento  Rodrigues  e  Sávio  Souza  Cruz;  votação  do

requerimento; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; prejudicialidade

do requerimento do deputado Sávio Souza Cruz; registro de presença; requerimento

do  deputado  Sávio  Souza  Cruz;  deferimento;  discurso  do  deputado  Sargento

Rodrigues;  votação  nominal  do  Substitutivo  nº  2,  salvo  emendas  e  destaque;

aprovação; prejudicialidade do Substitutivo nº 1; votação nominal das Emendas nºs 1

a 3 e 5 a 8; rejeição; suspensão e reabertura da reunião; discurso do deputado Sávio

Souza  Cruz;  votação  nominal  da  Emenda  nº  4;  rejeição;  questão  de  ordem;

declarações de voto - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro -  Ivair  Nogueira -  Hely Tarqüínio -  Adelmo Carneiro Leão -  Dilzon

Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio

Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do

Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir

- Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem

-  Fred  Costa  -  Gilberto  Abramo  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo

Valadares  -  Hélio  Gomes -  Inácio  Franco -  João Leite -  Juarez Távora -  Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado -

Luiz  Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -

Marques Abreu -  Neilando Pimenta -  Paulo Guedes -  Pinduca Ferreira -  Pompílio

Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -
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Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu

Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago  Ulisses  -  Tony  Carlos  -  Ulysses  Gomes  -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h8min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura das atas das duas reuniões anteriores.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Atas

- O deputado Rômulo Viegas, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência

- O  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  1º-secretário  ad  hoc,  lê  a  seguinte

correspondência:

“OFÍCIO Nº 13/2013*

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2013.

Senhor Presidente:

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 66, inciso

IV,  alínea “b”, e 104, inciso  II,  da Constituição do Estado de Minas Gerais, o anexo

projeto de lei e sua justificação, para fixar percentual de vagas a secem ofertadas no

processo de promoção vertical dos servidores da Secretaria do Tribtuhal de Justiça.

A medida  se  faz  necessária  para  viabilizar  o  cumprimento  de  determinação  do

Conselho Nacional de Justiça, que determinou a este Tribunal promover, no prazo de

180 dias, a adequação das carreiras integrantes dos quadros de pessoal da justiça de

primeiro e segundo graus, de modo a assegurar isonomia entre os dois quadros.

Ao ensejo, apresento-lhe os meus protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Desembargador Almeida Melo, Presidente, em exercício.
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PROJETO DE LEI Nº 4.797/2013

Art. 1° - Fica acrescido ao art. 9° da Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007, o § 2°

com a redação que se segue, renumerado-se como § 1° o atual parágrafo único:

“Art. 9° - (...)

§ 2° - Na apuração de vagas a serem ofertadas nas classes subsequentes à classe

inicial  das  carreiras  de  que  trata  o  §  1°,  será  observada  a  equivalência,  em

percentuais, aos quantitativos fixados no Anexo IV da Lei nº 13.467, de 12 de janeiro

de 2000, para os cargos de idêntica denominação.”.

Art. 2° - O posicionamento nas classes subsequentes à classe inicial das carreiras

previstas nos quadros de pessoal do Poder Judiciário fica condicionado:

I - à existência de créditos orçamentários consignados ao Tribunal de Justiça; e

II - à observância dos limites fixados nos arts. 20 e 22 da Lei Complementar Federal

n° 101, de 4 de maio de 2000.

Parágrafo único - A oferta de vagas para as classes subsequentes das carreiras de

que trata este artigo será equânime, em percentuais, e observará sempre o princípio

da isonomia entre servidores integrantes dos quadros de pessoal do Poder Judiciário.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificação:  No  Procedimento  de  Controle  Administrativo  nº  0005732-

69.2012.2.00.000, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinou a este Tribunal

que  “promova  estudos,  com  consequente  conclusão,  no  prazo  de  180  (cento  e

oitenta) dias, para analisar as questões referentes [...] à adequação ao princípio da

isonomia entre os servidores do Tribunal”.

A isonomia determinada pelo CNJ relaciona-se com o fato de que os quadros de

servidores  das secretarias  do  Tribunal  de  Justiça  e do  Tribunal  de  Justiça  Militar

especificam apenas quantitativo  de  cargos previstos  para  cada carreira,  mas não

define esse quantitativo por classe, diferentemente do que ocorre com os quadros de

cargos destinados aos serviços auxiliares da justiça de primeiro grau.

O que se determina, portanto, é a adoção de mesma sistemática de distribuição dos

cargos de servidores do Poder Judiciário: se apenas por carreira ou se por carreira e

classe.

Registra-se,  por  oportuno,  que  o  Conselheiro  Jefferson  Kravchychyn,  relator  do
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PCA, não definiu o parâmetro a ser utilizado. Apenas ressaltou que, “enquanto houve

mudança legislativa na carreira dos servidores de 2ª instância, retirando o número de

vaga para cada padrão, o mesmo não aconteceu em relação aos servidores de 1ª

instância”, para ao final concluir  que o Conselho não fará “qualquer juízo de valor

acerca do assunto, respeitando a autonomia administrativa e financeira do Tribunal, a

menos que haja ilegalidade no processo de estudos”.

Para cumprir a determinação do CNJ, necessário alterar a legislação regente da

matéria.

Propõe-se fixar, para os servidores da Secretaria do Tribunal, o número de vagas

destinadas à promoção vertical, adotando o mesmo critério já utilizado nas carreiras

dos quadros de pessoal da justiça de primeiro grau, conforme o Anexo IV da Lei nº

13.467, de 12 de janeiro de 2000.

Para tanto, apresenta-se projeto destinado a acrescentar parágrafo ao art. 9° da Lei

nº 16.645, de 6 de janeiro de 2007,  que dispõe sobre os quadros de pessoal  da

Secretaria do Tribunal de Justiça”.

Determina o citado artigo que:

“Art.  9°  -  Os  cargos  de  provimento  efetivo  de  Técnico  Judiciário  e  de  Oficial

Judiciário, integrantes do item I.1 do Anexo I desta lei, serão providos por concurso

público de provas ou de provas e títulos, e o servidor nomeado será posicionado no

primeiro padrão da classe inicial de cada uma das carreiras.

Parágrafo único - Nas carreiras de Técnico Judiciário, Oficial Judiciário e Agente

Judiciário, constantes no Anexo I desta lei, o posicionamento do servidor nas classes

subsequentes à classe inicial será feito mediante promoção, nos termos das Leis n°

10.593, de 7 de janeiro de 1992, n° 11.617, de 4 de outubro de 1994, e n° 13.467, de

2000, e de resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça”.

Pela redação sugerida para o novo dispositivo, numerado como § 2°, o número de

servidores a serem posicionados nas classes subsequentes à inicial passaria a ser

equivalente, em termos percentuais,  ao fixado para as carreiras dos servidores da

justiça de primeiro grau, de idêntica denominação.

Justifica  a  proposta  acima  o  entendimento  de  que  o  alcance  de  graus  mais

elevados de uma carreira não é considerado direito público subjetivo de todos os
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servidores, mas condicionado ao preenchimento de uma série de requisitos legais e

regulamentares, inclusive a existência de vaga na classe (ou nível) subsequente e de

recursos orçamentários para custear as despesas decorrentes da promoção.

Ademais, a distribuição de cargos nos diversos degraus de uma mesma carreira,

ressalte-se, é sistemática regente de várias carreiras de estado, como exemplos, as

da  magistratura  e  do  exército.  Em  Minas  Gerais,  ainda  exemplificando,  o

desenvolvimento na carreira dos integrantes da magistratura pressupõe a existência

de cargo vago na entrância para a qual o juiz de direito almeja ser promovido, além

do preenchimento de outros requisitos previstos na legislação específica. O mesmo

ocorre com a carreira dos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público.

No tocante aos recursos orçamentários, consigna-se aqui que, na sessão realizada

em 27 de junho deste  ano,  em sede de recurso,  o CNJ confirmou a decisão do

Relator no PCA acima identificado.

Transcreve-se, por oportuno, o seguinte excerto da nova decisão:

“1 - A Lei estadual n° 16.645/2007 extinguiu a vinculação da quantidade de cargos

por classe no plano de carreiras dos servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça

de  Minas  Gerais.  Contudo,  ainda  remanesce  a  necessidade  de  observância  do

requisito  da  disponibilidade  orçamentaria,  que deve  ser  seguido  pelo  Tribunal  de

Justiça do Estado de Minas Gerais.” (Grifos nossos).

Assim,  sugere-se,  no  art.  2°  do  anteprojeto,  vincular  as  promoções  verticais  à

existência de créditos orçamentários consignados ao Tribunal de Justiça, bem como

ao cumprimento dos limites fixados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Propõe-se,  por  fim,  como  parágrafo  único  do  art.  2°  do  anteprojeto,  que  seja

equânime a oferta de vagas para as classes subsequentes de todas as carreiras do

servidor do Poder Judiciário, a fim de efetivar o tratamento isonômico determinado

pelo Conselho Nacional de Justiça.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original
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OFÍCIOS

Do Sr. Aldo de Campos Costa, assessor do STF, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 5.934/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Álvaro Campos de Carvalho, superintendente regional do Dnit (2), prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 6.204 e 6.210/2013, da Comissão de

Transporte.

Do Sr.  Carlos Alberto Reis de Paula,  presidente do TST, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 3.014/2012, da Comissão do Trabalho.

Do Sr. Cássio Azevedo Fontenelle, juiz auxiliar da Presidência do TJMG, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 6.167/2013, da Comissão de Prevenção e

Combate às Drogas.

Do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional da

PMMG (2), prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 5.555/2013, da

Comissão  de  Segurança  Pública,  e  5.678/2013,  da  Comissão  de  Prevenção  e

Combate às Drogas.

Da Sra. Cleide Edvirges Santos Laia, chefe do Gabinete do Ministro da Agricultura,

Pecuária  e  Abastecimento  ,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

4.459/2013, da Comissão de Política Agropecuária.

Do Sr. Cristiano Felix dos Santos Silva, presidente do Sicoob Cofal, comunicando

que essa entidade foi agraciada na categoria prata do I Prêmio Sescoop Excelência

de Gestão. (- À Comissão de Turismo.)

Do Sr. Danilo de Castro, secretário de Governo, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 5.420/2013, da Comissão de Transporte.

Do  Sr.  Élido  Bonomo,  presidente  do  Conselho  Federal  de  Nutricionistas,

agradecendo  voto  de  congratulações  formulado  por  esta  Casa  em  atenção  a

requerimento do deputado André Quintão, pela passagem do Dia do Nutricionista.

Do Sr.  Geraldo  Flávio  Vasques,  procurador-geral  de  justiça  adjunto institucional,

encaminhando recomendação do Ministério Público para a suspensão da tramitação

das proposições relacionadas à extinção do Funpemg. (- À Mesa da Assembleia.)

Do Sr. Guilherme Nunes de Avelar Neto, diretor do Processo Legislativo da Câmara

Municipal  de  Belo  Horizonte,  prestando informações relativas  ao Requerimento  n°
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6.004/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Da  Sra.  Hosana  Regina  Andrade  de  Freitas,  promotora  de  justiça,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.166/2013,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do  Sr.  José  Abud  Neto,  presidente  da  Câmara  Municipal  de  Santos  Dumont,

solicitando providências para que sejam efetivadas as alterações previstas em projeto

de lei que menciona, sancionado pelo Executivo desse município. (- À Comissão de

Assuntos Municipais.)

Do  Sr.  José  Bissiati  Filho,  prefeito  municipal  de  São  Francisco  do  Glória,

manifestando-se favorável ao Projeto de Lei nº 4.655/2013. (- Anexe-se ao referido

projeto de lei.)

Do  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  diretor-geral  do  DER-MG,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.468/2013,  da  Comissão  de  Assuntos

Municipais.

Do Sr. Júlio César dos Santos Esteves, secretário adjunto de Casa Civil, prestando

informações  relativas aos  Projetos  de  Lei  nºs  3.926  e  4.575/2013,  em  atenção a

pedidos de diligência da Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos referidos projetos de

lei.)

Do Sr.  Marcelo  Mattar  Diniz,  coordenador  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das

Promotorias Criminais, de Execução Penal, do Tribunal do Júri e da Auditoria Militar,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.075/2013,  da Comissão de

Assuntos Municipais.

Do Sr.  Marcelo Pontes Vianna, corregedor-geral da União (substituto),  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  6.225/2013,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Casa  Civil  (15),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 4.458, 4.928, 5.396 e 5.625/2013, da

Comissão  de  Segurança  Pública;  4.486  e  5.818/2013,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos; 5.164 e 5.802/2013, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas;

5.766, 5.783 e 5.787/2013, da Comissão de Transporte; 5.490/2013, da Comissão de

Saúde; 5.723/2013, da Comissão Extraordinária das Águas; e 5.562 e 5.759/2013, da
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deputada Liza Prado.

Da  Sra.  Mariana  Lisboa  Carneiro,  promotora  de  justiça,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 5.846/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Maria Sueli de Oliveira Pires, secretária adjunta de Educação, prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.928/2013,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Sr. Maurício Leonardo, presidente do Sindicato dos Notários e Registradores de

Minas Gerais, informando a posse dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal e

dos delegados regionais desse sindicato eleitos para o próximo triênio.

Do  Sr.  Murilo  Andrade  de  Oliveira,  subsecretário  de  Administração  Prisional,

prestando informações relativas ao Requerimento nº  5.502/2013,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Do  Sr.  Nelson  Campos,  secretário  executivo  do  Fundo  de  Defesa  de  Direitos

Difusos,  informando  a  celebração  do  convênio  que  menciona,  entre  o  referido

ministério  e  a  Fundação  de  Arte  de  Ouro  Preto.  (-  À  Comissão  de  Fiscalização

Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art. 100, inciso

XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Reinaldo Xavier Guimarães, presidente da Câmara Municipal de Curvelo,

informando a aprovação por essa câmara de moção de aplauso ao deputado Dinis

Pinheiro pelo projeto Mobilidade Urbana.

Da Sra. Rocicleide Silva, diretora do Departamento de Fomento à Produção e à

Estruturação Produtiva, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,

prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  5.022/2013,  da  Comissão

Extraordinária das Águas.

Do  Sr.  Rodrigo  Imar  Martinez  Riera,  prefeito  municipal  de  Itajubá,  prestando

informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.707/2013,  em  atenção  a  pedido  de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao referido projeto de lei.)

Do Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa  Social  (4),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 5.639 e 5.645/2013, da Comissão de

Segurança Pública, 5.682/2013, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, e

5.929/2013, da Comissão de Direitos Humanos.
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Do  Sr.  Ronaldo  J.  G.  Roggini,  superintendente  regional  da  CEF,  notificando  o

crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, relativos ao termo de compromisso que

menciona, firmado entre essa instituição e a Setop. (- À Comissão de Fiscalização

Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição do Estado, c/c o art. 100, inciso

XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr.  Thiago Souza Sabino, presidente da Câmara Municipal de Além Paraíba,

encaminhando  moção  de  congratulações  com  o  presidente  desta  Casa  pela

realização do fórum técnico Mobilidade Urbana - Construindo Cidades Inteligentes.

Do Sr. Túlio de Medeiros Garcia, procurador-chefe da Fazenda Nacional em Minas

Gerais,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  6.239/2013,  da

Comissão de Cultura.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente - A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra

aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.798/2013

Permite o acompanhamento de pacientes menores de idade por responsável nos

procedimentos  médicos  realizados  nos  setores  de  urgência  e  emergência  dos

hospitais públicos e privados localizados no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica permitido o acompanhamento  de pacientes  menores de idade por

responsável  nos  procedimentos  médicos  realizados  nos  setores  de  urgência  e

emergência dos hospitais públicos e privados localizados no Estado.

Art. 2º - A Secretaria de Estado de Saúde regulamentará esta lei e determinará a

faixa etária dos pacientes por ela beneficiados.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2013.

Leonardo Moreira

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é assegurar aos pais ou responsáveis o

direito de acompanhar a criança menor de idade, com faixa etária a ser definida pela
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Secretaria de Estado de Saúde, na realização de procedimentos médicos em setores

de urgência e emergência dos hospitais públicos e privados localizados no Estado.

Também visamos com este projeto dar mais segurança aos profissionais da saúde

e aos pais de menores de idade ou aos responsáveis por eles, evitando casos, como

o que chocou a sociedade recentemente, em que um bebê de apenas 2 meses de

idade,  atendido  em  um  grande  hospital  infantil  em  São  Paulo,  com  suspeita  de

meningite, supostamente teve as pernas e duas costelas fraturadas quando afastado

dos pais para a realização de um procedimento para coleta de líquor,  líquido que

envolve o cérebro e a medula espinhal.

Entendemos que esta é uma medida de grande relevância social, razão pela qual

peço apoio aos meus ilustres pares para aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.799/2013

Declara de utilidade pública a Associação Amigos de Bueno Brandão - AABB -, com

sede no Município de Bueno Brandão.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Amigos de Bueno Brandão

- AABB -, com sede no Município de Bueno Brandão.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação:  A Associação  Amigos  de  Bueno  Brandão  -  AABB  -,  com  sede  no

Município  de  Bueno Brandão,  é uma pessoa jurídica  de  direito  privado,  sem fins

lucrativos, sem cunho político ou partidário, regida por estatuto próprio e com prazo

indeterminado.

A associação  tem  por  finalidade,  entre  outras,  sustentar,  defender  e  reivindicar

perante  os  poderes  públicos  e  onde  quer  que  se  faça  necessário  os  direitos  e

interesses  de  seus  associados;  promover  atividades  sociais,  culturais,  de  lazer,

turismo e esportes e outras que digam respeito ao fomento dos setores envolvidos;

promover e divulgar cursos profissionalizantes; assistir os carentes e promover ações
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de apoio a entidades filantrópicas.

A sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que realizam

atividades voluntárias.

Por sua importância e por atender aos requisitos previstos na Lei nº 12.972, de

1998, contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.800/2013

Declara  de  utilidade  pública  o  Projeto  João  Paulo  II  -  Associação  Comunidade

Terapêutica Emaús, com sede no Município de Além Paraíba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º- Fica declarado de utilidade pública o Projeto João Paulo II -  Associação

Comunidade Terapêutica Emaús, com sede no Município de Além Paraíba.

Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2013.

Cabo Júlio

Justificação: O Projeto João Paulo II - Associação Comunidade Terapêutica Emaús,

com sede no Município de Além Paraíba, é pessoa jurídica de direito privado, com

prazo indeterminado, sem fins lucrativos, filantrópica, com autonomia administrativa e

financeira, regida por estatuto próprio.

A referida entidade tem por finalidade recuperar e reintegrar adultos e jovens com

dependência  de  álcool  e  drogas,  através  de  terapia  ocupacional,  laboraterapia,

reintegração  social  e  profissional,  e  sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de

reconhecida idoneidade, que realizam atividades voluntárias e não são remuneradas.

Por sua importância e por atender aos requisitos previstos na Lei nº 12.972, de

1998, que dispõe sobre declaração de utilidade pública, contamos com o apoio de

nossos nobres pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Prevenção e Combate às Drogas, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art.

103, inciso I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.801/2013

Dá denominação a trecho da Rodovia MG-050.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Dá a denominação de Raimundo Gabriel de Rezende - Dico Rezende ao

trecho da Rodovia MG-050 compreendido entre a ponte do Córrego Saraiva e a divisa

com o Município de Juatuba.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2013.

Rômulo Veneroso - Ivair Nogueira - Maria Tereza Lara.

Justificação:  Raimundo  Gabriel  de  Rezende,  conhecido  como  Dico  Rezende,

nasceu em 24 de março de 1922 em São Joaquim de Bicas, até então Distrito de

Igarapé. Filho do Ten.-Cel. Antônio Gabriel de Rezende e da Sra. Maria Rita de Jesus,

casou-se com Maria Melo Rezende em 15 de novembro de 1947, com quem teve

doze filhos: Maria das Graças, Márcio, Marlene, Marilda, Marcos, Marilene, Marcílio,

Marcilene, Marcelo, Maristela, Margareth e Márcia.

Mudou-se para Belo Horizonte em 1945 e foi nomeado em 15 de abril de 1946, pelo

interventor federal no Estado de Minas Gerais, investigador de 3ª Classe do Corpo de

Segurança  do  Serviço  de  Investigações.  Prestou  32  anos  de  serviço  público  e

aposentou-se em 1977 no cargo de detetive de classe especial.

Mudou-se  para  Betim,  onde  iniciou  sua  atuação  política  como  parlamentar  na

Câmara Municipal. Foi vereador por três mandatos nas legislaturas 1963-1966 pelo

Partido Social Democrático, 1967-1970 na legenda da Aliança Renovadora Nacional

(Arena)  e 1977-1982,  também pela Arena.  Foi  presidente da Casa Legislativa em

1979.

Teve  uma forte  atuação  no  cenário  político  de  Betim,  principalmente  quando  o

município tornou-se uma referência mineira e brasileira no desenvolvimento de seu

parque industrial. A implantação da Refinaria Gabriel Passos (Regap) e da fábrica da

Fiat Automóveis S.A. gerou um forte impacto socioeconômico e deixou fortes marcas

na pacata cidade, e o Sr. Dico Rezende, um progressista, soube como poucos legislar

nesse momento histórico de grande desenvolvimento comercial aliado a um grande

desafio oriundo de uma grande explosão habitacional. Importantes políticas públicas
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foram implantadas com seu apoio decisivo. Faleceu em 24 de setembro de 2000.

- Publicado,  vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 4.802/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Caetanópolis, com sede no Município de Caetanópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Caetanópolis, com sede no Município de Caetanópolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2013.

Célio Moreira

Justificação:  Associação de Pais  e Amigos dos Excepcionais  de Caetanópolis  é

uma entidade sem fins lucrativos que tem por finalidade promover e articular ações de

defesa  de  direitos  e  de  prevenção,  orientações,  prestação  de  serviços,  apoio  à

família,  ações  direcionadas  à  melhoria  da  qualidade  de  vida  da  pessoa  com

deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.

No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção quanto a religião, cor,

sexo,  condição  social  das  pessoas  assistidas  e  atende  com  observância  dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

Insta pontuar que a associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há

mais de um ano, e sua diretoria é constituída de pessoas idôneas e não remuneradas

pelas funções que exercem, atendendo, dessa forma, os requisitos legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e da

Pessoa com Deficiência, para deliberação,  nos termos do art.  188, c/c o art.  103,

inciso I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.803/2013

Declara de utilidade pública a Associação Atlética Asas, com sede no Município de

Lagoa Santa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Atlética Asas, com sede

no Município de Lagoa Santa.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2013.

Lafayette de Andrada

Justificação: A Associação Atlética Asas é uma organização sem fins lucrativos e

com duração por tempo indeterminado, cuja finalidade é proporcionar a difusão de

atividades sociais, cívico-culturais e desportivas, principalmente o futebol, podendo

ainda  praticar  ou  competir  em  todas  as  modalidades  esportivas  amadoras

especializadas,  inclusive  futebol  feminino.  A  associação  tem  por  características

principais  a  lealdade,  a  técnica,  a  disciplina  e  a  honra.  O futebol  praticado é  de

caráter amador. Entre os deveres da associação estão: cumprir e fazer cumprir pelos

seus associados todas as leis e regulamentos emanados da entidade a que estiver

filiada,  quais  sejam,  a  Confederação  Brasileira  de  Futebol  -  CBF  -,  a  Federação

Mineira de Futebol - FMF - e a Liga de Futebol de Lagoa Santa - LFLS -, bem como

participar de campeonatos, torneios e jogos promovidos pela liga.

Assim sendo, solicito dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Esporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.804/2013

Dispõe sobre a regulamentação da faculdade de troca de produtos e mercadorias

no comércio em geral, nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Todo o comércio varejista deverá manter afixado, em local visível, suas

regras a respeito de trocas facultativas de produtos e mercadorias, mencionando se



2650
____________________________________________________________________________

adere ou não à sua efetivação, e, caso realize essa prática, fazer constar no aviso, de

forma clara e ostensiva, os dias para a realização das trocas bem como os critérios

de estado de apresentação dos produtos.

§ 1º - Entende-se como facultativas as trocas relativas a tamanho, cor ou variedade

de produtos.

§ 2º - A empresa que não adotar o sistema de trocas previsto deverá manter aviso

nos moldes propostos, estando desobrigada de qualquer tipo de justificativa.

§ 3º - Não se incluem nesta lei as trocas obrigatórias advindas dos arts. 12, 13, 14,

18  e  19  da  Lei  n.º  8.078,  de  11  de  setembro  de  1990  -  Código  de  Defesa  do

Consumidor  -,  as  quais  devem  ser  realizadas  em  todos  os  dias  e  horários  de

funcionamento.

Art. 2º - O estabelecimento que adotar o sistema de trocas ficará obrigado a efetuá-

las na forma proposta, sem qualquer exceção, sendo que qualquer alteração no seu

regime deverá ser comunicada trinta dias antes da sua efetivação.

§  1º  -  A empresa  deverá  determinar,  no  mínimo,  um  dia  por  semana  para  a

realização das trocas, sendo que a omissão do dia será interpretada como estendida

a todos os dias de funcionamento.

§ 2º - Fica vedada a limitação de horários e quantidade de funcionários para esse

tipo  de  atendimento,  o  qual  deverá  ocorrer  no  horário  e  forma  usual  de

funcionamento.

Art. 3º - Os avisos deverão observar o seguinte:

I  - tamanho mínimo de 30cm2  por 30cm² (trinta centímetros quadrados por trinta

centímetros quadrados);

II - quantidade mínima de três avisos por estabelecimento, sendo que ao menos um

deverá estar afixado junto aos provadores, quando existentes;

III  -  menção expressa da presente  lei,  bem como dos  telefones dos  órgãos de

proteção ao consumidor da localidade, para eventuais reclamações.

Art.  4º  -  A  fiscalização  da  presente  lei  caberá  aos  órgãos  de  proteção  ao

consumidor, sem prejuízo da fiscalização de posturas e comércio do município.

Art.  5º  -  O  descumprimento  desta  lei  acarretará  as  seguintes  providências  e

penalidades:
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I - notificação para adequação no prazo máximo de dez dias;

II - multa de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

III - multa por reincidência de 300 (trezentas) Ufemgs;

IV - cassação da inscrição estadual.

Parágrafo único - A aplicação das penalidades de que trata o art. 5º não exclui as

providências  e  sanções  previstas  no  Capítulo  VII  do  Código  de  Defesa  do

Consumidor.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2013.

Leonardo Moreira

Justificação:  A  presente  propositura  visa  regulamentar  a  troca  facultativa  de

produtos  e  mercadorias  nos  comércios  do  Estado  de  Minas  Gerais,  respeitando,

assim, os termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, por se tratar de assunto de interesse de todos os consumidores, peço

o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.805/2013

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os hospitais  e clínicas particulares de saúde

manterem painéis com os nomes dos médicos plantonistas, o quantitativo pelas suas

respectivas áreas de atuação e horários de entrada e saída, para manter informados

os usuários.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Os hospitais e clínicas particulares de saúde, situados no âmbito do Estado

de Minas Gerais, estão obrigados a manter, em locais de fácil visualização, painéis

eletrônicos onde estejam registrados os nomes dos médicos que se encontrem de

plantão.

Parágrafo único -  Os painéis mencionados no  caput do presente artigo deverão

conter  os  nomes  dos  médicos  que  se  encontrem  de  plantão,  seguidos  de  seus

quantitativos,  agrupados  por  área  de  atuação,  e  os  seus  respectivos  horários
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previstos para sua entrada e saída.

Art. 2º - As informações constantes dos painéis eletrônicos referidos no art. 1º desta

lei deverão ser claras, de modo a facilitar o controle pelos usuários das prestadoras

particulares de serviços de saúde presentes no Estado.

Art.  3º  -  Fica  estabelecido  o  prazo  de  180  (cento  e  oitenta)  dias  para  que  os

hospitais  e  clínicas  particulares  mencionados  no  art.  1º  caput se  adaptem  às

disposições desta lei.

Art. 4º - As infrações às disposições contidas nesta lei acarretarão aos responsáveis

a imposição de multa no valor de 10 (dez) salários mínimos, dobrada em caso de

reincidência.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2013.

Leonardo Moreira

Justificação: O presente projeto de lei, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os

hospitais  e  clínicas  particulares  de  saúde  manterem  painéis  com  os  nomes  dos

médicos  plantonistas,  o  respectivo  quantitativo  pelas  suas  áreas  de  atuação  e

horários  de  entrada  e  saída,  para  manter  informados  os  seus  usuários,  visa  dar

transparência às relações de consumo entre os usuários e as entidades prestadoras

de saúde particulares, de modo a cumprir com o princípio da transparência, que se

encontra positivado em nosso ordenamento jurídico no art. 6°, III, da Lei nº 8.078, de

1990, pelo qual se assegura ao consumidor a plena ciência da exata extensão das

obrigações assumidas perante  o fornecedor  de  serviços.  E,  sendo assim,  deve o

fornecedor  transmitir  efetivamente  ao  consumidor  todas  as  informações

indispensáveis à decisão de consumir ou não o produto ou serviço, de maneira clara,

correta e precisa.

Pelo exposto, conto com apoio de meus nobres pares para que este projeto possa

lograr êxito e se transformar em documento legal, de modo a se tornar mais um tipo

de documento que preserve os direitos dos cidadãos em suas relações de consumo.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.806/2013

Determina a afixação de placas ou cartazes informativos sobre a possibilidade de o

processo de reconhecimento  de  paternidade ser  iniciado em qualquer  cartório  de

registro civil.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Os hospitais, postos de saúde, ambulatórios e cartórios de registro civil

situados no Estado ficam obrigados a afixar e manter cartazes contendo informações

sobre a possibilidade de as mães cujos filhos não tenham o nome do pai na certidão

de nascimento iniciarem o processo de reconhecimento de paternidade no cartório de

registro civil mais próximo de sua residência.

§ 1º - A placa ou cartaz deverá conter os seguintes termos: “De acordo com decisão

do Conselho Nacional de Justiça - CNJ -, através do Provimento 16, o processo de

reconhecimento de paternidade poderá ser iniciado no cartório de registro civil mais

próximo da residência da mãe.”.

§  2º  -  As  placas  ou  cartazes  referidos  no  caput deste  artigo  terão  dimensões

suficientes para que possam ser lidas a boa distância e serão afixadas em locais de

ampla e fácil visualização.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2013.

Leonardo Moreira

Justificação: Esta proposição visa tornar obrigatória a divulgação do Provimento nº

16,  de  17  de  fevereiro  de  2012,  da  Corregedoria  Nacional  de  Justiça,  órgão  do

Conselho Nacional  de Justiça -  CNJ -,  segundo o qual  as  mães cujos filhos não

tenham  o  nome  do  pai  na  certidão  de  nascimento  poderão  recorrer  a  qualquer

cartório de registro civil e iniciar o processo de reconhecimento de paternidade.

Percebe-se  que  o  referido  provimento  tem  como  escopo  facilitar  às  mães  de

crianças e adolescentes ou aos filhos maiores de idade a indicação dos supostos pais

para sanar a falta do registro paterno, minimizando os efeitos mais do que danosos

de um vazio afetivo que,  em âmbito registral,  é representado em formulários  pela

palavra “desconhecido” ou apenas por uma sequência de asteriscos.

De acordo com o provimento, para dar início ao processo de reconhecimento, as
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mães deverão preencher um requerimento com informações pessoais, tanto do filho

quanto do suposto pai, além de apresentar a certidão de nascimento da criança ou do

adolescente. Outra novidade é quanto aos filhos maiores de 18 anos, que também

poderão  entrar  com  o  pedido  diretamente  nas  serventias  extrajudiciais,  sem  a

necessidade de presença da mãe.

O pedido de reconhecimento de paternidade será encaminhado pelo registrador ao

juiz competente, que notificará o suposto pai para assumir ou não a paternidade.

Conforme o § 3° do art.  4º  do provimento,  no caso de o suposto pai  confirmar

expressamente  a  paternidade,  será  lavrado  termo de  reconhecimento  e  remetida

certidão ao oficial da serventia em que, originalmente, tenha sido feito o registro de

nascimento, para a devida averbação.

Entretanto, segundo o § 4°, se o suposto pai não atender, no prazo de 30 dias, à

notificação  judicial  ou  negar  a  alegada  paternidade,  o  juiz  remeterá  os  autos  ao

representante do Ministério Público ou da Defensoria Pública para que intente a ação

de investigação de paternidade.

Assim,  por  todo  o  exposto,  conclui-se  que  a  aprovação  deste  projeto  criará

instrumento de suma importância para os cidadãos mineiros, pois existem distritos

que  em  que  há  registrador  civil,  mas  a  vara  competente  mais  próxima  fica  a

quilômetros de distância, em municípios vizinhos, dificultando o acesso da população.

Portanto, a aprovação deste projeto será de grande importância e interesse público,

e, em face de seu elevado alcance social, conto com o apoio de meus nobres pares

para sua aprovação.

-  Publicado,  vai  o  projeto às  Comissões de Justiça,  de  Direitos  Humanos e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.807/2013

Determina que as óticas localizadas no Estado forneçam o certificado de qualidade

e garantia do fabricante das lentes e dos óculos expostos à venda.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As óticas localizadas no Estado ficam obrigadas a fornecerem aos seus

clientes o certificado de qualidade e garantia do fabricante das lentes e dos óculos
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expostos à venda.

Art.  2º  -  O  descumprimento  do  art.  1º  sujeitará  os  infratores  às  seguintes

penalidades:

I - multa de 2.500 Ufemgs (duas mil e quinhentas Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais);

II - multa de 5.000 (cinco mil) Ufemgs, em caso de reincidência;

III - suspensão do alvará de funcionamento e fechamento do estabelecimento até o

cumprimento dos dispositivos legais, na 3ª infração;

IV - suspensão definitiva do alvará de funcionamento, no caso de nova infração.

Art.  3º  -  Esta lei  entra em vigor  no prazo de noventa dias após a data de sua

publicação.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2013.

Leonardo Moreira

Justificação: O projeto pretende inibir a venda de produtos falsos, tais como óculos

e lentes de contato, sem certificado de qualidade e garantia do fabricante.

Um dos objetivos principais é preservar a visão de quem necessita utilizar lentes

corretivas,  pois  os  produtos  falsificados  ocasionam,  com  o  uso  contínuo,  graves

lesões, podendo inclusive levar à cegueira definitiva.

Diante do exposto e da relevância da matéria, apresentamos a presente propositura

para apreciação dos nobres pares.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  Saúde  e  de  Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.808/2013

Obriga os estabelecimentos comerciais  que menciona a disponibilizarem leitores

óticos de códigos de barras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Os supermercados e hipermercados localizados no Estado que utilizem

código de barras para apreçamento de produtos ficam obrigados a disponibilizarem

equipamentos de leitura ótica para consulta de preços pelos consumidores.

§ 1º - Os equipamentos de que trata o caput deste artigo deverão ser distribuídos

na área de vendas e estar em perfeito estado de funcionamento.
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§  2º  -  Para  os  fins  desta  lei,  considera-se  área  de  vendas  aquela  em  que  os

consumidores têm acesso às mercadorias e serviços oferecidos para consumo no

varejo, dentro do estabelecimento.

§ 3º - Constatado o mau funcionamento de algum equipamento de leitura ótica, o

consumidor poderá solicitar sua imediata substituição.

Art.  2º  -  Os  leitores  óticos  deverão  ser  indicados  por  cartazes  suspensos  que

informem claramente a sua localização.

Art.  3º  -  Os  equipamentos  de  leitura  ótica  deverão  ser  dispostos  em  distância

máxima de 15m (quinze metros) entre qualquer produto e o leitor ótico mais próximo.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei acarretará ao infrator a aplicação

de multa no valor de 2.000 Ufemgs (duas mil Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais), dobrada em caso de reincidência.

Art.  5º  -  Para  efeito  de  fiscalização,  os  estabelecimentos  de  que  trata  esta  lei

deverão  prestar  as  informações  necessárias  aos  agentes  designados,  mediante

disponibilização de mapa da área de vendas, com a identificação clara e precisa da

localização dos leitores óticos e da distância que os separa, respeitada a distância

máxima de que trata o art. 3º desta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2013.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto tem por escopo resguardar o direito dos consumidores do

Estado  quanto  à  exposição  clara  e  adequada  dos  preços  praticados  pelos

supermercados e hipermercados.

Não raramente encontramos reclamações consumeristas  no  que tange ao difícil

acesso a informações relativas a preços de produtos comercializados em grandes

espaços e ao fato de não se encontrarem com facilidade vendedores dispostos a

ajudar.

Os  referidos  estabelecimentos  são  os  campeões  em  reclamações  dos

consumidores, uma vez que disponibilizam, em um único espaço, uma inesgotável

gama de produtos, com consideráveis variações de preço e qualidade.

O art. 6º, III, da Lei Federal nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -,
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estabelece como direito deste o acesso a informação, de forma clara e adequada,

com as especificações de cada produto ou serviço.

Em 2004, foi editada a Lei Federal nº 10.962, posteriormente regulamentada pelo

Decreto  nº  5.903,  de  2006,  que  estabelece  normas  para  assegurar  o  direito  de

informação previsto no mencionado código.

Indo ao encontro das medidas federais, apresento este projeto e espero o apoio dos

meus pares para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.809/2013

Isenta  empreendedores  e  empreendedoras  de  atividades  econômicas

emancipatórias de pagamento de taxa de aluguel de máquinas de recebimento de

cartões de crédito e débito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  isentos  do  pagamento  da  taxa  de  aluguel  de  máquinas  de

recebimento de cartões de crédito e débito os empreendedores e empreendedoras de

atividades econômicas emancipatórias.

Parágrafo único - Consideram-se empreendedores e empreendedoras de atividades

econômicas emancipatórias:

a)  os  empreendedores  individuais  devidamente  legalizados,  conforme legislação

federal, estadual e municipal;

b) os artesãos e artesãs devidamente inscritos e atestados pelo órgão competente

estadual e detentores de carteira de artesão;

c) os empreendedores de economia solidária.

Art.  2º  -  É  sujeito  passivo  das  obrigações  decorrentes  desta  lei  a  instituição

financeira ou administradora de cartões de crédito e débito que tenha representação

no  Estado de Minas  Gerais  ou  que faça  uso  desse serviço  no  âmbito  do  nosso

território.

Art.  3º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeita  o  infrator  a  multa

equivalente ao décuplo do valor da taxa de administração em questão.
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Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data da publicação.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2013.

Leonardo Moreira

Justificação:  O  presente  projeto  de  lei  objetiva  incentivar  e  oportunizar  que  os

empreendedores  e  as  empreendedoras  de  atividades  econômicas  emancipatórias

utilizem cartão de crédito e débito para promover a comercialização de seus produtos

e  serviços,  além  de  proporcionar  maiores  opções  para  os  consumidores  desses

produtos.

É sabido que o Estado de Minas Gerais e o Brasil têm feito um grande esforço para

diminuir  a pobreza aumentando as oportunidades à população com menor  renda.

Esse esforço requer mecanismos de todas as frentes para que essas oportunidades

se consolidem e cheguem a quem delas necessita.

A taxa de aluguel cobrada pelas empresas, além da taxa de administração, tem sido

um  impeditivo  para  que  tais  empreendedores  utilizem  esse  recurso,  tirando

competitividade pela via do preço de seus produtos e serviços e inviabilizando o custo

do produto para os consumidores.

Além  disso,  é  preciso  atitudes  inovadoras  e  populares  para  que  a  renda  seja

distribuída de forma mais equânime, e este projeto tem por estímulo essa pretensão.

Desse modo, no nosso entendimento, nenhum argumento de ordem jurídica poderá

ser invocado contra a apresentação e a aprovação desta proposição.

Ante  o  exposto,  solicito  o  concurso  dos  nobres  colegas  para  a  aprovação  da

presente medida.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  Turismo  e  Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.810/2013

Ratifica o Convênio nº 116/2013, celebrado no âmbito do Conselho Nacional de

Política Fazendária - Confaz - em 11 de outubro de 2013.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º - Fica ratificado o Convênio nº 116/2013, celebrado pelos estados e pelo

Distrito Federal, no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -,

em 11 de outubro de 2013.
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Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, inclua-se o projeto em ordem do dia.

REQUERIMENTOS

Nº  6.852/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  secretário  de  Defesa  Social  pedido  de  informações  sobre  os

resultados da Ação 4169 - Prevenção à Criminalidade - da proposta de revisão do

PPAG 2012-2015 para  o  exercício de  2014,  especialmente quanto  ao  número de

mulheres atendidas e às atividades desenvolvidas.

Nº  6.853/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao secretário de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

e do Norte de Minas pedido de informações a fim de que envie estudo com vistas à

revisão da utilização de cisternas de polietileno no âmbito do programa Água para

Todos. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  6.854/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério  da  Cultura pedido de providências  para a revisão dos

valores repassados aos pontos de cultura, do programa Cultura Viva.

Nº  6.855/2013,  do  deputado  Carlos  Pimenta,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Sr. Téo Azevedo, compositor e cantor, pela conquista do

prêmio Grammy Latino de 2013. (- Distribuídos à Comissão de Cultura.)

Nº  6.856/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  a

implantação  de  serviço  de  atendimento  especializado  a  mulheres  egressas  do

sistema prisional no âmbito da Ação 4169 - Prevenção à Criminalidade - da proposta

de revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2014.

Nº 6.857/2013, do deputado Ulysses Gomes, em que solicita seja encaminhado ao

Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  a  ampliação  do  efetivo

policial em Itajubá. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.858/2013, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Campo  Florido  pelo  aniversário  desse
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município.

Nº 6.859/2013, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Nova Ponte pelo aniversário desse município.

Nº 6.860/2013, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Santa  Juliana  pelo  aniversário  desse

município.

Nº 6.861/2013, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Itapagipe pelo aniversário desse município.

Nº 6.862/2013, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Campina  Verde  pelo  aniversário  desse

município.

Nº 6.863/2013, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Perdizes pelo aniversário desse município.

Nº 6.864/2013, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Indianópolis pelo aniversário desse município.

Nº 6.865/2013, do deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Liberdade pelo aniversário de 74 anos desse

município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 6.866/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Maurício Pinto Ferreira por sua eleição como presidente do

Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 6.867/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 21º Batalhão de

Polícia  Militar,  pela  atuação  na  operação,  em  12  de  dezembro,  em  Ervália,  que

resultou  na  prisão de  uma pessoa e  na  apreensão de armas,  munições,  drogas,

celulares e quantia em dinheiro; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG

pedido de providências a fim de que seja concedida recompensa aos militares pelo

relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.868/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 4º Batalhão de

Polícia  Militar,  pela  apreensão,  12/12/2013,  em  Uberaba,  de  300  mil  maços  de
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cigarros contrabandeados e pela prisão de cinco pessoas; e seja encaminhado ao

Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  que  seja  concedida

recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade. (- Distribuídos

à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  6.869/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

e do Norte de Minas pedido de providências para a construção de barraginhas no

Vale  do  Jequitinhonha,  no  âmbito do convênio  celebrado entre  essa secretaria,  o

Idene e o Ministério da Integração. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Nº 6.870/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 19º Companhia

Independente de Polícia Militar pela recuperação, em 12/12/2013, em Pará de Minas,

de  um  carro  roubado  e  pela  prisão  de  cinco  homens;  e  seja  encaminhado  ao

Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  que  seja  concedida

recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.871/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 18º Companhia

Independente de Polícia Militar,  pela apreensão, em 12/12/2013, na zona rural de

Areado, de 25kg de maconha; e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG

pedido  de  providências  para  que  seja  concedida  recompensa  aos  militares  pelo

relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.872/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados na 1ª Companhia

Independente de Polícia Militar,  pela apreensão,  em 13/12/2013, no Bairro Jardim

Canadá, de 10 armas de fogo e munição de diversos calibres; e seja encaminhado ao

Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  que  seja  concedida

recompensa aos militares pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.873/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais civis que menciona, lotados Deoesp, pela prisão de

um  homem  e  pela  apreensão  de  uma  carga  de  celulares  roubada;  e  seja

encaminhado  à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  que  seja
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concedida recompensa aos policiais pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.874/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  civis  que  menciona,  lotados  na  19ª  Delegacia

Regional de Polícia Civil, pela prisão, em 10/12/2013, em Várzea da Palma, de um

homem  e  pela  apreensão  de  três  armas  e  grande  volume  de  munições;  e  seja

encaminhado  à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  que  seja

concedida recompensa aos policiais pelo relevante serviço prestado à sociedade. (-

Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº  6.875/2013,  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  secretário  de  Meio  Ambiente  pedido  de  informações  sobre  os

valores repassados no ano de 2013 a cada comitê de bacia hidrográfica estadual; o

valor  da  cobrança  pelo  uso  do  recurso  hídrico  repassado  por  ano  a  cada  bacia

hidrográfica estadual; e o valor e a fonte do recurso financeiro aplicado ou investido,

por ação ou programa, em cada uma das bacias hidrográficas estaduais.

Nº  6.876/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao secretário de Defesa Social pedido de informações sobre os motivos

da demissão do agente penitenciário Renato Adriano Nunes Pereira, anteriormente

lotado na penitenciária de Francisco Sá. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  6.877/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  que  o  Estado  disponibilize

recursos financeiros para a aquisição de um veículo para a Secretaria Municipal de

Educação de Tupaciguara. (- À Comissão de Educação.)

Nº 6.878/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja formulado voto de

congratulação com a Fundação de Atendimento Especializado de Nova Lima pelos 30

anos de sua fundação. (- À Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº  6.879/2013,  da  deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Fundação Hilton Rocha-Soebras pela comemoração da

marca de 500 mil atendimentos realizados sob a gestão da Soebras. (- À Comissão

de Saúde.)

Nº 6.880/2013, da deputada Liza Prado, em que solicita seja encaminhado à Chefia

do  Detran-MG  pedido  de  providências  para  a  apreciação  do  recurso  sobre  a
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avaliação prática de direção veicular, segundo a qual não há indicação de adaptação

do veículo de Clarice Ferreira Metri, mesmo tendo o relatório médico indicado que a

condutora  tem  um  distúrbio  neuromuscular.  (-  À  Comissão  da  Pessoa  com

Deficiência.)

Do deputado Durval  Ângelo em que solicita  sejam apurados  e  solucionados os

problemas  em  aparelhos  eletrônicos  ocorridos  no  transcurso  de  reuniões  da

Comissão de Direitos Humanos realizadas nos Plenarinhos e auditório desta Casa.

Do deputado Paulo Lamac em que solicita seja realizado evento com a finalidade

de promover o debate sobre os 50 anos do golpe militar no Brasil.(- Distribuídos à

Mesa da Assembleia.)

-  São  também  encaminhados  à  presidência  requerimentos  do  deputado  Durval

Ângelo e das Comissões de Assuntos Municipais (2), de Participação Popular e de

Direitos Humanos.

Comunicações

- É também encaminhada à presidência comunicação do deputado Carlos Pimenta.

Oradores Inscritos

O presidente - Com a palavra, o deputado André Quintão.

O deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, público que

acompanha o trabalho da Assembleia nesta tarde, telespectadores da TV Assembleia,

antes de iniciar  nosso pronunciamento,  concederei  1 minuto ao deputado Rômulo

Viegas.

O deputado Rômulo Viegas (em aparte) - Muito obrigado, deputado André Quintão.

Serei  breve,  mas  o  motivo  de  aparteá-lo  é  parabenizá-lo  pela  homenagem  que

recebeu em Brasília como homem de destaque na política de assistência social em

Minas Gerais e, claro, no Brasil.  V. Exa. se incumbiu de colocar Minas Gerais no

patamar da inclusão da política de assistência social, aplicando os dispositivos legais

necessários  para  que  a  população  mineira  tenha  realmente  uma  política  de

assistência  social  extremamente  qualificada.  Então  minha  fala  no  Parlamento,  de

público, é para abraçá-lo e parabenizá-lo pela justa homenagem que recebeu.

O deputado André Quintão* - Obrigado, deputado Rômulo Viegas. Inclusive, ontem

houve a abertura da IX Conferência Nacional de Assistência Social, que contou com a
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presença  da  presidenta  Dilma,  de  vários  ministros,  de  secretários  de  Estado  e

municipais  e  de  militantes  da  assistência  social,  num  momento  em  que  se

comemoraram  20  anos  da  Lei  Orgânica  de  Assistência  Social  -  Loas.  Essa

conferência  se revestiu  de  uma importância  muito  grande,  primeiro  pelo  nível  de

mobilização.  Mais  de  1.500.000  pessoas  participaram  das  etapas  municipais,

regionais  e  estaduais.  Nesta  semana,  em  Brasília,  há  aproximadamente  dois  mil

delegados e delegadas escolhidos nessas conferências. Hoje, quando completamos

oito  anos  do  Sistema  Único  de  Assistência  Social,  aproximadamente  98%  dos

municípios aderiram ao Suas. Durante esses dias, essa conferência tratou e tratará

de discutir os desafios de gestão, financiamento e qualidade dessa política pública.

Nesse  período  de  implantação  do  Suas,  há  novidades  institucionais  muito

importantes: o fortalecimento do Cadastro Único como referência para um conjunto

de políticas públicas sociais em nosso país; a expansão dos chamados programas de

transferência  de  renda;  o  Benefício  de  Prestação  Continuada,  conquista  da

Constituição de 1988,  para idosos e pessoas pobres com deficiência; o programa

Bolsa  Família,  implantado  em  2003  pelo  ex-presidente  Lula,  que  unificou  vários

programas menores de transferência de renda; o programa Bolsa Família associado

ao  programa  de  Benefício  de  Prestação  Continuada  e  mais  um  conjunto  de

iniciativas; o poder real de compra do salário mínimo; as políticas de fortalecimento

da  agricultura  familiar;  a  expansão  de  oportunidades  na  educação  tecnológica  e

superior;  o  Luz para Todos.  Esse conjunto de políticas e programas fez com que

pudéssemos  hoje  comemorar  a  saída  de  mais  de  40  milhões  de  brasileiros  da

pobreza extrema. Só para que os senhores e as senhoras tenham uma ideia, em

2002,  o  orçamento  destinado  à  assistência  social  era  próximo  de

R$10.000.000.000,00;  hoje  esse  número  chega  a  R$68.000.000.000,00,  entre

recursos aplicados em serviços socioassistenciais e em programas de transferência

de renda.

É muito interessante essa conjugação de benefícios de renda com os chamados

serviços socioassistenciais.

Muitas  vezes  a  população tem  uma visão  equivocada  sobre  a  importância  dos

programas  de  transferência  de  renda.  O  primeiro  dado  importante  é  que  75%
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daqueles que recebem os benefícios do Bolsa Família trabalham. Há uma publicação

recente sobre o programa, porque o Bolsa Família completou 10 anos. Especialistas

de várias áreas, nenhum com militância político-partidária,  todos eles, com dados,

números e estatísticas, revelam o impacto que teve esse programa na redução do

trabalho infantil, no aumento da permanência e do rendimento na escola, na redução

da desnutrição e também no acolhimento principalmente às mães chefes de família.

Esse impacto, hoje, é reconhecido internacionalmente. Agora é óbvio que temos

ainda  um  caminho  importante  para  a  erradicação  da  pobreza  extrema.

Numericamente tivemos um êxito muito grande. Como mencionei aqui, mais de 40

milhões de pessoas já saíram desse nível de pobreza extrema. No entanto, ainda

temos o chamado núcleo duro da pobreza, que é aquele mais difícil de ser atingido e

se refere àquelas pessoas que estão nas comunidades mais distantes, entre as quais

muitas não têm sequer o registro civil, àqueles que estão no mundo das drogas e têm

o  vínculo  familiar  completamente  rompido.  A busca  ativa  dessas  famílias,  hoje,

constitui-se em um grande desafio,  ou melhor,  um desafio federativo, de todos os

níveis de governo.

Nesse sentido, queria fazer algumas reflexões sobre o papel de Minas Gerais nesse

cenário. Minas tem uma dimensão territorial muito extensa, há comunidades distantes

e tradicionais - quilombolas e indígenas - ainda longe de políticas públicas inclusivas.

Minas  tem  um  grande  número  de  municípios,  que,  muitas  vezes,  não  têm  a

capacidade  institucional  de  se  desenvolver,  com  todos  os  recursos  humanos  e

materiais  possíveis,  essas  e  outras  políticas  públicas.  Então,  precisamos  muito

fortalecer  a  implantação  do  Suas  nos  municípios,  garantindo  o  repasse  para  as

equipes técnicas. É importante que os municípios organizem suas equipes técnicas

por concurso público e que os centros de referência da assistência social - Cras -

sejam também apoiados na questão material, com imóvel próprio, acessibilidade e

espaços reservados para o atendimento digno às pessoas mais pobres em situação

de vulnerabilidade. Além disso, que esses centros de referência também tenham à

sua  disposição  equipamentos,  mobiliários,  espaços  adequados  e  veículos

apropriados  para  percorrer  distâncias  e  caminhos  difíceis  até  o  encontro  dessas

famílias  em  maior  situação  de  vulnerabilidade.  Por  isso  estamos  fazendo  esse
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esforço  na  área  de  políticas  públicas,  com  emendas  ao  orçamento  e  ao  plano

plurianual, para que o Estado possa avançar nesse quesito.

Queremos também fortalecer a Proteção Social Especial - Serviços Regionalizados,

que é destinada exatamente àquelas famílias que já tiveram seus direitos violados:

crianças em situação de trabalho infantil,  vítimas de exploração sexual, crianças e

mulheres abandonadas,  muitas  vezes idosos abandonados em situação de maus-

tratos  ou  de  completo  abandono.  Então,  essa  proteção  especial,  que,  em  casos

extremos, exige o abrigo temporário e o asilo, não temos em quantidade suficiente no

nosso estado.

Precisamos estruturar melhor a Rede de Proteção Especial, constituindo também

equipe  própria  de  proteção  especial,  Centro  de  Referência  Especializado  da

Assistência Social, serviços regionalizados prestados diretamente pelo poder público

ou por entidades da sociedade civil, desde que com uma contrapartida, para que elas

tenham  recursos  para  fazer  esse  entendimento  com  qualidade.  Precisamos

estabilizar  essas  equipes  de  trabalhadores:  assistentes  sociais,  psicólogos,

advogados e sociólogos. Hoje mais de 70% são contratos precários, trabalhadores

mal  remunerados,  que,  muitas  vezes,  chegam  a  ser  contratados  até  por  pregão

eletrônico; há alta rotatividade, o que dificulta uma política continuada de capacitação.

Então precisamos ainda avançar muito.

Neste final, quero falar do que já percorremos e do que avançamos. Minas Gerais,

por ação desta Assembleia, aprovou, em 2011, o Sistema Único da Assistência Social

em lei. Conseguimos aprová-lo aqui antes mesmo da lei  federal, e fizemos depois

uma  adequação.  É  o  primeiro  estado  que  tem  a  lei  do  Suas.  Muitos  poderiam

perguntar: qual a importância? Qual a diferença? A diferença é que instituímos na lei

o Piso Mineiro da Assistência Social, prevendo a obrigatoriedade do repasse regular e

automático, mensal. Conseguimos incluir na lei a exigência de que os recursos do

Piso Mineiro da Assistência Social sejam gastos com pagamento desses profissionais

que integram as equipes do Suas. Conseguimos incluir na lei do Suas mecanismos

importantes  para  o  fortalecimento  do  chamado  controle  social,  dos  conselhos  da

assistência social. Muitas vezes, a lei é a garantia da continuidade e da permanência

de políticas  públicas  republicanas.  Conjugando a  lei  do  Suas  com o  trabalho,  no



2667
____________________________________________________________________________

Plano Plurianual e no seminário “Pobreza e Desigualdade”, na criação do Fundo de

Erradicação da Miséria -  FEM -,  conseguimos  garantir  que os 853 municípios  de

Minas Gerais recebam o Piso Mineiro da Assistência Social.

O deputado Rômulo fez uma menção aqui,  a  qual  eu  gostaria  de  compartilhar:

ontem,  junto  à  presidenta  Dilma,  aos  ministros,  foram  escolhidas  cinco  atuações

relevantes para a política de assistência social no País. A Assembleia de Minas foi

uma dessas cinco, a única instituição representante do Poder Legislativo, exatamente

porque  tem  realizado  seminários,  discussões  técnicas.  Recentemente  realizamos

aqui  um  debate  público  sobre  o  Pronatec.  Ontem  a  coordenadora  nacional  do

Pronatec nos agradeceu porque, após esse debate, já há 604 municípios mineiros

aderindo a esse programa. Então, em virtude desse trabalho, da lei  do Suas, das

emendas populares, do trabalho com os profissionais, com os conselhos profissionais

de assistentes sociais e de psicólogos, com os conselhos municipais, os militantes

sociais, as entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, fizemos uma virada na

trajetória da Assembleia em relação à assistência social, saindo do trabalho nefasto

do assistencialismo, do clientelismo e assumindo o papel de formulação de políticas

públicas de estado republicanas, com lei, recurso e criação de espaço de interlocução

com a sociedade civil.

Então, queria aqui compartilhar com todos os deputados e deputadas esse honroso

prêmio para a Assembleia, reconhecida pela presidenta Dilma, pelos ministros e pelo

Conselho Nacional de Assistência Social como uma instituição do Poder Legislativo

atuante em defesa dessa importante política pública, que conseguiu, junto a outros

espaços de políticas públicas, retirar 40 milhões de brasileiros da pobreza.

Sigamos em frente porque ainda há muitos desafios. Muito obrigado, presidente.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Vanderlei Miranda.

O deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

senhores e senhoras da imprensa e aqueles que nos acompanham das galerias, boa

tarde. Não poderia deixar de saudar os que, de casa ou de seu ambiente de trabalho,

acompanham  os  trabalhos  desta  tarde  pela  TV  Assembleia  nos  mais  de  300

municípios.
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos próximos de encerrar os trabalhos desta

Casa.  Todos  nós  sabemos  da  luta  que  foi  travada  democraticamente  nesta

Assembleia, principalmente na defesa dos interesses dos servidores deste estado,

que  ficaram  aqui  em  permanente  vigília  durante  as  votações  dos  projetos  que

tratavam dos interesses de cada um desses setores. Os projetos foram votados, mas,

sendo bem atendidos ou não, o Bloco Minas sem Censura fez seu papel nesta Casa,

principalmente na defesa e no encaminhamento pela não aprovação dos Projetos de

Lei nºs 53 e 54.

Há mais alguns projetos em pauta, mas especialmente um projeto, deputado André

Quintão, preocupa um pouco este deputado. É o projeto que trata da fragmentação

do Detel, que está nesta Casa para ser votado e que transfere parte da administração

do espólio do departamento - vamos dizer assim - para a Rede Minas, parte para a

Secretaria  de  Cultura e parte  para  outra  secretaria.  Vejo  essa fragmentação com

muita preocupação, porque há óbices no Ministério das Comunicações que tratam

dessa transferência da gerência, da administração, principalmente daqueles canais

que hoje estão sob a responsabilidade do Detel. O projeto está muito confuso.

Na semana passada, vim a esta tribuna e encaminhei uma emenda para que esse

projeto retornasse à Comissão de Administração Pública,  porque,  na verdade,  ele

está muito confuso. Não se sabe quem de fato vai cuidar do quê; se será a Rede

Minas ou o Detel.  Chegou-nos a informação de que o que cabe à Rede Minas é

apenas  administrar  a  parte  não  comercial  das  autorizações.  Mas,  mesmo  as

emissoras  não  comerciais,  ou  seja,  aquelas  geridas  por  fundações,  muitas  têm

interesses entre si. E, até onde sabemos, o Ministério das Comunicações tem uma

vedação - e já pedi para fazerem um levantamento dessa redação, dessa nota do

ministério - a uma emissora de televisão, nesse caso a Rede Minas, para gerenciar

outras  permissões.  E se há  essa vedação,  quero  crer  que,  uma vez aprovado o

projeto, algumas redes ou TVs, mesmo que isoladamente, serão prejudicadas.

Assim  sendo,  chamo a  atenção  dos  nobres  pares  para  que  possamos  estudar

melhor esse projeto,  que, aliás, já vem sendo estudado e emendado pelo próprio

governo, que já fez alterações, e nós também apresentamos emendas. Mas esse

projeto precisa ser melhor adequado para que não se crie algum tipo de problema
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para  aquelas  televisões  que  estão  operando  e  que,  pelo  que  nos  foi  informado

tecnicamente, poderão até precisar tirar o sinal do ar, em função dessa quebra do que

determina o  Ministério  das  Comunicações  em  relação  ao  gerenciamento  de  uma

emissora de televisão sobre outras emissoras, outorgas ou permissões.

Precisamos analisar isso com muito cuidado e critério, exatamente para que não

tenhamos mais à frente um apagão, porque pode ser que corramos o risco de um

apagão nas transmissões, se não das TVs comerciais, das não comerciais, que são

gerenciadas pelas fundações. É preciso ter uma atenção mais criteriosa a respeito da

tramitação desse projeto e buscar adequá-lo.

Não  há  nada  contra  o  projeto  em  si,  a  preocupação  é  exatamente  que  possa

acontecer esse apagão. O projeto em si, como está proposto, não tem problema, as

funções até poderiam ser fracionadas, mas por que exatamente para a TV Minas?

Por  que  não  manter  o  gerenciamento,  o  acompanhamento,  as  outorgas  ou  os

licenciamentos, aquilo que compete ao Detel,  como atribuição do próprio Detel? E

aquilo que não faz parte do gerenciamento dessas transmissões, dessas TVs, sejam

abertas, quer sejam comerciais, quer não comerciais, deveria ficar com a Secretaria

de Cultura, por exemplo, como está proposto. Mas por que entregar à Rede Minas

essa responsabilidade?

Falo com muita propriedade, Sr. Presidente, porque fui responsável pela sabatina

do atual diretor da Rede Minas, e sabemos que ela não passa por um bom momento,

que  está  em  processo  de  enxugamento,  de  readequação,  de  ajustes  internos.

Transferir para ela parte desse pacote de responsabilidades vai, com toda a certeza,

assoberbá-la ainda mais. Uma fundação que já está de certa forma sobrecarregada,

deputado Ivair  Nogueira.  Então,  quero  crer  que precisamos  olhar  isso com muito

critério, para que outras emissoras não venham a ser prejudicadas.

Outra  situação  que  tem  me preocupado,  Sr.  Presidente,  e  que  me traz  a  esta

tribuna,  é  que,  há  cerca  de  20  dias,  recebi  de  uma  mãe  uma  reclamação

preocupante. Sabemos que hoje temos um sistema carcerário que lamentavelmente

não  ressocializa,  não  insere  novamente  na  sociedade  aqueles  que  lá  estão

cumprindo suas penas de privação de liberdade. Considerando as condições em que

mantemos nossos presos, eles saem de lá mais ferozes do que entraram. Claro, há
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exceções. Estou falando daqueles que lamentavelmente trazem no seu histórico uma

vida de crimes. Nessa massa carcerária, também há pessoas que lá estão por uma

situação de infortúnio. De repente, se envolveram em questões que as levaram a

cometer um determinado crime. Por exemplo, uma briga de trânsito. Em razão do

calor da emoção, de repente a pessoa fica privada de sua liberdade. Às vezes, a

pessoa comete algum crime, mesmo sendo honesta. Ela cumpre sua pena, mas é

honesta e honrada. Em nossa massa carcerária, temos vários perfis de pessoas que

lá cumprem suas penas.

Preocupam-me aqueles que estão lá hoje, encarcerados, cumprindo suas penas

pelo cometimento de violência, deputado Rogério Correia. Uma mãe me escreveu

falando  de  uma  preocupação  muito  grande.  Após  receber  correspondência  dela,

enviei  ofício  ao  Dr.  Rômulo,  secretário  de  Defesa  Social.  Acho  estranho,  Sr.

Presidente, até hoje não ter recebido sequer uma resposta da Defesa Social, dizendo

se é verdade ou não o relato dessa mãe a mim encaminhado. O relato é de que a

comida  está  chegando  azeda  aos  presidiários  do  Ceresp  de  Betim.  Nosso  vice-

presidente,  deputado  Ivair  Nogueira,  estava  agora  no  Plenário.  Gostaria  que ele,

como companheiro de bancada e vice-presidente desta Casa, pudesse ouvir  esse

relato. Alguém pode dizer: “Mas deputado, você vai dizer que presidiário tem direito a

uma comida?”.  Não entrarei  nesse mérito,  estou tratando aqui,  deputado Rogério

Correia,  da questão humana do processo.  Uma mãe me escreveu dizendo que a

comida está chegando azeda ao Ceresp de Betim. Essa comida é paga com nosso

dinheiro,  com  o  dinheiro  do  cidadão.  Essa  comida  é  paga  com  o  dinheiro  dos

impostos a uma empresa contratada para servi-la nos presídios. Essa senhora me

disse que, muitas vezes, ela leva comida para compartilhar com o filho, mas tem de

deixá-la toda para esse filho, porque naquele dia o filho não comeu nada, porque a

refeição chegou azeda. Essa situação tem sido recorrente.

Ao enviar ofício ao Dr. Rômulo, secretário de Defesa Social, esperava uma resposta

mais célere, porque é uma situação grave que essa denúncia traz. Isso pode criar até

revolta dentro da penitenciária e, em seu desdobramento, consequências terríveis.

Minha preocupação é esta.

Para finalizar,  quero dizer que ela me informou que recebeu cópia do ofício que
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enviei  à  Secretaria  de  Defesa  Social,  mas  que  até  agora  não  foi  tomada

absolutamente nenhuma providência. Por diversas vezes, a comida que tem chegado

lá  está  estragada.  É  uma  comida  azeda,  que  não  pode  ser  aproveitada  pelas

pessoas.

Deixo aqui, mais uma vez, essa minha preocupação. Espero que a Secretaria de

Defesa Social possa encaminhar a resposta ao ofício que este deputado enviou a ela.

Meu ofício foi até muito claro, teve o objetivo de apurar se de fato essa comida está

chegando estragada lá no Ceresp de Betim. Se isso estiver acontecendo, é claro que

o problema deve ser  corrigido, até porque a comida é paga com os impostos do

cidadão  mineiro,  ela  precisa  cumprir  os  requisitos  da  empresa  que  aprovou  o

fornecimento  dela  por  meio  de  licitação.  No  mínimo,  a  comida  deve  ser  de  boa

qualidade. Se ela tem chegado estragada, o dinheiro está sendo jogado fora. Fique

isso registrado.

Espero que a Secretaria de Defesa Social nos traga uma resposta, apure esses

fatos para que a situação seja contornada e para não criarmos dentro da penitenciária

um  clima  de  hostilidade,  de  revolta,  que  poderá  ocasionar  situações  difíceis  de

resolver. Obrigado, Sr. Presidente.

O presidente - Com a palavra, o deputado Cabo Júlio.

O deputado Cabo Júlio*  -  Sr.  Presidente,  senhoras e senhores deputados, hoje

quero começar meu pronunciamento falando sobre algo de que meu colega deputado

Sávio gosta de falar: censura. Eu, como parlamentar, deputado Rogério, tenho um

site, um blog, o Blog do Cabo Júlio. Esse meu blog tem, atualmente, quase 3 milhões

de acessos. Mas, por ordem sabe-se lá de quem, meu  blog, deputado, está sendo

censurado  nos  quartéis.  Existe  uma trava  no  serviço  da  Polícia  Militar  para  que

nenhum quartel possa abrir meu blog. Tentei checar essa questão, deputado Durval

Ângelo, entrando no site da revista Playboy, revista de mulher pelada, e ele pode ser

aberto  no  quartel.  Blog de  pornografia  pode  ser  aberto,  mas  meu  blog continua

bloqueado.  Há  uma  censura.  Aproveito  o  canal  da  Assembleia  para  indagar  ao

comandante-geral  da  Polícia  Militar,  Cel.  Márcio  Martins  Sant'Ana,  que  considero

pessoa muito séria, o motivo de o site da Playboy poder ser aberto nos quartéis e o

meu  site pessoal de informações estar bloqueado. Isso é ato de censura da nossa
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corporação, a Polícia Militar.

O  deputado Durval  Ângelo  (em aparte)  -  Deputado Cabo Júlio,  gostaria  de  me

solidarizar  com  V.  Exa.  No  último  dia  10,  completamos  65  anos  da  Declaração

Universal dos Direitos Humanos, e um dos pilares da declaração é a liberdade de

expressão, a liberdade de pensamento. Isso vai contra a censura.

Como membro ativo da Comissão de Direitos Humanos, hipoteco a V. Exa. o apoio

e a solidariedade da presidência da comissão. Sempre dizemos na comissão, quando

discutimos o problema dos militares, que, infelizmente, a Constituição Federal e a

Declaração Universal dos Direitos Humanos não entraram ainda nos quartéis. Isso é

lamentável.

Acho que poderíamos  analisar  esse caso por  outro  viés,  porque o  blog  de um

parlamentar é instrumento público, aliás ele é pago pela Assembleia Legislativa. O

aluguel do portal é pago, você pode declará-lo na verba pública, e é um instrumento

oficial  do deputado.  Sendo assim, subentende-se que é oficial  da Assembleia.  Se

você analisar  quem está sendo cerceado,  concluirá que é o Poder  Legislativo.  O

presidente  Dinis  está  aqui,  e  é  importante  ele  estar  atento  para  isso  porque  o

cerceamento é feito ao Poder Legislativo. Isso é um absurdo, é inconcebível.

O deputado Cabo Júlio* - Esperamos, então, que os ouvidos da Polícia Militar que

se fazem presentes na Assembleia acabem com esse ato de censura, que é próprio

da ditadura.

Mas hoje quero falar  sobre uma ocorrência policial  que aconteceu na cidade de

Barroso.  Os  policiais  receberam  uma informação  de  que  havia  um  cidadão  com

problemas mentais de posse de uma faca, ameaçando seu irmão. Aliás, ele já havia

dado  uma  pedrada  no  rosto  do  irmão.  Então,  uma  viatura  da  Polícia  Militar  foi

acionada.  Essa viatura chegou ao local,  acionada pelo irmão desse cidadão com

problemas mentais. E, nessa ocorrência, o cidadão deu uma facada no braço de um

dos policiais; o outro tomou uma facada na altura do pescoço, que só não atingiu sua

jugular porque ele estava com um colete. Diga-se de passagem, um colete próprio,

comprado por ele, porque, se fosse o da instituição, seria mais frágil, e talvez ele

tivesse levado uma facada na jugular e morrido. Foi preciso juntarem quatro ou cinco

policiais, brigando com esse cidadão, muito forte e agressivo, e empurra daqui e dali,
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mesmo machucados, os policiais conseguiram prender esse cidadão, usando muita

força para tentar segurá-lo. Esse cidadão foi levado ao quartel e, enquanto faziam a

ocorrência, sofreu uma parada cardíaca e morreu. Ele foi levado ao hospital e morreu

lá.

Até  aí  tudo  bem.  Repito,  dois  policiais  levaram  facadas  e  agiram  em  legítima

defesa. Foi feito um auto de prisão em flagrante, o que é natural que aconteça, pois

houve um crime de homicídio,  e a  excludente  de ilicitude seria,  então,  a legítima

defesa, mas compete ao juiz reconhecer essa excludente de ilicitude. Foi feito o auto

de prisão em flagrante. Os quatro militares - um cabo e três soldados - foram levados

de Barroso para São João del-Rei, presos, e esse auto de prisão em flagrante foi

remetido à Justiça, à Comarca de Barroso.

O magistrado quando recebe um auto de prisão em flagrante pode fazer três coisas:

a primeira é relaxar a prisão, se ela for ilegal; segundo, pode converter o auto de

prisão em flagrante em prisão preventiva; e a terceira é conceder liberdade provisória

com ou sem fiança. Isso está no Código de Processo Penal. São as três coisas que o

juiz  deve  fazer.  O  que  a  juíza  fez?  Recebeu  o  auto  de  prisão  em  flagrante  e

converteu, diante da repercussão local, em prisão preventiva. Até aí não há nenhum

reparo  na  atuação  da  juíza  local,  que  é  esposa  de  um  oficial  -  não  sei  se  do

comandante de Barbacena. Acontece que a Associação dos Servidores do Corpo de

Bombeiros e Polícia Militar - Ascobom - mandou um advogado até o local. Ele entrou

com um pedido de liberdade provisória para que a juíza analisasse o caso, porque a

prisão é a última atitude a ser tomada, se era necessário manter aqueles militares

presos ou não, que agiram em legítima defesa, que têm emprego, que são réus de

bom comportamento e têm endereço fixo. Mandaram há cerca de uma semana esse

pedido de liberdade provisória. No entanto, o que nos causa espanto, e no nosso

entendimento  é  uma ilegalidade  por  parte  da  juíza,  é  que  há  quase  10  dias  os

militares estão presos, e a juíza não nega nem concede a liberdade provisória. Ela

emitiu um despacho para se anexarem aos autos as folhas de antecedentes criminais

dos militares. O advogado falou que isso já estava no processo, nas folhas tal e tal. O

que esperamos? Não sou eu quem digo isso. Essa juíza deveria receber o pedido e

falar:  “indefiro  a  liberdade provisória”.  Pronto.  Assim  os réus  presos  lá  vão até  o
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Tribunal de Justiça, em grau de recurso, discutir um habeas corpus, e o processo vai

seguir  o curso normal.  O que acontece é que a juíza  está mantendo os policiais

presos  por  uma  ação  em  serviço,  legítima,  sem  negar  ou  conceder  a  liberdade

provisória. Criou-se um terceiro instrumento que desconheço no Código de Processo

Penal, ao ficar sem responder uma parte ou outra.

Um dos policiais está com ponto, e o outro está machucado. Eles estão presos por

uma ação do Estado, porque foram atender a uma ocorrência em que o irmão do

cidadão que morreu, que tomou uma pedrada no rosto, foi quem chamou a polícia.

Esse rapaz tem dezenas de passagens na polícia por agressão. E a douta juíza não

responde ao pedido de liberdade provisória.

Deixamos aqui a nossa crítica e o nosso pedido à juíza, para que cumpra o Código

de Processo Penal. Se a senhora não quer conceder a liberdade, negue-a, e iremos

ao tribunal. O que não pode acontecer é deixar uma pessoa presa em flagrante por

uma ação legítima de polícia  sem se dar  previsão  de  quando irá  para  casa.  Os

cidadãos dizem que é por isso que alguns policiais veem a ocorrência, viram para o

lado e vão embora. Se eu estiver trabalhando corretamente, tomar uma facada, for

para a prisão, e a juíza não decidir se serei solto ou não... Fica a nossa indignação,

que é a mesma da família dos policiais, dos policiais das cidades de Barroso e de

São João del-Rei, que daqui a pouco cruzarão os braços e pensarão: “Trabalhamos

de forma correta e ficamos presos?”.

Isso é normal  na atividade policial.  Eu mesmo já fui  preso em flagrante porque

baleei um traficante em 1997 que me deu seis tiros, sendo que eu havia lhe dado dois

tiros, na pedreira. Ele caiu, e eu fui preso. Tive liberdade provisória e fui absolvido por

ter  agido  em legítima defesa.  O que não é possível  é  deixar  quatro  profissionais

presos durante 10, 15, 20 dias, sem saberem se podem ou não ir embora, sem que a

liberdade  provisória  seja  concedida  ou  negada,  permitindo  recorrerem  a  uma

instância superior. Isso não dignifica o serviço policial militar.

Estamos  chegando  perto  do  Natal  e  não  queremos  que  esses  colegas  fiquem

presos. No meu entendimento, isso é indevido. Se a juíza acha que eles têm de ficar

presos, que negue a liberdade provisória e dê aos advogados o direito de recorrer

aos tribunais. O que não é possível é deixar de responder “sim” ou “não”, deixando os
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colegas presos. Fica aqui a nossa indignação e o nosso apelo à Comarca de Barroso,

para que cumpra o Código de Processo Penal, que conceda ou negue a liberdade,

mas não deixe as pessoas presas indevidamente.

Por último, Sr. Presidente, quero fazer um apelo à Polícia Militar. Nos últimos dias,

ela  recebeu  do  governo  estadual  559,  quase  600  viaturas  novas.  Recebi  um

comunicado  de  Malacacheta,  no  Norte  de  Minas,  relatando  que  há  três  viaturas

velhas,  estragadas  e  sem  funcionar  na  cidade.  Os  policiais  estão  atendendo  às

ocorrências de bicicleta, de carro próprio ou emprestado. Fico pensando: “Meu Deus,

vi uma propaganda tão bonita na televisão mostrando que o problema de segurança

pública foi resolvido em Minas Gerais”. Salvo engano, em Uberaba ou Uberlândia, o

cidadão diz que agora está tudo bem, que basta pegar o telefone e ligar para a polícia

que ela  envia duas viaturas  à sua porta em dois  minutos.  Será  que somente no

Triângulo a situação é essa? No Norte de Minas, o cidadão é assaltado e roubado, e

a viatura não chega nunca. Em Malacacheta, há três viaturas velhas e estragadas, os

policiais estão andando a pé, usando cavalo ou bicicleta para trabalhar.

O  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  (em  aparte)  -  Deputado  Cabo  Júlio,  quero

apenas  dizer  que  essa  ação  extraordinária,  bonita  e  simpática  só  está  na

propaganda. A realidade de Minas é dura e dramática, há sofrimento e ausência de

policiais.  O  seu  quadro  está  cada  vez  mais  reduzido.  Isso  ocorre  em  Uberaba,

Uberlândia, no Triângulo, enfim, em todos os cantos de nosso estado.

O deputado Cabo Júlio* - Aquela situação é só na televisão, não é? O nosso líder

Sávio dizia que existem duas Minas: uma da propaganda e a outra da realidade. E a

realidade é que o comandante-geral e o governador precisam mandar viaturas para

Malacacheta, porque os policiais estão trabalhando a pé. E quem perde com isso não

são eles, porque trabalham de qualquer jeito, mas a sociedade. O nosso verdadeiro

patrão é o cidadão, que só chama a Polícia Militar porque está em risco iminente de

vida, está correndo perigo.

Para terminar de verdade, digo: é preciso acabar com a censura na Polícia Militar.

Desbloqueiem  os  blogs dos  sindicalistas,  dos  militares,  daqueles  que  mostram  a

verdade, porque isso é liberdade de expressão. E, se porventura alguém exorbitar da

sua liberdade de expressão, que o ofendido vá a juízo. Não é possível que dentro de
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um quartel eu possa acessar um  blog da  Playboy, de homem pelado e de mulher

pelada, mas não possa abrir um blog de um sindicato, de uma associação e de um

representante.

Portanto,  o  nosso  pedido  é  que acabe  a  censura  em um  país  que  se  diz  tão

libertário, de uma Minas que se diz “Libertas qua sera tamen”, o país da liberdade de

expressão,  o  país  que  lutou  contra  a  ditadura,  o  país  que  lutou  contra  aquela

revolução,  o  país  que luta  para  que  as  liberdades  constitucionais  e  as  garantias

individuais aconteçam. Que, na realidade, aconteçam, então!

Cel. Sant'Ana, ao senhor, que é o comandante-geral da Polícia Militar e por quem

particularmente tenho apreço, devo dizer que a censura continua. Com certeza, não é

ordem  do  senhor,  mas,  por  ordem  de  alguém,  ainda  há  blogs censurados  nos

quartéis, e isso não condiz com o padrão de democracia que queremos em Minas

Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia - Cumprimento o Sr.  Presidente os deputados e as

deputadas, os companheiros e as companheiras das galerias, os servidores públicos

da área da saúde.

Mais uma vez presentes na luta aqui na Assembleia, em especial os companheiros

da Funed que estão nos visitando hoje. Um grande abraço para todos vocês. Sejam

bem-vindos à Assembleia.

Entre  os  projetos  em  votação  está  o  Projeto  de  Lei  nº  4.745,  exatamente  de

interesse da área da saúde, um projeto do governo que vai incorporar a gratificação

complementar ao vencimento básico dos servidores da carreira que menciona. Por

esse  projeto  há  interesse  dos  servidores  da  Funed,  embora  saibamos,  deputado

Adelmo Carneiro Leão -  nosso representante do PT na área da saúde,  agora na

Mesa, mas por muitos anos na Comissão de Saúde -, que ainda é muito pouco em

face do que o governo do Estado precisa fazer pela saúde pública em Minas Gerais.

Parabéns aos guerreiros do Sind-Saúde e da Funed que estão presentes conosco!

Sr.  Presidente,  pedi  a  inversão  a  pauta  e  já  queria  pedir  o  apoio  de  todos  os

deputados para que isso aconteça, colocando em primeiro lugar na votação o Projeto
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nº 4.745 e, se for possível,  independentemente de outros projetos polêmicos, que

votássemos hoje ainda esse projeto da saúde em 1º turno para que vocês tenham

aprovação dele ainda este ano.

Então, pediremos a inversão de pauta.

O deputado Gustavo Corrêa (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, vou tomar

apenas um minuto do tempo de V. Exa.. Apenas gostaria de registrar e pedir todo

empenho do governo do Estado e da própria União quanto a um fato ocorrido. Desde

a  última  quinta-feira,  o  Município  de  Capelinha  vem  sendo  literalmente  destruído

pelas chuvas. No último sábado estive lá e vi que inúmeras ruas impossibilitam as

pessoas  de  passar  porque  foram  literalmente  derrubadas.  Nesta  noite,  com  uma

chuva mais forte, várias pessoas ficaram desabrigadas. Venho registrar isso e pedir

sobretudo o empenho da Defesa Civil para aquelas famílias que neste momento se

encontram em situação caótica. Muito obrigado.

O  deputado  Rogério  Correia  -  Muito  bem,  deputado  Gustavo  Corrêa.  Nossa

solidariedade  também  ao  povo  de  Capelinha  e  outros  em  Minas  Gerais  que  já

começam a sofrer com enchentes. É claro que muito disso se deve às chuvas fortes,

mas também há descaso muito grande quanto a planejamento. Esses problemas são

repetitivos. Lamentamos o fato e também nos solidarizamos com os moradores de

Capelinha, muito bem lembrado pelo deputado Gustavo Corrêa.

Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  há  também outro  projeto na  pauta  e  sobre  ele

queria fazer breve comentário. É o Projeto de Lei nº 177/2011, de minha autoria, que

cria uma lei da agricultura familiar em Minas Gerais.

Estamos  aprovando  neste  fim  de  ano  três  projetos  muito  importantes  para  a

agricultura familiar. Significa criar um conjunto de leis para esse setor importante do

Estado  tanto  do  ponto  de  vista  de  geração  de  emprego  quanto  da  produção  de

alimentos. É também importante do ponto de vista econômico uma nova visão de

como o Estado deve intervir no setor.

Estamos,  então,  aprovando  três  projetos  de  lei.  Dois  já  foram  aprovados  em

redação final  e  já  irão  para  sanção do governador.  Há um projeto  de  autoria  do

deputado Adelmo Carneiro Leão que cria as condições de intervenção do governo no

setor  da  agroecologia,  da  produção  orgânica,  hoje  um  mercado  importante
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internacionalmente, mas em Minas Gerais não há do governo atenção especial para a

produção de alimentos sem veneno, uma produção de alimentos saudável, algo que

terá influência na saúde pública.

O  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão apresentou  o  projeto,  aliás  já  aprovado  em

redação final. Será um avanço muito grande para a agricultura familiar. Tenho dito,

deputado Adelmo Carneiro Leão, em todo Estado, no Jequitinhonha e especialmente

na Zona da Mata há uma produção em agricultura familiar  enorme. Minas Gerais

poderia  fazer  dali,  do  Jequitinhonha  e  do  próprio  Norte  celeiros  de  produção  de

agricultura orgânica, de agricultura sem veneno por meio dos agricultores familiares.

Isso daria enorme geração de renda para o Estado, muito maior às vezes do que

outros setores poluentes, que fazem com que o Estado se prejudique e não tenha

crescimento sustentável para os pequenos, para os mais pobres, como esse do setor

da agroecologia. Fazer dessas regiões de Minas e da agricultura familiar um celeiro

de produção orgânica, de produção sem veneno, de agroecologia seria um avanço

para o Estado do ponto de vista econômico, fora a geração de emprego e renda, o

que melhoraria muito a saúde pública. Parabenizo o deputado Adelmo Carneiro Leão

por esse projeto.

Ao  mesmo  tempo,  foi  aprovado  também  outro  projeto.  Ontem  estive  com  o

deputado  Durval  Ângelo,  na  Comissão  de  Direitos  Humanos,  a  requerimento  do

deputado, em Almenara, onde há áreas de quilombolas. Eles têm sido maltratados.

Há áreas enormes que não foram ainda colocadas nas mãos dos quilombolas. Não

existe quem sofra mais do que essas comunidades tradicionais. Eles sofrem porque

predomina entre eles ainda a pobreza. No caso dos quilombolas, há, às vezes, um

sentimento errado, um sentimento de quem foge até hoje, um sentimento às vezes de

culpa, de autoestima baixa. Esses setores precisam ser recuperados na sociedade.

Aprovamos um projeto de lei também que normatizará os interesses e os direitos

das  comunidades  tradicionais  em  Minas  Gerais  -  quilombolas,  geraizeiros.  Esse

projeto, também aprovado em 2º turno, foi  inicialmente do deputado Carlin Moura,

hoje prefeito de Contagem, e o acompanhamos na Comissão de Direitos Humanos

com parecer favorável do deputado Durval Ângelo. Esses dois, o do deputado Adelmo

Carneiro Leão, da agroecologia, e o de Carlin Moura, da defesa das comunidades



2679
____________________________________________________________________________

tradicionais, já foram aprovados nos dois turnos.

Para complementar esse bloco vitorioso, em relação à agricultura familiar entra hoje

em  2º  turno  um projeto  de  minha autoria  que  é  uma espécie  de  lei  orgânica  da

agricultura  familiar.  Esse  projeto  exporá  todos  os  direitos  que  os  agricultores

familiares têm em Minas e os deveres do Estado. É impressionante. Existem vários

programas nacionais favoráveis à agricultura familiar, o Pronaf, programa de crédito

para  o  pequeno  produtor;  o  Programa  de  Aquisição  de  Alimentos  -  PAA -  e  o

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -, que é a comercialização dos

produtos dos pequenos. Então, além da produção, há a comercialização, há o crédito

para produzir e também a assistência técnica, com programas que agora o governo

federal aprovou. Há também a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão

Rural - Anater.

Então,  temos vários projetos: o Luz para Todos, o Água para Todos. São vários

projetos do governo federal,  no campo da agricultura familiar.  Mas não temos em

Minas a recíproca desses projetos. E não é possível que o governo federal faça com

que esse projeto chegue até a base se ele não tiver apoio governamental do Estado e

das prefeituras. Então,  agora,  estamos regulamentando essa lei,  e os agricultores

familiares terão de ter as obrigações do Estado postas em lei. Por exemplo, o projeto

diz que anualmente o Estado de Minas Gerais terá de fazer um plano anual para a

agricultura familiar, assim como o Plano Safra federal, dizendo quanto vai investir e

em  quais  setores  -  assistência  técnica,  comercialização,  produção,  crédito,

infraestrutura, educação, saúde - e quanto vai intervir na agricultura familiar. Teremos

uma lei orgânica dos agricultores familiares.

Esse projeto  já  está aqui,  em 2º  turno;  já  está  bem acertado,  e já  fizemos um

substitutivo. Incluí uma emenda que determina que todos os municípios, assim que

aprovada a lei, tenham também a lei da agricultura familiar. Aí os prefeitos também

terão de ter um plano anual para fortalecimento da agricultura familiar no município:

transporte escolar para os que estudam nas áreas rurais - terão de ver a manutenção

das estradas, aproveitar melhor o maquinário que a presidenta Dilma está ofertando

através  do  PAC  II  para  todos  os  municípios.  Eles  têm  patrol  para  melhorar  as

estradas; retroescavadeira para melhorar as barraginhas da própria roça, no caso do
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semiárido  e  outros;  o  caminhão-pipa  e  o  caminhão-caçamba  para  trazer  e  levar

produtos aos agricultores familiares. É um sistema nacional da agricultura familiar.

Esse meu projeto está na pauta, presidente e deputados. Quero pedir o apoio para

que  até  o  final  deste  ano  os  três  projetos  da  agricultura  familiar  possam  ser

aprovados aqui, para mudarmos a cara de Minas Gerais, colocando um governo com

responsabilidade na agricultura familiar, um governo que infelizmente não tem, em

Minas Gerais, essas funções que deveria ter. Esses três projetos vão ser, portanto,

muito importantes nessa área. Os deputados que trabalham com a agricultura familiar

sabem  -  mas  às  vezes  a  população  não  sabe  -  que  a  agricultura  familiar  é

responsável por 70% do alimento que vai para a mesa do brasileiro; 70% vem da

agricultura  familiar,  não  é  do  agronegócio,  não.  O  agronegócio  é  exportação  de

commodities,  de  sementes,  etc.  Quem  põe comida  na  nossa mesa é  o  pequeno

produtor,  e  77% do emprego está no campo.  Então,  se você quer  acabar  com o

êxodo rural, você tem de necessariamente fortalecer o sistema da agricultura familiar.

Esses três projetos, deputado Adelmo, vão deixar ao governo - não acredito que

seja nesse governo, mas ao próximo - um arcabouço legal suficiente para que seja

feito  um grande programa para a agricultura familiar  em Minas Gerais.  Então,  Sr.

Presidente, gostaria de chamar a atenção para esse projeto.

Por fim, tivemos um debate na Assembleia Legislativa, na semana passada, sobre

um programa do governo do Estado que apelidei de “pé no freio”. E o governo quis

responder isso, na Assembleia Legislativa, convidando para o Dia do Basta, onde se

esperava  que  os  prefeitos  viessem  para  dar  um  basta  ao  governo  da  Dilma.

Ingenuidade deles.  Foi  um verdadeiro fiasco, um fracasso;  pouquíssimos prefeitos

estiveram aqui. Isso me pareceu óbvio, pois o prefeito sabe que quem está com o pé

no freio é o governo do Estado. Nada mais anda em Minas. E eu li o que era esse

programa “pé no freio”.

Vou  somente  recordar  aquilo  que  disse  a  respeito  do  congelamento  de

investimentos,  principalmente  nas  seguintes  áreas:  pé  no  freio  nos  transportes,

inclusive no Caminho de Minas; pé no freio na saúde, inclusive no fortalecimento da

rede  municipal  de  saúde;  pé  no  freio  na  segurança,  inclusive  no  policiamento

ostensivo; pé no freio na educação, inclusive no transporte escolar e na infraestrutura
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do sistema educacional; pé no freio na previdência, pois acabou-se com o fundo dos

servidores - aquele verdadeiro absurdo, rapou o tacho e meteu a mão no dinheiro do

servidor  público  -;  e  pé  no  freio  também  nas  questões  relativas  às  regiões

metropolitanas. Esse é o programa do governo.

Então, o governo de Minas, depois de quebrado e falido, com o maldito choque de

gestão, vem anunciar agora o “pé no freio”. O governo do Anastasia é o governo do

“pé no freio”. Como diz o deputado Sávio Souza Cruz, o símbolo do programa do

governo é o Rubinho Barrichello.  É ele quem vai  fazer a apresentação do “pé no

freio”. Ao contrário, a Dilma, - é por isso que o Dia do Basta aqui foi um fracasso -

está  aumentando  o  Programa  da  Aceleração  do  Crescimento  -  PAC.  Então,  o

Anastasia pisa no freio, e a Dilma acelera.

Tenho aqui boas notícias sobre o orçamento da União do ano que vem. Vamos ter

um  aumento  na  área  de  transportes,  pois  serão  quase  R$15.000.000.000,00

investidos. Vamos aumentar os investimentos na área da saúde para 8,6% do PIB,

que estava em 6,5%. A educação pública terá R$82.600.000.000,00 só para despesa

de manutenção e desenvolvimento do ensino. Já para os programas sociais, teremos

R$21.660.000.000,00  para  o  programa  Minha  Casa  Minha  Vida  e

R$24.650.000.000,00 para o programa Bolsa Família, que os tucanos odeiam. Para o

Ministério da Integração Nacional, teremos R$6.220.000.000,00. Para Belo Horizonte,

Minas Gerais,  teremos um empréstimo do governo federal para a revitalização da

Lagoa da Pampulha. “Seu” Lacerda, fala a verdade na televisão.

Há também a realização de obras para a duplicação da BR-381, em 11 trechos

licitados, além da liberação de R$1.750.000.000,00 para o metrô de Belo Horizonte.

Além  disso,  teremos  a  revitalização  do  anel  rodoviário  e  projetos  de  mobilidade

urbana, incluindo o BRT.

Então, a Dilma acelera, com o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC e o

governo de Minas freia, com o programa “pé no freio”.  O povo brasileiro vai estar

tranquilo  para  fazer  a  opção:  pode  pisar  no  freio  nos  programas  sociais  e  de

crescimento ou, como a Dilma faz, acelerar o crescimento brasileiro com o nosso

ministro Fernando Pimentel, que vem aí acelerado. Um abraço, presidente, e muito

obrigado pelo tempo concedido.
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O presidente - Com a palavra, o deputado Tadeu Martins Leite.

O deputado Tadeu Martins Leite* - Boa tarde, caro presidente, Dr. Hely Tarqüínio, e

todos  parlamentares  presentes  nesta  Casa.  Cumprimento  todos  os  servidores

presentes na galeria da Assembleia Legislativa, bem como todos os telespectadores

da TV Assembleia. Presidente, teria outros assuntos para tratar, mas, por ter apenas

7 minutos, vou ater-me a discutir apenas dois temas.

Primeiramente, vejam como há uma grande contradição no nosso estado. Diversas

vezes ocupei esta tribuna para reclamar da seca pela qual  estamos passando no

Norte de Minas, a pior dos últimos 50 anos. Algumas cidades, parte da população

daquela região, hoje em dia, já estão tendo dificuldades de ter água para beber. Não

é só para a plantação e para o consumo de animais, está realmente faltando água

para beber.

Anteontem, recebi uma ligação do nosso amigo e colega, vereador da cidade de

Capelinha,  meu xará,  vereador  Tadeuzinho,  falando-me do caos que virou  aquela

cidade  após  uma  pancada  da  chuva  que  lá  cai  desde  a  última  quinta-feira.  As

estradas estão intransitáveis. Nas áreas rurais, as pessoas estão ilhadas, porque não

estão conseguindo chegar  às  cidades,  em consequência do estado das estradas,

caro deputado Juninho.  Mais de 12 famílias já foram removidas de suas casas e

levadas  para  abrigos,  pois  suas  residências  estão  quase  caindo  dos  barrancos.

Então, no nosso estado temos essa contradição: enquanto um lado sofre com a seca,

outro sofre com o excesso de água, de chuva.

Mas gostaria de aproveitar esse tempo que tenho na tribuna, primeiro, para pedir,

de fato, ao governo do estado,  por  intermédio da Secretaria  de Defesa Civil,  que

ajude essas cidades neste momento em que isso é tão necessário, neste momento

em que as famílias estão passando por dificuldades e estão sem orientação.

A prefeitura local já decretou situação de emergência na cidade de Capelinha. Os

prazos são reduzidos, e, assim, a secretaria e o governo do Estado podem ajudar e

devem ajudar essa cidade. Peço também mais empenho por parte da prefeitura da

cidade de Capelinha para ajudar a comunidade que está sofrendo muito. Vários estão

assustados, desesperados com os últimos acontecimentos ocorridos na cidade.

Quero aqui também mandar o meu apoio a toda a população, aos moradores da
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cidade de Capelinha. Quero também parabenizar o vereador Tadeuzinho, que lá faz

um trabalho muito bem-feito em defesa da população. E quero pedir, sim, ajuda ao

governo do Estado para essa cidade.

Caro  presidente,  deputado  Hely  Tarqüínio,  como  eu  disse,  enquanto  estamos

discutindo  a  chuva  aqui,  lá  na  região  estamos  discutindo,  caro  deputado  Duarte

Bechir, a falta da chuva. Semana passada eu fiz um pronunciamento, por meio da

Secretaria de Estado dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri do Norte de Minas, sobre a

morosidade da instalação das cisternas nessa região. Ontem, eu pude ver em um

noticiário nacional que em outra parte do País pode estar ocorrendo um problema

semelhante  a  esse  que  está  acontecendo  em  Minas,  com  cisternas  colocadas,

cisternas acumuladas em um ambiente, em uma localidade, enquanto a população

está sofrendo com a falta d'água.

E agora, caro amigo Dalmo, seria o melhor momento para que a Sedvan agilizasse

a instalação dessas cisternas, porque a chuva, se Deus quiser, vai cair nos próximos

dias, sendo um bom momento para que as famílias que passam sede hoje no Norte

de Minas acumulem água por meio das cisternas.

Então, alerto, mais uma vez, desta tribuna, para a necessidade de a Sedvan agilizar

o  trabalho  relativo  às  mais  de  10  mil  cisternas  que  estão  lá  depositadas  nessa

secretaria, inclusive com dinheiro do governo federal.

Finalizando  as  minhas  palavras,  quero  aqui  pedir  a  ajuda,  mais  uma  vez,  da

Secretaria  da  Defesa  Civil  do  Estado  de  Minas  Gerais,  por  parte  da  cidade  de

Capelinha,  que  está  sofrendo.  A  população  sofre  desesperadamente,  muitas

localidades estão ilhadas. As comunidades rurais não estão conseguindo vir  até a

cidade e estão sem suprir necessidades básicas. Pedimos aqui independentemente

de questão partidária; pedimos pela questão humana. As pessoas estão precisando

de ajuda, de socorro. A cidade já decretou estado de emergência, e cabe agora ao

Estado de Minas Gerais, à Secretaria de Defesa Civil ajudar essa cidade que tanto

está sofrendo.

Quero  aqui,  nobre  presidente,  encerrar  minhas  palavras  agradecendo  a  vossa

excelência o espaço nesta tribuna na tarde de hoje.

* - Sem revisão do orador.



2684
____________________________________________________________________________

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Questão de Ordem

O deputado Gustavo Valadares -  Eu ia pedir  aparte ao deputado Tadeu Martins

Leite, mas estava conversando com o deputado Lafayette de Andrada, e o momento

passou.  Gostaria  apenas  de deixar  aqui,  publicamente,  uma manifestação.  Existe

estudo de um anteprojeto no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para

tratar da redivisão jurisdicional do Estado, mudando cidades de uma comarca para

outra. Ou seja, são questões que acabam sempre apresentando alguns contraditórios

nos  quatro  cantos  do  Estado.  Recebi  de  Rio  Espera,  uma  cidade  próxima  a

Conselheiro Lafaiete que eu represento, um pedido para que a cidade continue com a

sua  jurisdição  ligada  ao  Município  de  Conselheiro  Lafaiete,  e  não  mude  para  o

Município de Piranga, como tem sido aventado por conta desse anteprojeto de lei

complementar do Tribunal de Justiça. Esse pedido para que eu viesse aqui expor tal

fato, de público, foi feito pelo jornalista Fabrício Miranda, pelo Marquinhos do Matipó,

pela  Alessandra  e  pelos  vereadores que encaminharam requerimento  -  Vanderlei,

José Ramiro, Roberto e Auxiliadora. O que eles querem, na verdade, é que o Tribunal

de Justiça mantenha a cidade de Rio Espera na Comarca de Conselheiro Lafaiete e

não a transfira para a comarca da cidade de Piranga. Era o que eu tinha a dizer, Sr.

Presidente. Obrigado.

Suspensão da Reunião

O presidente - A presidência vai suspender a reunião por 1 hora e 30 minutos para

entendimentos entre as  lideranças sobre  a  apreciação das matérias  contantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Estão reabertos os nossos trabalhos.
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Votação de Requerimentos

O presidente - Requerimento da Comissão de Participação Popular em que solicita

ao Ministério da Cultura informações sobre quantos pontos de cultura há em Minas

Gerais, quais são eles; qual é o ente conveniante, se for o caso; e a situação da

prestação  de  contas  desses  grupos  e  entes.  Em  votação,  o  requerimento.  As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais em que solicita à Prefeitura de

Belo Horizonte  e à Superintendência  de  Desenvolvimento  da  Capital  -  Sudecap -

informações sobre os prazos para implantação da Via 710, na capital. Em votação, o

requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  em  que  solicita  à  Caixa

Econômica Federal informações sobre a execução e a eventual prestação de contas

referente  ao  Contrato  0228576-74/2002,  firmado  entre  a  Caixa  e  o  Município  de

Divinópolis,  por  meio  do  Pac-Saneamento.  Em  votação,  o  requerimento.  As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que solicita ao procurador dos

interessados nos imóveis objeto da Ação de Reintegração de Posse nº 0024.06.997

392-3  as  negociações  de  venda  desses  imóveis  para  o  Instituto  Nacional  de

Colonização e Reforma Agrária em Minas Gerais. Em votação, o requerimento. As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do deputado Durval Ângelo em que solicita tramitação em regime de

urgência  para  o  Projeto  de  Lei  nº  3.811/2013.  Em  votação,  o  requerimento.  As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

2ª Fase

O presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a presidência passa à 2ª

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
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Vem à Mesa requerimento do deputado Durval Ângelo em que solicita a inversão da

pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 4.745/2013 e o Projeto de

Resolução  nº  4.784/2013  sejam apreciados  em primeiro  lugar,  nessa  ordem.  Em

votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Tendo em vista a importância das matérias

constantes na pauta, a presidência solicita ao secretário que proceda à chamada dos

deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Dilzon Melo) - (- Faz a chamada.)

O presidente - Responderam à chamada 48 deputados. Portanto, há quórum para

votação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.745/2013, do governador do Estado,

que incorpora a Gratificação Complementar ao vencimento básico dos servidores das

carreiras que menciona e cria cargos de provimento efetivo da carreira de Analista de

Hematologia  e  Hemoterapia,  a  que  se  refere  a  Lei  nº  15.462,  de  13/1/2005.  A

Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de

Administração  Pública  e  de  Fiscalização  Financeira  opinaram  pela  aprovação  do

projeto.  Emendado  em  Plenário,  voltou  o  projeto  à  Comissão  de  Fiscalização

Financeira, que opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta.  A  presidência  informa  ao  Plenário  que  as  Emendas  nºs  1  a  5,

encaminhadas  pelo  governador  do  Estado  por  meio  das  Mensagens  nºs  586  e

589/2013, publicadas em 13/12/2013, foram incorporadas ao parecer da Comissão de

Fiscalização Financeira e serão arquivadas nos termos do inciso IV do art. 180 do

Regimento Interno. A presidência vai  submeter a matéria a votação pelo processo

nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os deputados:

Adalclever Lopes - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Antônio

Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos
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Henrique -  Carlos  Mosconi  -  Célio  Moreira  -  Dalmo Ribeiro Silva  -  Dilzon Melo  -

Doutor  Wilson Batista -  Duarte  Bechir  -  Durval  Ângelo -  Elismar  Prado -  Fabiano

Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora

- Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz

Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Paulo  Guedes  -  Pinduca Ferreira  -  Rogério

Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Zé Maia.

A deputada Rosângela Reis - Meu voto é “sim”.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  49  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o

Projeto  de  Lei  nº  4.745/2013  na  forma  do  Substitutivo  nº  1.  À  Comissão  de

Fiscalização Financeira.

Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº  4.784/2013,  da  Mesa  da

Assembleia,  que fixa normas sobre a  remuneração e as  verbas indenizatórias  do

deputado  estadual.  A  Mesa  da  Assembleia  opinou  pela  aprovação  do  projeto.

Emendado em Plenário,  voltou  o  projeto  à  Mesa da Assembleia,  que opina  pela

rejeição das Emendas nºs 1 a 8 e do Substitutivo nº 1, e pela aprovação do projeto na

forma do Substitutivo nº 2, que apresenta. Vem à Mesa requerimento do deputado

Sargento Rodrigues em que solicita o adiamento da votação do Projeto de Resolução

nº  4.784/2013.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação  do  requerimento,  o

deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público  que  nos  acompanha  pela  TV  Assembleia,  eu  não  poderia  deixar  de

encaminhar essa matéria, considerando que ela é complexa. Estamos conversando

com  diversos  deputados  desta  Casa  e  até  agora  não  chegamos  a  consenso.

Deputado Duilio de Castro, não há consenso sobre a matéria. Portanto, malgrado o

presidente tê-la  pautado,  observamos que há deputados que até o momento não

sabem se votam o substitutivo da Mesa, o projeto, o que exatamente têm de votar.

Isso foi perceptível quando conversei sobre a matéria com um ou dois deputados.
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Deputado Sávio, deputado Rogério Correia, o que me assusta é que esse projeto

conseguiu criar nesta Casa uma categoria de deputados do interior e outra da região

metropolitana. Parece que temos dois estilos de deputados nesta Casa. Parece que

não fomos votados igualmente nas urnas e que a Constituição da República não nos

trata também igualmente. O projeto propõe tratar os iguais de forma desigual. É a

isso  que  vamos  assistir.  No  momento  em  que  esse  projeto  for  votado,  vamos

encontrar  parte  do  Plenário  votando  de  um  jeito  e  outra  de  outro  jeito.  Será  a

demonstração cabal do que estou dizendo.

Cheguei  a  conceder  algumas entrevistas  e disse  que,  se queremos enfrentar  o

problema, se alguns desta Casa acham que devemos acabar com o auxílio-moradia,

vamos acabar, mas vamos acabar com o auxílio-moradia de promotor, procurador,

juiz, desembargador, deputados, enfim, de todo o mundo.

Não se trata de uma matéria isolada. Portanto, deveria ser enfrentada em forma de

proposta  de  emenda  à  Constituição,  como  cogitamos  no  final  do  ano  passado.

Infelizmente, não tivemos essa mesma iniciativa.

Gostaria  que  os  deputados  Sávio  e  Rogério  Correia  prestassem  atenção  ao

requerimento que apresentei no dia 14/08/2013, ou seja, há quatro meses, que possui

o seguinte teor: “Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais,  o deputado que este subscreve requer  a V.  Exa.,  nos termos do art.  111,

inciso II, e do art. 233, inciso XIV, do Regimento Interno, seja constituída comissão

especial  para,  no  prazo  de  60  dias,  prorrogado  por  igual  período,  proceder  à

investigação e, por consequência, adotar as devidas providências quanto aos fatos

atinentes ao pagamento de diárias e aquisição de passagens no âmbito no Ministério

Público do Estado de Minas Gerais.”

O jornal  O Tempo  publicou a seguinte matéria  no  dia  14 de agosto:  “Ministério

Público altera dados de passagens e diárias no  site.  Órgão mudou valores no seu

portal  por  quatro  vezes  em  24  horas”.  Ao  analisar  a  matéria,  certificamo-nos,

conforme afirmei na fundamentação do requerimento, pasmem senhores e senhoras

deputadas, que um promotor que se deslocou de Belo Horizonte para Contagem,

região conurbada, a 14 km, recebeu R$3.150,00 de diária, viajando no seu próprio

carro. Há outro promotor que recebeu R$5.600,00 por 16 dias alternados na cidade
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de Nova Lima, logo depois do  BH Shopping,  a 23km de Belo Horizonte. Ainda há

outro promotor que, por 17 dias em Sabará, região conurbada, a 21 km da capital,

recebeu R$5.950,00 de diária. É engraçado que essa comissão especial não tenha

sido criada. Protocolei o requerimento há quatro meses.

Defendo a tese de que se devemos acabar com o auxílio-moradia, temos de acabar

também com as farras da diária  e do auxílio-moradia,  que recebe outro nome no

Ministério  Público.  São  valores  recebidos  por  promotores,  procuradores,  juízes  e

desembargadores. Eu não posso admitir que os meus colegas deputados tenham a

coragem de votar essa matéria, cortar na própria carne, mas não tenham a coragem,

como legisladores genuínos que somos, de fazer o enfrentamento da matéria como

um todo. A não ser que imoralidade seja apenas para a “Geni dos Poderes”. Para

uma  parcela  da  imprensa,  a  “Geni  dos  Poderes”  é  o  Parlamento.  Tudo  o  que

deputado  faz  é  crime  de  lesa-pátria.  Promotor  pode,  procurador  pode,

desembargador pode, conselheiro do Tribunal de Contas pode receber R$45.000,00,

R$50.000,00. Temos informações de que deputados de um grupo mais antigo desta

Casa têm contracheque de promotor que ganha R$120.000,00.

E aí? Vamos votar essa matéria? É isso o que queremos para o Parlamento? Se a

imoralidade está  sendo colocada em debate,  a  imoralidade pública  não pode ser

apenas  para  deputado.  Ela  tem  de  ser  para  promotor,  juiz,  desembargador,

conselheiro do Tribunal de Contas, para aqueles que recebem da Codemig ou de

outros órgãos por serem conselheiros.

Sr.  Presidente,  quero  dizer  o  seguinte:  se peço aos deputados  que votem pelo

adiamento  da  votação deste  projeto  é  porque  quero  votar,  mas quero  votar  uma

proposta de emenda à Constituição que nos dê tempo de travar esse debate: vamos

acabar com todo e qualquer auxílio-moradia.

Ora, não preciso trazer aqui a V. Exa. novamente as denúncias escandalosas do

Tribunal  de  Justiça  Militar,  que  tem  salários  de  R$70.000,00,  R$80.000,00  e

servidores  ganhando  R$120.000,00,  R$70.000,00,  R$100.000,00.  O  que  a

Assembleia fez até agora? Propus a CPI, colhi as assinaturas, mas ela foi morta no

seu nascedouro. Propôs-se uma comissão especial, e rapidamente se organizou um

grupo de deputados dizendo: “O governo quer que não acabe. Então, vamos segurar
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essa  comissão  especial”.  Engraçado,  Doutor  Wilson  Batista,  por  que  será  que  a

Assembleia  não  quer  investigar  o  “tribunal  de  injustiça  militar”?  Será  que  ganhar

R$70.000,00 não está acima do teto? Porque o teto aqui em Minas é o salário do

desembargador:  R$25.000,00.  Só  que  o  teto  aqui  virou  piso  inicial.  O  juiz  e  o

promotor  iniciam  a  carreira  ganhando  a  mesma  coisa:  R$25.000,00.  Mas  lá  no

Tribunal de Justiça Militar eles ganham R$70.000,00, R$80.000,00, R$100.000,00, e

a Assembleia continua de cócoras, continua agachada.

Vamos  fazer  enfrentamento? Então,  vamos  fazer  enfrentamento  de  acabar  com

todos.  Vamos  acabar  com  regalias  lá  no  Tribunal  de  Justiça  Militar,  ou  melhor,

“tribunal  de  injustiça  militar”.  Vamos acabar  com as regalias  do Ministério  Público

também. Onde está  a comissão especial  que pedi  há  quatro meses com matéria

publicada pelo jornal  O Tempo? O promotor foi ali e ganhou R$6.000,00 de diária.

Uma vergonha, um escândalo. Agora, mais vergonhoso é esta Casa não investigar;

mais vergonhoso é esta Casa se calar e não ter coragem.

É nesse sentido, deputado Paulo Guedes, que faço o encaminhamento da matéria

para que adiemos a votação deste projeto. Apresentamos uma proposta de emenda à

Constituição acabando com o auxílio-moradia de todos os membros de Poder.

O presidente - Com a palavra, o deputado Paulo Guedes.

O deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

também quero acompanhar o deputado Sargento Rodrigues e dizer que, a cada dia

que  passa,  esta  Casa  é  pautada  pela  imprensa,  e  as  pessoas  acham  que  os

deputados  recebem  uma  fortuna.  Ninguém  acredita,  deputado  André  Quintão;

ninguém  acredita,  deputado  Tadeu  Martins  Leite;  ninguém  acredita,  deputado

Pompílio Canavez que este é o contracheque de um deputado estadual.  Se você

mostrá-lo  em  qualquer  lugar,  as  pessoas  darão  gargalhadas,  porque  ninguém

acredita: “Não é possível. Leio a imprensa todos os dias. Vocês não ganham só isso”.

Todos acham que os deputados ainda ganham R$100.000,00, sei lá quanto, como

era há 10 anos.

Vim aqui para dizer que não sou a favor de nenhum tipo de regalia.

Se  a  imprensa  acha  que  o  auxílio-moradia  de  R$2.850,00,  que,  descontado  o

Imposto de Renda, dá em torno de mil e poucos reais, é uma regalia, se a imprensa
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acha, esta Casa e a sociedade acham, precisamos cortar, sim. O que não podemos

admitir é que os deputados, que o Parlamento seja achincalhado como vem sendo

por todos os órgãos da imprensa.

Esse  auxílio-moradia  dos  77  deputados  de  Minas  Gerais,  deputados  Bonifácio

Mourão e Tadeu Martins Leite, não chega, no ano, a 5% do que a Casa gasta com os

órgãos da imprensa, que dizem que estamos aqui recebendo regalias. Queria que o

editor dos jornais viesse a esta tribuna comparar o contracheque dele com o meu. O

meu está aqui. É isso que recebo, não tenho nada a esconder de ninguém.

Não  tive  financiamento  de  empresas,  não  tenho  empresa,  fazenda,  comércio,

apartamento.  Portanto,  vivo  exclusivamente,  24  horas  por  dia,  em  função  do

mandato, rodando mais de 100 cidades de minha região. Gostaria de saber quem é o

promotor, o juiz, o desembargador, o colunista de jornal que consegue fazer o que eu

faço e consegue viver com isso aqui. Olha o que sobra do meu salário, porque, para

estar aqui, também há custo, ninguém vem para cá de graça. Ainda há a campanha,

e, como não tive financiadores, precisei fazê-la e depois - eu mesmo sou o doador

principal  de  minha  campanha  -  tive  de  me  endividar.  Fui  ao  Iplemg  pegar  um

empréstimo para pagar minhas dívidas. O que sobra do meu salário:  R$1.849,00,

desde o primeiro dia do meu segundo mandato. Portanto, é com isso e com as diárias

que toco minha vida e meu mandato.

Assim sendo, não posso aceitar, não posso admitir, deputado Luiz Henrique, ser

chamado de marajá, ser tachado como uma pessoa que tem regalias, porque não

tenho regalias. Não podemos aceitar que V. Exas. as tenham. Alguns aqui podem até

não precisar do salário de deputado porque têm outra renda, têm suas empresas, têm

seus negócios. Mas aí é outra coisa. Para viver, para se dedicar a um mandato como

eu, e muitos de vocês se dedicam com esse salário... Não podemos abaixar para o

sensacionalismo  da  imprensa  que  nos  chama  de  marajás.  Isso  não  aceito,  não

admito.

Hoje, quando cheguei ao Aeroporto de Confins, vi  um desembargador descendo

num carrão, com um motorista todo engravatado, com assessores. Nunca vi um jornal

falar da regalia dos desembargadores, nunca vi um jornal falar que os promotores

trocam de plantão para dobrar os salários.
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A troca de plantão é assim: um está numa cidade, no final de semana vai para lá,

outro vem para cá, e dobram o salário. Nunca vi ninguém pedir prestação de contas

do Ministério Público, que se mete na vida de todo o mundo. Nunca vi ninguém, nem

esta Casa...  Estaria  na hora, Sr.  Presidente,  de esta Casa cobrar  a prestação de

contas do Ministério Público e também cobrar a prestação de contas do Tribunal de

Contas, dos juízes e dos desembargadores. Por que a lei e a imprensa só perseguem

esta Casa? Por que os deputados têm de viver o tempo todo se explicando? Por quê,

gente?

Fico aqui,  em Belo Horizonte, num hotel simples, num hotel médio, de diária de

R$200,00, R$300,00. Se você fica aqui quatro dias por semana, esse auxílio-moradia

não dá para pagar o hotel. Então, Sr. Presidente, se o problema é o auxílio-moradia,

não posso ser tachado de marajá, deputado Elismar - V. Exa. que é do Triângulo -,

porque recebo auxílio-moradia,  mas gasto o dobro dele para vir  aqui  e ficar três,

quatro dias por semana para cumprir o mandato. Não tenho condições, pelo que resta

no meu contracheque, de alugar ou muito menos comprar um apartamento aqui na

capital. É impossível, com uma sobra de R$1.849,00, que é o que está sobrando...

Porque,  como disse,  o  que  restaria  do  salário  de  um  deputado,  se  não  fosse  o

desconto, seriam R$13.000,00. Agora, com esse corte, devem sobrar R$11.000,00.

Mesmo assim, para quem desenvolve um trabalho, para quem visita mais de 100

cidades da região... E V. Exas. sabem, e a imprensa também está careca de saber,

porque em toda cidade a que chegamos há um jornalista, deputado Adalclever. Há ou

não há, deputado Adalclever? Há um dono de jornal, de um pequeno jornal, para lhe

fazer uma entrevista. E todo o mundo quer um patrocínio para o jornal. É assim em

qualquer lugar, em qualquer cidade, e o deputado tem de se virar com todo o seu

salário, e ainda tem de gastar uma fortuna para estar aqui.

Que fique bem claro que tenho de concordar com o deputado Sargento Rodrigues:

se há regalias,  vamos abrir  as  contas da  Assembleia,  do  Tribunal  de  Contas,  do

Ministério Público, do Tribunal de Justiça e do Tribunal Militar. Por que todos os outros

Poderes  podem? Porque  os  outros  Poderes  não  precisam  de  voto,  têm  caneta.

Agora, deputado, para estar aqui, tem de “ralar” quatro anos; tem depois de enfrentar

uma campanha; e todos os dias as pessoas achar que estamos ganhando fortuna, e
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a gente passando pelo que passa. Não aceito isso. Minha vida é um livro aberto e

está aí, se alguém quiser passar raiva, autorizo a quebra do meu sigilo bancário. Se

alguém  quiser  tomar  conta  dele  também,  será  muito  bem-vindo,  porque  passo

dificuldades todos os dias para manter um mandato democrático e popular; por isso

não posso ser chamado de pessoa que tem regalias. Nunca tive regalias nesta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Fred Costa.

O deputado Fred Costa* - Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Não vou tomar os

10 minutos a que tenho direito neste momento. Vou ser bem sucinto e objetivo no que

diz respeito ao Projeto de Resolução nº 4.784/2013. Minha postura, por uma questão

de coerência, não poderia ser outra senão votar a favor, mesmo porque no primeiro

dia de mandato abri mão do auxílio-moradia e o fiz porque sou nascido, criado em

Belo Horizonte, vou continuar morando aqui, independentemente de ser parlamentar

ou não, porque amo esta cidade, pretendo aqui me casar, criar meus filhos. Tenho

consciência de que o mandato é efêmero.

Por enquanto, disputei três eleições: duas para vereador na capital  e a primeira

para deputado. Obtive sucesso, logrei êxito, venci os três pleitos, todavia sei que isso

vai acabar, vou voltar a ser cidadão e vou morar em Belo Horizonte, que é a minha

opção, como sempre morei.

Dessa forma, não me senti à vontade para receber esse auxílio e fiz aquilo que me

foi facultado, abrindo mão, no dia 1º de fevereiro de 2011, no primeiro dia do mandato

da atual legislatura.

Vou além. Não tenho vergonha aqui de dizer que a minha situação é diferente de

todos os demais pares desta Casa. Embora tenha 36 anos, moro com a pessoa que

mais  amo nesta  vida,  a  minha  mãe.  Não  tenho  então  nenhum  tipo  de  despesa,

entendendo que, se recebesse esse valor, estaria cometendo um atentado ao erário

público. Por isso fiz essa opção e por uma questão de coerência vou votar a favor do

Projeto de Resolução nº 4.784/2013, respeitando a opinião dos demais pares e dos

demais membros desta Casa.

Não poderia também deixar de fazer uso da palavra para, em apenas um minuto, já
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externar a minha opinião contrária a um projeto que também está nesta pauta, o PL

nº  3.649,  que  trata  do  Pico  do  Ibituruna.  Infelizmente,  ontem  à  noite,  às  21h,  a

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável desta Casa aprovou a

Emenda nº 1, que flexibiliza a Mata do Cercadinho. Considero um atentado ao meio

ambiente, ao desenvolvimento sustentável, ao Vetor Sul de Belo Horizonte e a Nova

Lima. Se flexibilizarmos aquela área, além de estar prestando, no meu entender, um

desserviço, indo na contramão dos interesses da sociedade, estaremos contribuindo

para agravar ainda mais o trânsito no Vetor Sul da cidade de Belo Horizonte, em

Nova Lima, mais precisamente na saída da BR-040, sentido Nova Lima. Vale lembrar

que,  recentemente,  tivemos  investimento  de  medida  compensatória,  e  não  de

dinheiro do poder público, com a alcinha, a trincheira, e agora o governo do Estado

liberou R$16.000.0000,00 para uma nova intervenção, para um viaduto que faz parte

do complexo viário. Mas tudo isso já é insuficiente hoje e se tornará mais um paliativo

se aprovarmos essa emenda.

Portanto,  de  antemão,  externo não só a  minha insatisfação,  mas também,  com

certeza, o meu encaminhamento e o meu voto contrários à emenda no PL. nº 3.649.

Vou fazer uso de um instrumento regimental que até o presente momento não utilizei

nesta Casa.

Por ser radicalmente contrário, vou contribuir em todas as discussões de todos os

projetos. Mesmo que de forma repetitiva, não vou me calar, vou ficar rouco de tanto

bradar  que  sou  radicalmente  contra  a  flexibilização  nas  áreas  de  preservação

ambiental,  em  especial,  já  que  é  isso  que  será  votado  no  Projeto  de  Lei  nº

3.649/2012, de qualquer flexibilização da mata do Cercadinho.

Todos nós aqui defendemos o meio ambiente, o desenvolvimento sustentável e, nos

nossos discursos, falamos de forma recorrente em ocupação ordenada do solo, em

defesa da mobilidade urbana. Então, para todos nós que defendemos a preservação

do  meio  ambiente,  que  queremos  investimento  em  mobilidade  urbana,  por  uma

questão de coerência não podemos votar a favor desse projeto. Isso me faz lembrar

frase de um religioso: “É impossível acreditar numa instituição política ou religiosa

sem que as pessoas que estão à frente dela demonstrem sua coerência de vida em

praticar  aquilo  que defendem”.  Então,  se todos nós somos a favor  da  mobilidade
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urbana, da preservação ambiental, da ocupação ordenada, da melhora da qualidade

de vida, nenhum de nós pode ser a favor do PL nº 3.649/2012, com a emenda que foi

aprovada na Comissão de Meio Ambiente.

Conforme prometi no início da minha fala, neste primeiro momento não vou utilizar

os 10 minutos na esperança de fazermos um acordo para que esse projeto não seja

votado ainda neste final da tarde e na noite de hoje.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, a deputada Luzia Ferreira.

A deputada Luzia Ferreira* - Srs. Deputados, Sras. Deputadas, venho encaminhar a

favor da proposta apresentada pela Mesa desta Casa, que, com certeza, ouviu vários

deputados, seguiu uma tendência natural já verificada por vários deputados que têm

residência em Belo Horizonte ou na região metropolitana. Portanto, o exercício do

mandato não traz gasto extra ao exercício parlamentar, diferentemente de quem vem

do interior, que tem de ir para um hotel ou alugar um imóvel.

Portanto, fazer esse gasto criaria uma disparidade com quem exerce o mandato e

tem  residência  na  região  metropolitana,  uma  situação  já  dada  antes  mesmo  de

sermos deputados. Eu, por exemplo, moro aqui há 40 anos. Fui vereadora, com muita

honra, e, ao me eleger deputada, minha vida não mudou em nada. Não tive um gasto

a mais relativo a moradia, nada que eu já não tivesse. Portanto, desde o primeiro ano

do exercício de meu mandato, em 2011, protocolei um requerimento direcionado à

Mesa solicitando a suspensão do pagamento do auxílio-moradia, porque considero,

como disse, que não houve nenhuma alteração na minha realidade como moradora

da capital.

Quero dizer que, na época, vários deputados assim o fizeram. No decorrer desse

tempo, vários outros deputados também assim se manifestaram, ponderaram com

bom senso ao considerar que auxílio-moradia, com esse nome, estaria inadequado

com  a situação de  residirem na Região  Metropolitana  e,  portanto,  deslocarem-se

diariamente para o exercício do mandato na Assembleia Legislativa.

Os companheiros e companheiras que moram no interior, que têm de vir aqui toda

semana, morar em hotel ou alugar um imóvel estão tendo um gasto, e acho muito

justo e legítimo que eles possam ser ressarcidos, porque isso é inerente ao exercício
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do  seu  mandato  de  parlamentar.  Temos  muita  dificuldade,  às  vezes,  em  discutir

questões do próprio Parlamento em qualquer casa, em âmbito municipal ou estadual,

no Parlamento federal, no Congresso Nacional. Temos, às vezes, muita dificuldade

em reverter questões que viraram tradição, que já estão incorporadas há muito tempo

na cultura da Casa, no salário de cada um. Temos de fato essa dificuldade, mas acho

que o encontro do Parlamento com a sociedade se dá, obviamente, cada vez mais,

por termos também, até no nosso processo remuneratório, absoluta transparência. E

os penduricalhos, tudo aquilo que vem colocar uma certa dúvida na transparência do

que  ganhamos,  trazem  mais  prejuízo  à  imagem  do  Parlamento  e  à  nossa

individualmente. Então devemos abrir mão e lutar sempre para que a nossa atividade

seja bem remunerada; que sejam claros e transparentes os nossos ganhos, o nosso

salário no Parlamento, como é o de qualquer trabalhador neste Brasil.

Nesta gestão, abrimos mão dos jetons por reuniões extraordinárias; dos 13º e 14º

salários; e agora estamos discutindo a extinção do auxílio-moradia para quem, volto a

dizer,  reside  na  região  metropolitana  e,  portanto,  não  tem  custo  adicional  para  o

exercício do mandato.

Então queria encaminhar favoravelmente a proposta apresentada pela Mesa. Acho

que é uma proposta de bom senso, que trabalha com o sentimento crescente, de

nossa  responsabilidade  e  da  população,  de  sermos  muito  transparentes  no

funcionamento da Casa. Volto a dizer: vários deputados já assim o fizeram e, com

certeza,  o  fizeram  baseados  nessa  responsabilidade  e  na  responsabilidade  de

ampliar a nossa conexão com a sociedade. Então queria pedir a todos aqui o bom

senso de analisar este assunto com essa racionalidade, que parece cristalina: quer

dizer,  de  quem  não tem gasto  adicional  para  o  exercício  do  mandato  ter  de  ser

remunerado por isso. E que seja respeitada, portanto, a indenização aos deputados e

deputadas que moram no interior e para aqui se deslocam e, portanto, merecem ser

ressarcidos por terem um gasto extra.

Sr. Presidente, eram essas as minhas palavras, dando também o meu testemunho,

junto com alguns outros deputados, de que, desde o início do mandato, sem haver

essa discussão aqui colocada, sem termos pressão da sociedade, resolvemos, por

livre e espontânea vontade, abrir mão dessa indenização chamada auxílio-moradia.
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Então solicito que possamos referendar isso, porque acho que essa ação valorizará o

Legislativo e nos conectará mais com esse sentimento da sociedade, que cada vez

mais busca transparência e cobranças legítimas, acesso a todos os dados, o que

inclusive é lei.  Portanto, acho que é bom para todos e é bom para a democracia

também. Muito obrigada.

* - Sem revisão da oradora.

O presidente - Com a palavra, o deputado Neider Moreira.

O deputado Neider Moreira* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queria aqui

fazer  uma  pequena  reflexão  a  respeito  desse  assunto.  Coloco,  dentro  das

recomendações  que  são  feitas  pelo  Ministério  Público  em  relação  à  questão  do

auxílio-moradia, uma imperfeição de pensamento.

É evidente que, para aquelas pessoas que têm residência única, como no caso da

deputada Luzia Ferreira, abrir mão do auxílio-moradia é algo absolutamente natural. A

imperfeição que ponho aqui,  no  pensamento do  Ministério  Público,  diz  respeito  a

situações de vários companheiros que são do interior e circunstancialmente têm um

imóvel  na  região  metropolitana  -  na  capital  -,  e  que,  em  função  da  atividade

parlamentar,  são  obrigados  a  fazer  a  manutenção  de  duas  residências:  uma  no

interior e outra na capital. Isso faz com que essas pessoas tenham um custo dobrado

de vida. Só que, em momento nenhum, isso é levado em consideração pelo Ministério

Público. Por exemplo, poderia citar a minha situação. Mantenho uma residência com

minha família na cidade de Itaúna e aqui tenho uma outra, onde passo a semana no

exercício parlamentar por entender que não devo interferir na vida da minha família

em função da minha atividade parlamentar.

Essa  situação  não  é  levada em consideração nas  reflexões  -  muito  mais  para

dentro do que para fora - do Ministério Público. De maneira que, se votarmos, pura e

simplesmente, o projeto de resolução, entendo que estaremos criando uma situação,

no mínimo,  inusitada no Legislativo  Brasileiro:  classes de deputados.  O  deputado

classe  A,  que  recebe  tudo,  e  o  classe  B,  que  não  faz  jus  ao  auxílio-moradia.

Estaremos criando uma excrescência no Legislativo Brasileiro, uma situação em que

pares, pessoas que têm as mesmas prerrogativas e os mesmos deveres, tenham um

ganho  e  uma  remuneração  diferenciada.  Isso  é  absurdo,  uma  excrescência  ao
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Legislativo Brasileiro.

De maneira muito convicta, encaminho a favor da emenda que extingue o auxílio-

moradia  na  sua  totalidade,  para  todos  os  parlamentares,  por  entender  que  não

podemos criar classes diferenciadas de parlamentares no País. Ou podemos tudo ou

não podemos nada. Não temos, como a maioria das pessoas pode pensar, nem alto

nem baixo clero.

Com essa votação, pura e simples, sem a votação da emenda, estaremos criando

situações diferenciadas para pessoas que exercem o mesmo papel.  Portanto  sou

absolutamente favorável ao encaminhamento à votação da emenda que extingue o

auxílio-moradia para todos os parlamentares.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Cabo Júlio.

O deputado Cabo Júlio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, queria

entrar um pouco nesse debate. Nas emendas de destaque, farei isso de forma mais

detalhada. Vi aqui alguns colegas fazerem a seguinte discussão: o desembargador

recebe auxílio-moradia com outro  nome, tal  qual  o  Ministério  Público,  que recebe

diária para ir a Contagem. Queria ater-me aqui ao nosso Poder, ao Poder Legislativo.

Confundem-se duas coisas que parecem iguais, mas não são: aquilo que é privilégio

e o que é prerrogativa.

Há alguns anos, falava-se sobre o salário de um deputado. Chegou-se até a discutir

a  ideia  de  que,  no  Brasil,  como em alguns  países,  parlamentares  não  deveriam

ganhar bem, que deveriam até não ganhar nada.

Por  exemplo,  na  China,  o  parlamento  se  reúne 30 dias  por  mês.  Na condição

profissional do trabalhador, se ele é policial, vai para o parlamento 30 dias e recebe o

salário de policial, se é engenheiro ou outra coisa recebe o seu salário. Por que se

começou a discutir salário, auxílios e benefícios? Sabem para quê? É para uma coisa

só, para não vir para cá só quem não precisa de salário.

Quando fui deputado federal, no meu primeiro mandato, ganhava R$3.000,00 de

auxílio-moradia e R$8.000,00 bruto de salário,  e não tinha verba indenizatória  de

salário.  Então eu ganhava bruto R$11.000,00,  oito  mil  e  pouco de salário  mais  o

auxílio-moradia. Tinha um colega deputado aqui de Minas Gerais que pagava só para
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morar em um hotel R$9.000.00, porque ele queria o mandato, sabe lá Deus para quê.

Ele  gastava  10  vezes  mais  em uma campanha do que o  somatório  de  todos  os

vencimentos dele durante o ano. É como se o cidadão tivesse um fusquinha que vale

R$5.000,00 e gastasse R$50.000,00 para reformá-lo. Muitas vezes, as pessoas não

estão  interessadas,  porque  não  estão  preocupadas  com  o  auxílio-moradia  ou  o

salário, querem o poder pelo poder.

Quando  se  criou  a  ideia  de  salário  ou  de  auxílio-moradia  foi  para  nivelar  todo

mundo, para não criar um deputado de primeira classe e outro de outra classe. Mas

temos de discutir não é ainda... Sou a favor do requerimento do deputado Sargento

Rodrigues, porque penso que devamos ter coragem de verdade, não essa coragem

pela metade ou essa coragem mentirosa que queremos passar para fora, mas não

verdadeira. Somos um Poder que tem o papel constitucional de fiscalizar. Mas outros

Poderes e nós votamos aqui porque morremos de medo. Morremos de medo mesmo,

ficamos cochichando nos cantos, mas no Plenário não somos o que falamos nos

cantos  desta  Assembleia.  Aí  votamos  aqui,  por  exemplo,  um  auxílio-livro  de

R$25.000,00 para  juiz,  e  ninguém fala  nada.  E a  gente  vota,  vota  e  vota,  como

votamos suplementação para o Ministério Público, que paga R$6.000,00 de diária,

como disse o deputado Sargento Rodrigues, para o promotor ir a Contagem. Votamos

isso, porque a nossa preocupação não é com moralidade, é com imagem.

Não consigo entender como um deputado tem um salário de R$20.000,00 e há, -

sabe lá Deus quantos, não sabemos quantos -, funcionários nesta Casa, que ganham

mais de R$50.000,00. E não temos a coragem de votar aqui a emenda para dizer:

olha, na Assembleia Legislativa, como é que há deputados que ganham R$20.000,00

e funcionários  que ganham R$50.000,00? Não temos a  coragem de votar  aqui  o

congelamento do salário dele para nivelar. Quando foi criado o teto constitucional - o

teto é o limite máximo -, foi para que não houvesse aberrações como essas. Mas as

aberrações existem, e acontecem aqui no nosso Poder. Não quero falar  do Poder

Judiciário nem do Ministério Público nem do Poder Executivo, estou falando desta

Casa,  do  Legislativo,  dos  supersalários.  Na  reunião  do  bloco,  alguém  entrou

reclamando  do  que  eu  falava,  que  não  consigo  entender  como uma Assembleia

Legislativa,  como a  nossa,  transparente,  acabou  com  o  jetom  do  deputado,  mas
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pagava  para  um funcionário  se  reunir  aqui?  Ganhava-se  jetom, nesta  Casa,  e  o

deputado não. Que história é essa? Parece que ainda ganha. Parece que a Mesa

colocou no projeto para cortar. Que moralidade é essa do nosso Poder? Ou a gente

corta de todo mundo ou não corta de ninguém, porque, daqui a pouco, meus colegas,

vamos ter duas classes de deputados aqui: só rico, porque tem dinheiro para gastar

e, se ganha ou não ganha, não importa; ou então aquelas pessoas talvez financiadas

por alguém que tenha algum interesse.

Então temos de cortar na carne mesmo. Vamos cortar, o que é imoral tem de ser

cortado, porque nem tudo que é imoral é ilegal, pode ser legal e pode ser imoral.

Talvez seja imoral pagar ao deputado que tem a sua casa aqui em Belo Horizonte o

auxílio-moradia. Como também é imoral pagar não sei para quem jetom, salário de

reunião extra para funcionário,  enquanto deputado não tem isso há um ano.  Não

temos coragem de discutir isso aqui. Aí vamos nos ater, durante a nossa discussão, a

algumas coisas que para o deputado são de um jeito e na Casa são de outro.

Ou saímos  da hipocrisia  e  discutimos moralidade,  ilegalidade e tudo o  mais  ou

ficaremos aqui, a cada dia, cortando um dedo, porque a primeira discussão é: “não

pode, tem de cortar  o 14º e 15º”. Então vamos cortar. Aí vem a sanha. Tem 14º.

Dizem: “Corta, corta, corta. Pronto, agora estamos livre”. Não estamos. Agora vamos

discutir auxílio-moradia. Dizem: “Não, é um privilégio. É um absurdo. Corta, vamos

cortar”.  É  ilegal  e  veio  sei  lá  de  onde.  Eu  nem  estava  aqui.  Daqui  a  pouco,

discutiremos outra coisa; depois outra coisa.

Quando cheguei ao Congresso, ganhava um salário  bruto de R$8.000,00 e não

tinha indenizatória.  O senador Aécio Neves, como presidente da Casa, criou isso.

Havia  deputados  que  moravam  no  gabinete  porque  não  podiam  pagar  hotel.  Ao

mesmo tempo que havia um deputado que pagava R$9.000,00 para morar em um

hotel, mas ganhava R$8.000,00 entre salário e auxílio-moradia, havia deputado que

morava no gabinete para economizar o auxílio-moradia, pois ganhava R$3.000,00,

R$4.000,00. Era um deputado servidor público, pobre. O deputado Romel se lembra

disso. Havia rico e pobre. O rico não está nem aí.

Cortamos certo, ou seja, cortamos a imoralidade, a ilegalidade, o que não é correto

e o que é certo, sem se esquecer que o jugo tem de ser igual para todos. Ainda há
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muita coisa que precisamos discutir nesta Casa. Talvez seja preciso abrir a caixa-

preta e discutir isso mais. Talvez seja preciso discutirmos para os outros Poderes, já

que votamos para todo mundo. Porque, daqui a pouco, sabem o que vai acontecer?

Quando  formos  tomar  posse,  iremos  receber  um  DAE.  “Toma,  você  pagará

R$5.000,00 por mês para ser deputado”. Aí só vem para cá quem tem interesse no

mandato, sabe lá Deus para quê. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Prorrogação da Reunião

O presidente - A presidência, nos termos do art. 21 do Regimento Interno, prorroga

esta  reunião  até  às  19h59min.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os

deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

O deputado Sargento Rodrigues - Verificação.

O presidente - É regimental. A presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que

ocupem  seus  lugares  e  informa  que  terá  computada  a  presença,  para  efeito  de

quórum, o deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  2  deputados.  Votaram  “não”  49  deputados.  Está

ratificada a rejeição do requerimento.  Vem à Mesa requerimento do deputado Sávio

Souza Cruz em que solicita a inversão na preferência da votação, de modo que o

Substitutivo nº 1 seja votado em primeiro lugar. Com a palavra, para encaminhar a

votação do requerimento, o deputado Sávio Souza Cruz.

O deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, membros da Mesa, deputadas e

deputados,  público  que  nos  acompanha  pela  galeria,  a  matéria  que  trata  da

organização  da  Assembleia  Legislativa,  nos  termos  regimentais,  é  de  iniciativa

privativa  da  Mesa  diretora.  Portanto,  são  raras  as  oportunidades  em  que  a

Assembleia,  apresentado  um  projeto  que  trata  desse  assunto,  pode  se  debruçar

sobre essa questão e propor aperfeiçoamentos, propor avanços no trato basicamente

da transparência,  da  ética,  da  moralidade,  sobretudo do rigor  no uso do dinheiro
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público.

Na discussão levantada pela imprensa, um item da remuneração do deputado - o

auxílio-moradia -, que tinha, em TAC celebrado com o Ministério Público de Minas

Gerais,  caráter  remuneratório,  talvez pelo  nome,  acabou  sendo  considerado  algo

indenizatório. E, em sendo indenizatório, não havia como justificar que quem já tem

como  prover  a  sua  moradia  recebesse  para  tanto.  Propôs  então  a  Mesa  da

Assembleia dar ao auxílio-moradia um caráter indenizatório.  E, assim fazendo, vai

trazer uma enorme gama de consequências.

Primeiro, deputada Luzia, o auxílio-moradia era usado para cálculo do vencimento

dos vereadores, e os vereadores de Belo Horizonte recebem 75% do valor do auxílio-

moradia dos deputados. Sempre receberam. Deverá haver como consequência na

câmara municipal uma redução do vencimento dos vereadores.

Cria-se uma situação de transformar a Assembleia de Minas na única do País em

que  haverá  dois  tipos  de  verba  indenizatória:  A e  B.  A verba indenizatória  A,  de

R$20.000,00, de que se deve prestar contas e tem seus regramentos: até R$7.000,00

com transporte,  tanto com aluguel de veículos, tanto com divulgação do mandato,

tanto com combustível. E a verba indenizatória B, que alguns deputados vão ter de

usar com hotel ou com aluguel.

O Bloco Minas sem Censura, pela maioria dos seus membros, considerou que a

iniciativa  da  Mesa  de  tratar  dessa  matéria  ensejava  a  oportunidade  de  outros

avanços. Quais outros avanços? Não podendo subsistir o auxílio-moradia com caráter

remuneratório,  e  não  nos  parecendo  razoável  criar  duas  verbas  indenizatórias

diferentes,  a  nossa  proposta  em  relação  ao  auxílio-moradia  é  pura  e  simples:  a

extinção pura e simples para todos. Nenhuma condição de pagamento de auxílio-

moradia. Nem a quem é de Belo Horizonte e região metropolitana, nem a quem é do

interior.  Nada,  nenhum auxílio-moradia.  Até para  não ensejar  outras  matérias  que

virão: fulano não tem apartamento, mas a mulher tem, o tio tem; fulano mora na casa

da mãe e recebe. E a coisa não para.

Sempre que não há transparência, não há clareza, não há uma regra objetiva, e

sempre haverá esse tipo de matéria. Então, a posição do Bloco Minas sem Censura

sobre auxílio-moradia é o fim. Chega! Pura e simplesmente, ninguém recebe mais o
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auxílio-moradia. Até porque não faz sentido. Se vamos acabar com penduricalhos de

verba remuneração, por que vamos criar penduricalho de verba indenizatória? Para

manter a mesma lamúria, o mesmo desgaste, a mesma confusão?

E ousamos avançar mais.

Interpretando o sentimento da Mesa e na linha exposta aqui pelos deputados Cabo

Júlio, Sargento Rodrigues e Paulo Guedes, é uma oportunidade de avançarmos de

forma real.

Primeiro,  para  servidores  da  Casa  que  ganham  R$40.000,00,  R$50.000,00,

R$80.000,00, que haja obrigatoriedade da publicação. Que sejam ainda congelados

os supersalários da Assembleia.  Isso está no substitutivo, cujo pedido de votação

com  preferência  agora  encaminhamos.  Publicar  e  congelar  os  supersalários  da

Assembleia.

O que mais? Tratemos das viagens internacionais. Os membros de Poder têm de

comunicar à Casa quando se ausentam do País. Se fazem uma viagem nas férias, de

interesse pessoal, custeada por si mesmos, só o que têm de fazer é comunicar o fato

à Casa. No entanto, se a viagem for custeada pelo erário, o mínimo que se espera é

que isso seja publicado. Esse substitutivo propõe o quê? Que viagens internacionais

custeadas pela Assembleia sejam publicadas. Que seja publicado quem viaja, por

qual razão, em qual período e qual o gasto. Lamentavelmente o parecer da Mesa, o

que  nos  surpreendeu,  pois  julgávamos  real  a  intenção  da  Mesa em avançar,  foi

contrário  a publicar  as viagens  custeadas pela Assembleia.  Qual  a razão da não

publicação? Não é um princípio constitucional a publicidade? Por que não publicar?

Isso também está proposto no substitutivo do Bloco Minas sem Censura.

Tem mais. Isso foi acatado pela Mesa e até aprofundado, o que preciso ressaltar.

Propúnhamos, pelo bloco, que fosse proibido aos diretores da Casa e ao secretário-

geral da Mesa, a todos que recebem acima do teto - vou repetir cinco vezes: todos

eles acima do teto; todos eles acima do teto; todos eles acima do teto; todos eles

acima do teto; todos eles acima do teto - receber, como recebem hoje, R$1.200,00 de

jetom  por  cada  reunião  de  que  participam.  O  deputado  não  recebe  por  reunião

extraordinária  já  há  algum  tempo,  mas  os  diretores  recebem.  E  decidiu  a  Mesa

estender  essa vedação não só aos diretores e ao secretário-geral  da Mesa,  mas
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também a todos os servidores.

Fica a questão: por que não se podem publicar os supersalários? O que há de

diferente na Assembleia de Minas? Por que não se podem publicar as viagens? Por

que não acabamos com o auxílio-moradia para todos? Por que não tratamos das

questões com seriedade, e não apenas do que foi cobrado por parte da imprensa?

Temos muito que avançar, e o Bloco Minas sem Censura propõe, em substitutivo,

que se avance realmente, a fim de dar clareza e transparência aos gastos e de se

limitarem esses gastos. Se de fato tivermos a disposição de avançar, o que temos de

fazer é votar com preferência esse substitutivo que põe termo a alguns dos maiores

absurdos que existem na Assembleia de Minas. Temos de ter a coragem de enfrentá-

lo. O momento é este. A hora é agora. Os deputados agora mostrarão se têm de fato

disposição  de  aperfeiçoar  o  sistema  ou  se  querem  apenas  dar  uma  pequena

satisfação, extinguindo para alguns, no tropo, o auxílio-moradia. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia - Sr.  Presidente, colegas deputados, também quero

fazer um encaminhamento favorável ao substitutivo apresentado pelo deputado Sávio

Souza Cruz, que também subscritei em nome de vários deputados do PT, do PMDB e

do  Bloco  Minas  sem  Censura.  Queria  expor  os  motivos  disso,  reforçando  os

argumentos apresentados pelo deputado Sávio. O primeiro deles é a diferença entre

esse substitutivo e o projeto original da Mesa. O deputado Sávio lembrou bem que

esse substitutivo tem uma amplitude maior, vai além da questão do pagamento de

auxílio-moradia  para  quem  reside  na  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte.  O

substitutivo prevê o término do subsídio para todos os deputados que se beneficiam

do auxílio-moradia e não apenas para quem reside na grande BH. Essa é a primeira

diferença.

A segunda diferença é  que o deputado Sávio  Souza Cruz,  na apresentação do

substitutivo, vai entrar em alguns temas importantes. O primeiro tema é o teto salarial,

que nunca ficou bem explicitado. Pede-se aí uma transparência maior, de modo que

quem recebe acima do teto salarial não tenha reajuste para não acumular direitos.

Portanto, quem estiver nessa situação terá seu salário congelado assim que alcançar
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o  teto,  para  que  se  estabeleça  posteriormente  aquilo  que  é  determinado

nacionalmente como teto salarial. Essa é a segunda diferença importante.

A terceira  diferença  diz  respeito  às  viagens  internacionais,  que,  vez  por  outra,

também são criticadas. Isso está sendo solicitado, e seria, portanto, uma obrigação

publicar a viagem, o destino, o objetivo e o número de dias. O objetivo seria mostrar à

população mineira, de forma transparente, quais viagens internacionais estão sendo

feitas, até para que a Assembleia não seja pega de surpresa.  Não digo que isso

acontece aqui,  mas já vimos em outros parlamentos viagens internacionais serem

feitas muito mais para passeio ou em proveito próprio. Assim, poderíamos evitar que

isso fosse feito aqui sem que houvesse o objetivo real de ajudar o Estado de Minas

Gerais e o nosso Parlamento. Portanto, essa é uma emenda importante apresentada

pelo deputado Sávio Souza Cruz. Podemos ver que o substitutivo do deputado Sávio

é  mais  amplo que o  projeto original  e objetiva  mais  cortes  e  mais  transparência.

Assim, solicitamos o apoio a esse substitutivo.

No caso específico do auxílio-moradia, o substitutivo propõe o término desse auxílio

para  todos  os  deputados.  Por  quê?  Venhamos  e  convenhamos,  deputados  e

deputadas, o auxílio-moradia foi, inicialmente, fundamentado em determinada razão:

os  deputados  tinham  de  morar  na  capital.  Aliás,  ele  foi  criado primeiramente  em

Brasília, para os deputados que moravam lá, que não vinham para cá, porque o meio

de transporte era mais difícil. Isso ficou ultrapassado.

O auxílio-moradia aqui é a mesma coisa. Era difícil, por exemplo, um deputado do

Vale do Mucuri vir para cá. Hoje não é mais assim. Ele vai e volta de avião, fica aqui

três ou quatro dias da semana. Ele não precisa se mudar para a cidade. O auxílio-

moradia passou a ser, portanto, um componente do passado. Não é um componente

do  passado.  Não é  um  componente  moderno,  ou  seja,  um componente  do  atual

sistema eleitoral e político, seja em Minas Gerais, seja no Brasil.

A mesma coisa se pensou em relação ao que chamamos de 14º salário  e 15º

salário. Isso também virou um componente salarial, assim como o auxílio-moradia. O

próprio jetom, que era pago por reunião extraordinária, virou também um componente

salarial.

Com tudo isso, em vez de se discutir e estabelecer um valor de subsídio para os
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deputados que seja aceitável pela sociedade, acabam-se colocando penduricalhos

nesse subsídio para justificar não o valor real  do salário,  mas o aumento de que

necessitam para o mandato. Portanto, terminar com esses penduricalhos e fazer a

discussão do salário real é fundamental não só nesta Casa, mas também no Brasil. O

parlamento nacional passou a discutir se vai vincular o salário do deputado ao do juiz

do  STF,  com  o  teto  máximo  estabelecido  no  deles,  portanto  o  deputado  teria  o

percentual  desse  salário  ou  esse  salário  integral,  mas  em  parcela  única,  sem  a

existência dos chamados penduricalhos. Nesse sentido, justificamos que 14º salário,

15º salário, jetom e auxilio-moradia tenham fim.

Sr. Presidente, ao fazer essa discussão, quero fazê-la de maneira tranquila. Não

pode ser  uma discussão,  já  tenho  dito  muito  isso,  ao estilo  UDN,  como cortar  o

auxílio-moradia fosse restabelecer algo moral e ético na política brasileira e como se

receber não o fosse. Isso reduziria a uma discussão falsa do papel do parlamentar na

sociedade. Precisamos nos aprofundar nessa discussão.

Quero citar o exemplo de um debate que está colocado nacionalmente: a proibição

da contribuição financeira de empresas no sistema político brasileiro.  Esta, sim, é

uma medida que tem profundidade e  vai  significar  uma modificação estrutural  na

escolha do parlamento brasileiro e no parlamento dos estados. Hoje um mandato, em

especial o de deputado federal, é construído, mas já começa a ser assim também nos

estados, com o carimbo de uma empresa que sustenta a eleição de tal deputado. O

deputado chega a Brasília já com o carimbo da empresa que financiou sua eleição.

São  raros  os  que  não  são  assim.  E  as  empresas,  além  de  financiarem  esses

mandatos,  financiam  também  a  campanha  dos  prefeitos,  dos  governadores,  dos

candidatos  a  presidente  da  República,  ocorrendo,  portanto,  um  sistema  eleitoral

completamente falseado da realidade, com campanhas extremamente caras, cujos

eleitos têm compromisso com os que financiaram a campanha. Essa é uma medida,

de fato, inovadora, na qual precisamos nos aprofundar.

No STF,  a  votação  está  quatro  a  zero  a  favor  de  se  extinguir  o  financiamento

privado de campanha. Em vez de receber aplausos em geral dos partidos políticos,

temos  visto  uma  pressão  enorme  de  determinados  partidos  e  de  setores  da

sociedade,  inclusive  a  grande  imprensa,  contrários  a  se  acabar  com  os
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financiamentos das empresas. Eles mostram objetivos muito diferentes, por exemplo,

ao defenderem a redução do salário de parlamentares ou a substituição do auxílio-

moradia, mas a discussão não vai ao âmago de questão como a do financiamento.

Essa,  sim,  repito,  é  uma  medida  de  profundidade.  Extinguir  financiamento  de

empresa significa dar maior oportunidade aos mais pobres, aos trabalhadores, para

que o parlamento não seja povoado apenas de homens brancos, mais ricos, que são

o topo da sociedade brasileira,  que é hoje a expressão do parlamento em todo o

Brasil.  Assim,  teremos  condições  de  ter  mais  mulheres,  mais  negros,  mais

trabalhadores, mais camponeses e não tantos ruralistas, mais trabalhadores, e não

tantos empreiteiros ou representantes de empreiteiras ou de bancos. Essa é uma

discussão que precisa ser feita. Essa é uma questão importante para a mudança.

Agora  vamos  correr  o  risco  de  um  único  juiz  no  Supremo,  o  Gilmar  Mendes,

conseguir,  mais  uma  vez,  não  permitir  que  essa  mudança  ocorra.  Ele  está

ameaçando usar de um ato autoritário e engavetar o processo, como fez com vários a

favor dos trabalhadores. Nesses processos não vemos muitas vezes a pressão que

deveria  haver  da  sociedade  e  da  imprensa.  Aí,  sim,  seria  uma  pressão  mais

justificada,  não  que  a  outra  não  o  seja,  mas  essa  é  uma  pressão  que  toda  a

sociedade deveria fazer para acabar com o financiamento das empresas e colocar a

política  brasileira  de  acordo  com  o  desejo  do  debate  político,  e  não  com  o  do

financiamento e da influência econômica no interior das campanhas.

Esse  debate  deveria  ser  feito  com  maior  profundidade,  mas  existe  um  certo

cinismo. Lavam-se as mãos nessa discussão, que é central. E isso não é permitido.

Sr. Presidente, defendo o fim do auxílio-moradia, nesse substitutivo mais amplo do

deputado Sávio Souza Cruz. Essa é a posição majoritária de nosso bloco. É preciso

fazer o debate com a consciência do que seja o sistema eleitoral e da necessidade de

mudanças  mais  profundas.  Isso  não  pode  ser  feito  com  o  cinismo  de  uma

moralização  udenista  que  em  nada  serve  para  fazer  do  Parlamento  uma

representação mais popular e social. Portanto, encaminho favoravelmente, por meio

desta argumentação. Muito obrigado.

O presidente - Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
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público que nos acompanha pelas galerias e pela TV Assembleia, retornei à tribuna

para  encaminhar  o  requerimento  do  deputado  Sávio  Souza  Cruz.  Obviamente,

também pensamos como os deputados Rogério Correia e Sávio Souza Cruz. Não

podemos ter uma divisão de grupos de deputados. A Constituição também não nos

permite  fazer  isso.  Seria  absurdo  tratar  dessa  matéria  por  meio  de  projeto  de

resolução, mas, como ela já se encontra em processo de votação, não há problema

algum em debatê-la.

Agora há pouco, eu conversava com alguns jornalistas e servidores sobre a matéria

do  jornal  O  Tempo, que  mostra  que  um  promotor  que  foi  à  Contagem  recebeu

R$3.150,00 de diária. Fiquei imaginando: a resolução da Assembleia que foi aportada

pela  Mesa  proíbe  deputado de  receber  qualquer  diária  nos  municípios  da  região

metropolitana.  Isso  é correto.  Mas  os membros do Ministério  Público  a  recebem.

Deputado Durval Ângelo, são 14km até Contagem, até o viaduto da cidade industrial,

saindo da Praça Sete. Há outro promotor que recebeu R$5.600,00 de diária para ir a

Nova Lima. Certamente, ele deve morar na região Centro-Sul de Belo Horizonte. E

ainda  há  outro  promotor  que  foi  de  Belo  Horizonte  para  Sabará  e  recebeu

R$6.000,00.  Um  ilustre  jornalista  e  um  assessor  disseram  que  conhecem

trabalhadores que saem de Betim para trabalhar em Belo Horizonte e ganham um

salário  mínimo.  E  a  empresa não  os  indeniza  com  diárias.  Precisamos  enfrentar

essas distorções; por isso disse ao Sr. Presidente que não sou a favor de acabar com

o  auxílio-moradia  apenas  dos  deputados,  porque  lá  no  Ministério  Público  esse

benefício  tem  outro  nome:  parcela  complementar.  Sou  a  favor  do  adiamento  da

votação  desse  projeto.  V.  Exa.  poderia  encabeçar  uma  proposta  de  emenda  à

Constituição, para que esse auxílio acabe em todos os Poderes e órgãos. Será que a

imprensa ou parte  da  população considera imoral,  mesmo sendo legal,  apenas o

auxílio-moradia de deputado?

É imoral? E essas diárias de promotor? Não são nem legais nem muito menos

morais,  deputada Maria Tereza Lara. Quer dizer que se for em Betim também vai

aumentar o valor? V. Exa. sai de Betim todos os dias para vir trabalhar aqui e nem por

isso  recebe  um  centavo  de  diária,  afinal,  não  pode,  é  proibido.  A resolução  da

Assembleia proíbe deputados e servidores de receber por deslocamento da região
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metropolitana  de  Belo  Horizonte.  Assim  prevê  a  resolução  da  Assembleia.  Aí,

pergunto: está errado? Está. Está estampado no jornal? Está.

Apresentei um requerimento à Mesa para criar uma comissão de deputados para

investigar  isso.  Apresentei  há  quatro  meses.  Então,  por  que  ele  não  está  na

comissão?  Por  que  é  mais  fácil  só  acabar  com  auxílio-moradia  de  deputados?

Gostaria que a assessoria da Mesa pudesse nos fornecer a Constituição do Estado,

por gentileza, para mostrarmos, deputada Maria Tereza Lara, que há um dispositivo

legal que impõe dever aos deputados de fiscalizar essa denúncia que trago aqui. Não

é favor.  Deputada Maria Tereza Lara, farei a leitura do art.  73 da Constituição do

Estado, um artigo que todo deputado deveria conhecer de cor e salteado. Olha, é um

artigo muito interessante que impõe o dever à Assembleia. (- Lê:)

“Art. 73 - A sociedade tem direito ao governo honesto, obediente à lei e eficaz.”

É o caput, Dr. Hely Tarqüínio, do art. 73 da Constituição Estadual. Mais adiante, o

art.  74  diz  o  seguinte:  “Art.  74  -  A fiscalização contábil,  financeira,  orçamentária,

operacional  e  patrimonial  do  Estado e  das  entidades  de administração indireta  é

exercida  pela  Assembleia  mediante  controle  externo  e  pelo  sistema  de  controle

interno de cada Poder e entidade”. Mais adiante, deputada Maria Tereza Lara, o art.

76  reza o  seguinte:  “O controle  externo,  a  cargo da  Assembleia  Legislativa,  será

exercido  com auxílio  do Tribunal  de  Contas,  ao qual  compete  apreciar  as  contas

prestadas  anualmente  pelo  governador,  julgar  as  contas  dos  administradores  e

demais responsáveis pelo dinheiro, bem ou valor público de órgão de qualquer dos

Poderes ou entidade de administração indireta, facultado valer-se de certificado de

auditoria passado por profissional ou entidade habilitados na forma da lei e de notória

idoneidade técnica”.

O controle é nosso, deputada Maria Tereza Lara. Olha, o controle é dever, porque

temos de ter uma posição de obediência à lei. A nós compete fiscalizar o Ministério

Público. Aí pergunto: por que essa comissão, então, não é nomeada? Por que vários

deputados aqui assinaram uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a

farra do Tribunal  de Justiça Militar  ganhando R$70.000,00, R$80.000,00 por mês?

Mas ... e o teto? O teto são R$28.000,00, do Supremo Tribunal Federal, deputado

Neider Moreira.
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Infelizmente, por mais que algum deputado fique magoado comigo, tenho de ser

sincero nesta tribuna. Que me desculpem os meus colegas deputados e deputadas,

mas é frouxidão. Não há outra palavra.

Precisamos ter um pouco mais de coragem para cumprir o que a lei nos impôs.

Fiscalizar farra de diária de promotor não é favor da Assembleia, Sr. Presidente, é

dever constitucional. Está aqui nos art. 73, 74, 75 e 76 da Constituição do Estado, é

dever nosso.

É por isso que digo: a discussão de auxílio-moradia passa, deputada Maria Tereza

Lara, por uma posição de todos nós em relação aos três Poderes, ao Legislativo, ao

Executivo, ao Judiciário, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Todos esses

órgãos e Poderes precisam ser submetidos a uma proposta de emenda constitucional

em que coloquemos os dispositivos vedando qualquer prática que não seja a forma

de  recebimento  de  salário.  Os  juízes  e  desembargadores  recebem  R$700,00  de

auxílio-lanche.  Onde na Constituição está  escrito  isso? Mas  deixamos  passar,  só

estamos agachando.

É preciso que a Assembleia, Sr. Presidente, volte a ser Poder Legislativo, porque,

da forma como está, não estamos agindo como Poder. Precisamos fiscalizar.

O presidente - Com a palavra, o deputado Fred Costa.

O  deputado  Fred  Costa*  -  Boa  noite.  Quero,  de  antemão,  até  agradecer  ao

deputado Alencar da Silveira Jr., que está divulgando os meus trabalhos em frente à

Juliana, jornalista competentíssima do Estado de Minas, que foi a primeira jornalista

nesta legislatura a trazer o tema que ora estamos discutindo, que é exatamente o

auxílio-moradia. Ela, no primeiro dia do nosso mandato, tornou público os que faziam

e os que não faziam uso desse benefício.

Repito o que disse: não estou fazendo aqui juízo de valor, e quem sou eu para fazê-

lo? Mas fiz a opção, no primeiro dia do exercício desta legislatura, em 1º/2/2011, de

abrir mão do auxílio-moradia. Fiz isso porque sou nascido, criado em Belo Horizonte,

pretendo aqui continuar morando, me casar, criar meus filhos; fiz isso porque amo

esta cidade e tenho consciência de que o poder é efêmero. Hoje exerço o mandato

eletivo, mas cidadão serei sempre e quero aqui permanecer. Mais do que isso, minha

situação é completamente diferente do coletivo de 77 deputados. Disse e repito, não
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tenho vergonha, moro ainda com minha mãe, logo, não pago nenhum tipo de conta e

não me senti à vontade nem entendi ser justo receber auxílio-moradia, pois não tenho

nenhum tipo de custo nesse sentido; porém, aceitar ou não isso me foi facultado. Fiz

opção de não aceitar. Tenho a convicção de que respeitei o erário, ao não receber o

que para mim não era justo nem necessário. Por uma questão de coerência, votarei,

claro, a favor da proposta.

Agora, quero aqui, mais uma vez, também tratar do Projeto de Lei nº 3.649/2012.

Quero  repetir  aos  nobres  pares:  essa  proposta  trata  inicialmente  do  monumento

natural estadual do Pico do Ibituruna, que fica localizado em Governador Valadares. E

veja qual a mensagem justa e por que causa nobre o governador enviou esse projeto

para esta Casa. (- Lê.)

“Exmo.  Sr.  Presidente  da  Assembleia  Legislativa,  encaminho  a  V.  Exa.,  para  o

exame  da  Assembleia  Legislativa,  projeto  de  lei  que  estabelece  os  limites  do

Monumento  Natural  Estadual  do  Pico  do  Ibituruna,  no  Município  de  Governador

Valadares. A área representa grande importância paisagística e ambiental  para os

habitantes da região do Vale do Rio Doce, e foi elevada à categoria de monumento

natural  pela  Constituição  Estadual  de  1989.”  No  entanto,  um  projeto  que  trata

especificamente  de  uma região determinada recebeu ontem uma emenda que foi

aprovada na Comissão de Meio Ambiente. Essa emenda trata da flexibilização da

área  da  mata  do  Cercadinho,  mais  precisamente  dos  224ha  atuais,  que  serão

diminuídos para 154ha, ou seja, a área será diminuída em 1/3.

E o pior, no momento em que o mundo clama pelo desenvolvimento sustentável,

pela proteção do meio ambiente, existe uma emenda frankenstein, nesta Casa, que

visa  a  diminuir  uma  área  de  proteção  ambiental  para  promover  ocupação

desordenada, verticalização, logo no Vetor Sul da cidade, no acesso para Nova Lima.

Quem conhece aquela área sabe que a ocupação desordenada de Nova Lima e dos

Bairros Buritis e Belvedere causa impactos arquitetônico, ambiental, visual, sonoro e

de trânsito. Aprovar aqui esta emenda é dar um tiro de canhão no já ruim trânsito

daquela  região  e  piorar  a  qualidade  de  vida  de  todos  que  lá  residem  e  por  lá

transitam. Há alguns colegas deputados que residem na região e sabem do que estou

falando. Estou me referindo a uma área que vai desde a frente do BH Shopping, ao
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lado daquele  grande hotel  instalado,  até um pouco além do trevo de acesso das

Faculdades  Milton  Campos.  Se  perguntarem aos  moradores  dos  condomínios  de

Nova Lima,  da cidade de Nova Lima,  do Vetor  Sul  de  Belo  Horizonte,  da região

Oeste, eles vão dizer que o principal problema daquele local é a mobilidade urbana.

Agora, nós, deputados, vamos permitir  a flexibilização de uma área de proteção

ambiental  para  termos  verticalização,  ocupação  desordenada?  E  vou  além,  Sr.

Presidente,  gostaria  que,  nesta Casa,  todos  os parlamentares tivessem o mesmo

tratamento. Quando, na oportunidade da votação do código florestal, este deputado

apresentou  inúmeras  emendas  em  defesa  da  proteção  dos  animais,  naquela

oportunidade, a Comissão de Meio Ambiente desta Casa, rejeitou-as com uma única

justificativa: não se tratar o projeto de questão florestal pertinente à matéria. Fiquei

surpreso e comecei a pensar: ora, para os deputados que analisaram essa matéria,

código  florestal,  matérias  sobre  desenvolvimento  sustentável  e  proteção  do  meio

ambiente não têm a ver com a proteção dos animais?

Aquilo me indignou, causou-me estranheza, porque era esse o argumento. Agora,

há um projeto que trata, especificamente, da proteção de uma área em Governador

Valadares, no Vale do Rio Doce, e há uma emenda frankenstein para flexibilizar uma

área, para permitir verticalização, ocupação desordenada. Os membros da Comissão

de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  desta  Casa  acham  que  é

pertinente, que tem tudo a ver com a matéria. Ora, que vergonha! Tenho vergonha de

me deparar  com uma situação dessas!  Aqueles  que aprovaram isso deveriam ter

também.  Quer  dizer,  então,  que  o  Código  Florestal  não pode  tratar  de  defesa  e

proteção animal, mas flexibilização nas adjacências do Belvedere, do São Bento, do

Santa Lúcia, do Buritis, de Nova Lima, do Vetor Sul da cidade pode ser tratada num

projeto do Vale do Rio Doce? É um absurdo! Inadmissível! É uma vergonha! E contra

isso vou falar aqui durante toda esta noite.

Não voto a favor em hipótese alguma dessa emenda ao Projeto de Lei nº 3.649.

Espero que os colegas desta Casa, responsáveis como são, comprometidos com o

povo  de  Minas,  com  a  ocupação  ordenada,  com  o  meio  ambiente,  com  o

desenvolvimento sustentável, também não a aprovem. Aqueles que são da Comissão

de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  acredito  que  se  equivocaram.
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Houve um equívoco com relação à proteção e à defesa dos animais e um equívoco

também desta vez, mas há a chance de se reparar o erro. Errar é humano; persistir,

não. Persistir tem outro adjetivo.

Assim, peço e clamo que reparem esse erro, em defesa de Minas, dos moradores e

de todos os que utilizam aquela região e, sobretudo, do desenvolvimento sustentável.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

O deputado Sávio Souza Cruz - Verificação.

O presidente - É regimental. A presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que

ocupem  seus  lugares  e  informa  que  terá  computada  a  presença,  para  efeito  de

quórum, o deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O presidente -  Votaram “sim”  13  deputados.  Votaram “não”  39  deputados.  Está

ratificada  a  rejeição  do  requerimento.  Vem  à  Mesa  requerimento  do  deputado

Sargento Rodrigues em que solicita a votação do projeto por partes. Com a palavra,

para encaminhar a votação, o deputado Sargento Rodrigues.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados  e  Sras.

Deputadas, por que apresentamos esse requerimento? Sr. Presidente, pela votação,

ficou claro que não há um consenso. Acabamos de ver aqui a votação. Deputado

Gustavo  Corrêa,  votarei  com  a  emenda  de  V.  Exa.  Se  queremos  acabar  com  o

auxílio-moradia,  não  podemos  ter  duas  classes  de  deputados.  Como  muito  bem

lembrado,  teremos  uma  parte  que  receberá  “x”  e  outra,  “x”  mais  “y”  de  verba

indenizatória. É isso que está colocado.

Agora o que estou achando estranho, deputados Bonifácio Mourão e Lafayette de

Andrada,  é  que esse projeto  não é  da  base nem da  oposição,  mas  diz  respeito

somente a deputados e não ao governo do Estado. Estamos vendo alguns colegas

deputados aqui se posicionarem como se fossem da oposição ou da situação. Os
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deputados  Gustavo  Corrêa  e  Gustavo  Valadares  e  outros  parlamentares  que

compõem a base de governo são favoráveis a acabar para todos, assim como eu. Só

entendo que deveríamos fazer uma discussão mais ampla. Deputado precisa perder

o medo e largar muitas vezes uma posição frouxa, de não enfrentar a questão que

envolve outros Poderes e órgãos.

Deputado Celinho do Sinttrocel, apresentei duas emendas ao projeto: as Emendas

nºs 1 e 2. Gostaria muito que a Mesa da Assembleia... Não sei qual foi o deputado

designado como relator, ou seja, que assumiu a relatoria desse projeto na Mesa. Até

gostaria  de  saber.  Apresentei  duas  emendas  extremamente  importantes  para  o

Parlamento que não foram incorporadas, deputado Elismar Prado. Emenda nº 1. (-

Lê:) A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais divulgará a remuneração e

o subsídio recebidos por seus servidores ocupantes de cargo, bem como aqueles

ocupantes  de  função  e  emprego  público,  incluindo  auxílios,  ajudas  de  custo  e

quaisquer  outras  vantagens pecuniárias,  bem como proventos de aposentadoria e

pensões daqueles que estiverem na ativa. § 1° - A divulgação a que se refere o caput

deve indicar o nome completo do servidor ou empregado público e sua matrícula. § 2°

- Os valores previstos no caput abrangem parcelas remuneratórias e indenizatórias,

devendo ser divulgadas as remunerações bruta e líquida dos servidores ocupantes de

cargo e dos ocupantes de função e emprego público. O modo de divulgação deve

assegurar  o  direito  fundamental  de  acesso  à  informação  e  ser  executado  em

conformidade com  os  princípios  básicos  da  administração  pública  e  as  seguintes

diretrizes: I - observância da publicidade como preceito legal e geral e do sigilo como

exceção; II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de

solicitações; III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da

informação”  -  quer  dizer,  acesso  por  meio  da  internet  -;  “IV  -  fomento  ao

desenvolvimento  da  cultura  de  transparência  na  administração  pública;  V  -

desenvolvimento do controle social da administração pública”. E o seguinte: “É dever

da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais garantir o direito de acesso à

informação,  que  será  franqueada,  mediante  procedimentos  objetivos  e  ágeis,  de

forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão”.

Como  já  dito  pelo  deputado  Sávio  Souza  Cruz  e  por  outros  deputados  que
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ocuparam esta tribuna, temos servidores aqui que ganham R$50.000,00, dois salários

e meio do que recebe um deputado, como muito bem lembrado pelo deputado Cabo

Júlio.

Se temos servidores  que ganham R$50.000,00,  qual  é  o problema de a Mesa,

deputados  Hely  Tarqüínio,  Ivair  Nogueira,  divulgar  o  nome desses  servidores,  se

divulgam  os  vencimentos  dos  deputados,  se  divulgam  cada  nota  fiscal  do  que o

deputado utiliza com a verba indenizatória? Qual é o problema de se divulgar nome,

matrícula, salário bruto do servidor? Essa é uma emenda que eu queria que a Mesa

da Assembleia tivesse acatado, deputado Neider. É um absurdo tratarmos aqui de um

assunto, moralidade, e o servidor da Assembleia ter seu nome ocultado. Olhem, se há

diretor  na  Assembleia  que  ganha  R$40.000,000,  R$50.000,00,  a  sociedade  tem

direito a um governo honesto e obediente à lei, deputado Elismar Prado. Não fui eu

quem destacou isso, não. Foi o deputado Bonifácio Mourão, que estava aqui em 1989

como deputado constituinte mineiro. É o caput do art. 73, deputado Bonifácio Mourão.

Por que o salário de deputado tem de ser divulgado amplamente e o do servidor não?

A fonte é outra ou um dos grandes princípios da administração pública, a publicidade,

a transparência, não cabe para salário de servidor? O que tememos? O que a Mesa

da Assembleia teme em divulgar salário dos servidores,  deputado Paulo Guedes?

Essa é a Emenda nº 1.

A Emenda nº 8 é fantástica, deputado Paulo Guedes. Veja que emenda coloquei,

deputado Durval Ângelo. Ainda quero ver esse sonho concretizado, porque é difícil

você compreender por que a Casa não adota esse sistema. Emenda nº 8: “Fica a

Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  obrigada  a  publicar

trimestralmente  informações  pormenorizadas  quanto  aos  gastos  públicos  com

publicidade, indicando o nome das empresas, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -

CNPJ - e valores pagos em meios eletrônicos de acesso ao público. § 1º - Ficam as

empresas prestadores de serviço de publicidade igualmente obrigadas a encaminhar

à  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  trimestralmente,  relatórios

detalhados  com  os  gastos  realizados  com  cada  veículo  de  comunicação,

discriminando os serviços prestados para a devida publicação nos meios eletrônicos

de acesso ao público”.
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Olhem, se fizermos, deputado Neider Moreira, uma conta, que faço agora da tribuna

da Assembleia na calculadora do meu celular, V. Exa. ou qualquer outro deputado que

fizer vai perceber que precisamos de mais publicidade e transparência neste Poder

do que imaginamos. Somos 77 deputados, e cada um recebe por mês R$2.850,00 de

auxílio-moradia.  Vamos  partir  do  princípio  de  que  os  77  deputados  recebem,

deputado Sebastião Costa. Então 77 vezes R$2.850,00 totalizam R$219.512,00 por

mês. Esse valor vezes 12 meses, vamos gastar de auxílio-moradia, por ano, dos 77

deputados,  presidente,  R$2.634.144,00.  Isso  se  se  pagarem  os  R$2.850,00  de

auxílio-moradia todo mês aos 77 deputados, deputado Cabo Júlio.

Por  outro  lado,  tem-se  informação  de  que  se  gastam  R$18.000.000,00  de

publicidade da Assembleia. Presidente, talvez estejamos no foco errado. Acho que a

prioridade aqui não é cortar auxílio-moradia. Mas, se vamos cortar, vamos cortar para

todo o mundo. Mas precisamos, no mínimo, dar publicidade, deputado Célio Moreira,

a  respeito  de  qual  veículo  ou  quais  veículos  de  comunicação  estão  recebendo

R$18.000.000,00 por ano, que são pagos à imprensa.

Então, precisávamos aprovar a Emenda nº 8, porque, deputado Neider, ela vai na

mesma linha. É uma emenda, deputado Paulo Guedes, que deve ser aprovada.

Por isso, presidente, faço um apelo a V. Exa., porque, até agora estou indignado

com  os  que  deram  parecer  contrário  a  esse  projeto  não  acatando  essas  duas

emendas. Muito obrigado.

O presidente - Com a palavra, o deputado Sávio Souza Cruz.

O deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, Srs. Deputados que compõem a

Mesa  dos  trabalhos  nesta  tarde  -  aliás,  já  é  noite  -,  Srs.  Deputados  e  Sras.

Deputadas,  venho  a  esta  tribuna  encaminhar  favoravelmente  ao  requerimento

apresentado pelo deputado Sargento Rodrigues. Registro que o próprio Bloco Minas

sem Censura apresentou requerimento de igual teor,  porém, como o requerimento

apresentado pelo deputado Sargento Rodrigues antecedeu ao do Bloco Minas sem

Censura,  passou  a  valer,  para  efeito  de  apreciação  do  Plenário,  aquele  que  foi

protocolado  primeiramente,  ou  seja,  o  requerimento  apresentado  pelo  deputado

Sargento Rodrigues.

O que o requerimento propõe? Propõe que o projeto seja votado de forma fatiada.
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Por que é conveniente que o façamos? O projeto original tratava de apenas um tema:

o auxílio-moradia. Contudo,  no entendimento deste deputado e dos deputados da

maioria  do  Bloco Minas sem Censura,  não extingue o  auxílio-moradia,  como é a

expectativa da sociedade. Ele passa a existir com outra natureza. Passa a existir com

a natureza remuneratória. E, se a sociedade não aceita o auxílio-moradia como um

penduricalho de natureza remuneratória, parece-nos meridiano, pacífico, remansoso,

que a sociedade haverá de rejeitar a criação, na Assembleia, de um penduricalho de

natureza indenizatória.

Passarão  a  existir,  na  Assembleia,  caso  prospere  o  texto  do  substitutivo

apresentado pela Mesa, dois tipos de deputados. O deputado que tem uma verba

indenizatória, que atualmente está na faixa de R$20.000,00, e o deputado que tem

duas verbas indenizatórias. Ao lado dessa de R$20.000,00, terá mais uma dos exatos

R$2.850,00 do auxílio-moradia.  Portanto,  o grande anseio da  extinção do auxílio-

moradia  não  será  alcançado  se  for  apreciado,  se  for  aprovado  nos  termos  do

Substitutivo nº 2 apresentado pela Mesa.

O  que  é  mais  motivador  do  requerimento  de  votação  fatiada  apresentado pelo

deputado Sargento Rodrigues é que, na tramitação da proposição original da Mesa,

foram apresentadas diversas contribuições diferentes do mero assunto da verba de

auxílio-moradia. A emenda do deputado Sargento Rodrigues quer dar publicidade às

despesas com propaganda da Assembleia. E faço aqui um parêntese, Sr. Presidente:

o Brasil, deputado Sebastião Costa, é o único país do mundo em que os governantes

podem  usar  recursos  públicos  sem  qualquer  limite  para  fazer  propaganda  de  si

mesmos. Em nenhum outro país isso é facultado. No Brasil, não há qualquer limite.

Gasta-se o que se quer para fazer propaganda de si mesmo. Nos Estados Unidos,

por exemplo, só é permitido fazer propaganda do alistamento militar.

Na maior parte dos países da Europa não se faz nenhuma propaganda.  Alguns

flexibilizam para campanhas de saúde pública, outros nem isso, pois entendem que

em  um  país  civilizado  até  as  crianças  têm  seus  pediatras  e  não  precisam  de

campanha do Zé Gotinha, já que o pediatra sabe quais vacinas as crianças precisam

tomar. Mas no Brasil não há nenhuma regra. E isso foi se estendendo também para

os  outros  poderes.  O  Poder  Legislativo,  as  prefeituras,  as  câmaras,  todos  têm
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dotações  orçamentárias  para  verbas  de  propaganda.  E  o  deputado  Sargento

Rodrigues propõe que seja dada publicidade à destinação, à aplicação dos recursos

de propaganda da Assembleia.

Outra emenda do Bloco Minas sem Censura propõe o fim do auxílio-moradia, pura

e  simplesmente.  Não  se  trata  de  mudar  a  sua  natureza  de  remuneratória  para

indenizatória,  mas  simplesmente  pôr  fim.  Se  não  se  aceita  um  penduricalho

remuneratório,  muito  menos  pode-se  aceitar  um  penduricalho  de  natureza

indenizatória.

A emenda do Bloco Minas sem Censura propõe ainda seja dada publicidade aos

supersalários da Assembleia. Servidores que ganham 30, 35, 45, 50, 80 mil e - dizem

alguns - até R$100.000,00 por mês. E mais que publicar esses salários, propõe a

emenda do Bloco Minas sem Censura que esses salários fiquem congelados até que,

pelo  efeito  erosivo  da  inflação,  possam  novamente  se  submeter  ao  regramento

constitucional que lhes impôs um teto.

E  propõe  ainda  a  emenda  do  Bloco  Minas  sem  Censura  que,  como  é  do

conhecimento de todos, qualquer membro deste Poder que se ausentar do País terá

de  dar  ciência  dessa  ausência  à  Casa.  Simplesmente  cientificar.  O  que  se  está

propondo é  que,  quando a  ausência de  um membro do Poder  do solo  pátrio  for

custeada, tiver ônus para a Assembleia Legislativa, essa viagem seja publicada, para

que se saiba a razão que leva o Poder Legislativo a gastar dinheiro público para

custear uma viagem internacional, expondo o período e, principalmente, o motivo da

viagem.

Por  incrível  que  pareça,  o  parecer  da  Mesa  não  acolheu  essa  proposta  que

simplesmente  dá  publicidade a viagem internacional  custeada pela  Assembleia.  É

difícil  compreender.  Se  é  a  transparência  um  princípio  constitucional,  se  é  a

publicidade dos atos públicos um princípio constitucional, qual é a razão que levaria a

Assembleia a não poder  publicar  viagens internacionais  custeadas pelos  recursos

mineiros? E ainda: se é a publicidade também um princípio constitucional, por que a

Assembleia não pode publicar os nomes dos servidores que estão recebendo acima

do teto e impor-lhes um congelamento salarial  até que, como eu disse, haja, pelo

efeito erosivo da inflação, uma reposição aos limites preconizados pela Constituição?
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Por  fim,  o  outro dispositivo  que o Bloco Minas sem Censura propôs foi  não só

acolhido,  mas  também  ampliado  pelo  relatório  da  Mesa.  Propunha  o  nosso

substitutivo  que  os  diretores  da  Casa  e  o  secretário-geral  da  Mesa  ficassem

impedidos de receber jetons por participação em reuniões, conselhos, etc. Por que

limitar aos diretores e ao secretário-geral da Mesa? Porque todos eles - e já repeti

aqui cinco vezes e vou falar  pelo menos mais três -,  ganham acima do teto. Vou

repetir:  todos eles ganham acima do teto. E pela terceira vez: todos eles ganham

acima do teto. Por essa razão é que a nossa proposta se limitava a diretores e ao

secretário-geral da Mesa. Entendeu o substitutivo da Mesa que deveria estender essa

vedação a todos os servidores da Assembleia, inspirado provavelmente no dispositivo

da emenda do Bloco Minas sem Censura. Não nos opomos a que isso seja feito.

Mas  não  conseguimos  entender  por  que  a  proposta  de  publicar  as  viagens

internacionais  custeadas  pela  Assembleia não é  acolhida e por  que não se pode

publicar os supersalários da Assembleia, impondo-se-lhes um congelamento. É de

lamentar que isso tenha ocorrido. Por essa razão, seria absolutamente conveniente

que votássemos, como propõe o deputado Sargento Rodrigues, de forma fatiada, o

projeto, para que a vontade majoritária dos deputados se manifeste em relação a

cada um desses itens: supersalários, viagens internacionais, extrateto e acabar de

fato  com  o  auxílio-moradia  e  não lhe  dar  outro  caráter.  Portanto,  encaminhamos

favoravelmente ao requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

O deputado Sargento Rodrigues - Verificação.

O presidente - É regimental. A presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que

ocupem  seus  lugares  e  informa  que  terá  computada  a  presença,  para  efeito  de

quórum, o deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
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O deputado Luiz Henrique - Meu voto é “não”.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva - Meu voto é “não”.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 15 deputados. Votaram “não” 35

deputados, totalizando 50 votos. Está ratificada a rejeição do requerimento. Vem à

Mesa requerimento do  deputado Sávio Souza Cruz em que solicita  a votação do

projeto  por  partes.  A presidência  declara prejudicado o requerimento,  por  guardar

identidade com o requerimento de mesmo teor do deputado Sargento Rodrigues.

Registro de Presença

O  presidente  -  A presidência  registra  a  presença,  nas  galerias,  do  Sr.  Ângelo

Henrique  Saksida,  prefeito  municipal  de  Fama.  Vem  à  Mesa  requerimento  do

deputado Sávio Souza Cruz em que solicita a votação destacada da Emenda nº 4. A

presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do

Regimento Interno. Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o deputado

Sargento Rodrigues.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  eu  precisava  ter  acesso  ao

Substitutivo  nº  2.  Parece-me que esse substitutivo  foi  apresentado pela  Mesa da

Assembleia. É uma pena, Sr. Presidente, que o Substitutivo nº 2 não tenha acatado

as Emendas nºs 1 e 8, que apresentamos aqui.

Deputado Sávio  Souza Cruz,  V.  Exa.,  que acabou de anteceder-me na tribuna,

percebeu que a Emenda nº 8 é de fundamental importância. Deputada Ana Maria

Resende, fiz as contas da tribuna. Estamos tratando do auxílio-moradia. Se os 77

deputados recebessem esse auxílio da ordem mensal de R$2.850,00, seriam gastos

R$2.634.144,00 por ano. Essa é a conta, deputados Duílio e Anselmo e deputada Ana

Maria. Como dissemos anteriormente, temos notícia de que são gastos por ano cerca

de  R$18.000.000,00  com  publicidade,  principalmente  com  as  agências,  que

distribuem a verba aos veículos de comunicação, como as Rádios Itatiaia e CBN, os

jornais Estado de Minas, O Tempo e Hoje em Dia. Esse valor daria para pagar seis

anos de auxílio-moradia. Repito: o dinheiro que a Assembleia gasta com publicidade

por  ano  daria  para  pagar  seis  anos  de  auxílio-moradia  a  todos  os  deputados,

arredondando os R$2.634.000,00 para R$3.000.000,00.

Aí,  deputada  Ana  Maria,  apresentamos  uma  emenda  para  que  a  Assembleia
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Legislativa  publique  trimestralmente,  por  meio  eletrônico,  site, as  informações

pormenorizadas quanto aos gastos públicos com publicidade, indicando o nome das

empresas, o CNPJ e os valores pagos, para que os cidadãos tenham acesso aos

números.  Na  mesma  emenda,  deputado  Juninho  Araújo,  ficam  as  empresas

prestadoras  de  serviço  de  publicidade  igualmente  obrigadas  a  encaminhar  à

Assembleia  Legislativa,  também  trimestralmente,  relatórios  detalhados  dos  gastos

realizados com cada veículo de comunicação, discriminando os serviços prestados,

para a devida publicação nos meios eletrônicos de acesso ao público.

Ora, se o nosso presidente aporta esse projeto através da Mesa, dizendo que esse

auxílio não pode continuar sendo pago, que a sociedade tem nos cobrado muito, que

pagar esse auxílio para quem mora na região metropolitana é imoral, apesar de legal,

que a Assembleia tem de dar esse exemplo, pergunto aos senhores e às senhoras

deputadas, ao deputado Dilzon Melo, 1º-secretário: é justo então pagar mais de seis

vezes esse valor, por ano, aos veículos de comunicação com verba publicitária? O

que é mais imoral? Gastar R$18.000.000,00 por ano com veículos de comunicação

ou gastar R$2.634.000,00 com auxílio-moradia? Se alguém disser que ambos são

imorais, por que não acatar a nossa emenda, deputada Ana Maria Resende?

Deputada  Luzia  Ferreira,  por  que  a  Mesa  não  acatou  a  emenda  para  dar

publicidade e trimestralmente publicar no  site da Assembleia um relatório detalhado

sobre  qual  veículo  de  comunicação  está  recebendo  esse  dinheiro  e  que  tipo  de

publicidade foi feita pela Assembleia? Por exemplo, deputada Ana Maria Resende,

como sou assinante do jornal  Estado de Minas,  tenho o hábito  de  todos  os dias

separar as páginas de publicidade do governo do Estado, do governo federal e da

Assembleia. Olha, em 365 dias, deputado Durval Ângelo, não encontrei um dia que

não  tivesse  uma  página  de  um  ou  de  outro.  E  às  vezes,  deputada  Ana  Maria

Resende,  de  duas  unidades  da  federação.  Às  vezes  tinha  da  Assembleia  e  do

Executivo.

São  questões  que  precisam  ser  debatidas,  deputado  Romel  Anízio.  Se  ganhar

R$2.850,00  de  auxílio-moradia  é  imoral  para  o  deputado  que  mora  em  Belo

Horizonte, pergunto ao cidadão que está nos vendo, ao cidadão que paga nossos

salários, que paga impostos: será que ele concorda em pagar R$18.000.000,00 com
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publicidade aos veículos de comunicação? Será que eles sabem disso? É isso que

estamos apresentando. Vamos acabar com isso? Vamos acabar, mas sou da tese de

não acabar somente com o auxílio-moradia de deputado, também temos de acabar

com o de promotor, de juiz, de desembargador e de procurador. Também acabar com

as  farras  das  diárias  que  coloquei  aqui  para  quem  está  nos  assistindo  pela  TV

Assembleia: promotor ir a Contagem recebendo R$3.150,00 de diária; promotor indo

depois do Belvedere, em Nova Lima, recebendo R$5.600,00 de diária; o outro indo a

Sabará, mais na região Leste da capital, recebendo R$6.000,00 de diária. É isso que

o telespectador da TV Assembleia precisa saber dos deputados.

O deputado não faz favor em fiscalizar. Quando venho à tribuna falar isso, estou

denunciando  que  a  Assembleia  também  não  faz  nada.  Apresentei  à  Mesa

requerimento de criação de uma comissão especial  a  fim de investigar a farra da

diária do Ministério Público, mas ninguém põe esse requerimento para andar. É só

colocar  em  votação  o  requerimento,  como  qualquer  outro,  para  constituir  uma

comissão  especial  para  investigar  as  farras  das  diárias  do  Ministério  Público.

Denunciei e venho denunciando há dias, há meses a farra do “tribunal de injustiça

militar”, deputada Maria Tereza Lara, com os juízes coronéis recebendo R$60.000,00,

R$70.000,00, R$80.000,00 por mês, mas o teto é o salário de ministro do STF, em

Brasília,  que  é  de  R$28.000,00.  O  subteto  no  Estado  é  o  salário  de  um

desembargador,  que  é  de  R$25.000,00,  mas  os  coronéis  juízes  do  “tribunal  de

injustiça  militar”  continuam  recebendo  R$40.000,00,  R$50.000,00,  R$60.000,00,

R$70.000,00, e o que a Assembleia faz? Nada. Fiscaliza? Coisa nenhuma.

E onde está o  art.  73,  deputada Maria Tereza Lara? “O povo tem direito  a um

governo honesto e obediente à lei”. Ora, ser obediente à lei é cumprir o nosso papel

de fiscalizar. Deputado Durval Ângelo sabe tanto quanto eu que quem fiscaliza poder

é poder e quem fiscaliza os demais poderes somos nós; mas, desse jeito, com essa

frouxidão, quem é que vai fiscalizar?

Portanto, Sr. Presidente, sou favorável a que se acabe com o auxílio-moradia, mas

que  se  acabe  com  o  de  todos  os  77  deputados  e  do  promotor,  do  juiz,  do

desembargador e do procurador.

Deputado  Lafayette  de  Andrada,  até  quando  a  Assembleia  ficará  com  essa
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frouxidão e não tomará providência?

Este é nosso encaminhamento, Sr. Presidente. Vamos votar favoravelmente, mas

vamos fazê-lo até em relação ao destaque, que é a Emenda nº 4. A Emenda nº 4,

deputado Pinduca  Ferreira,  determina  o  fim  do  benefício  para  todos.  É  isso  que

precisamos fazer, acabar com isso para todos.

O  presidente  -  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo

nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 2, salvo emendas e destaque.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin -

Bonifácio Mourão -  Bosco -  Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos  Henrique -  Carlos

Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva

-  Dilzon Melo -  Doutor  Wilson Batista -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de Castro -  Durval

Ângelo - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora

- Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz

Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Paulo

Guedes - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -

Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu

Martins Leite - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  54  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado  o  Substitutivo  nº  2,  salvo  emendas  e  destaque.  Com  a  aprovação  do

Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Em votação, as Emendas nºs 1

a 3 e 5 a 8.

- Registram “sim” os deputados e a deputada:

Adalclever Lopes - André Quintão - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Durval Ângelo -

Elismar Prado - Gilberto Abramo - Maria Tereza Lara - Rogério Correia - Sargento
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Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Ulysses Gomes.

- Registram “não” os deputados e as deputadas:

Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  Anselmo  José

Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Antonio  Lerin  -  Bonifácio

Mourão  -  Bosco  -  Braulio  Braz  -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Celinho  do

Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista -

Duarte Bechir - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Hely  Tarqüínio  -  Ivair  Nogueira  -  João  Leite  -  Juarez  Távora  -  Juninho  Araújo  -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Romel

Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Zé

Maia.

O presidente - Votaram “sim” 12 deputados. Votaram “não” 41 deputados. Estão

rejeitadas as Emendas nºs 1 a 3 e 5 a 8. Votação da Emenda nº 4.

Suspensão da Reunião

O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  5  minutos  para

entendimentos entre as  lideranças sobre  a  apreciação das matérias  contantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O  presidente  -  Estão  reabertos  os  nossos  trabalhos.  Com  a  palavra,  para

encaminhar a votação, o deputado Sávio Souza Cruz.

O deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, deputados que compõem a Mesa

dos trabalhos nesta tarde, deputadas, deputados e mineiros que nos acompanham

pela  TV Assembleia,  surgiu  aqui  uma dúvida  quanto  à  autoria  da  emenda a  ser

destacada. Essa dúvida procede, porque, na verdade, a Emenda nº 2, de autoria do

deputado Gustavo Corrêa, e a Emenda nº 4, de autoria do Bloco Minas sem Censura,

propõem, de forma diferente, mas rigorosamente a mesma coisa.

O texto da Emenda nº 4, destacada, diz: ”Acrescente-se onde couber: Art. ... - Não

será devido o pagamento de auxílio-moradia ao deputado, em nenhuma hipótese.”

É difícil ser mais claro. É difícil ser mais direto. É difícil ser mais objetivo.

Agora que chegamos, praticamente, ao final desse longo processo de apreciação
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de projeto de resolução, é de se destacar aqui que a Assembleia rejeitou publicar as

viagens  internacionais  custeadas com o  dinheiro  dos  mineiros.  É  de se destacar,

também, que a Assembleia rejeitou publicar os seus gastos com publicidade. É de se

destacar, também, que a Assembleia rejeitou publicar os supersalários e congelá-los

até que o efeito erosivo da inflação os repusesse dentro dos limites constitucionais.

Tudo isso a  Assembleia rejeitou.  Temos  a  chance agora,  ao  fim  e a ao  cabo da

votação,  de salvar pelo menos um dispositivo,  dar,  de fato,  cabo,  fim, término ao

auxílio-moradia.

Se não for aprovada essa emenda, o auxílio-moradia continuará existindo e toda a

celeuma que ele gera também continuará existindo. A Casa estará optando por trocar

um penduricalho de natureza remuneratória por um outro penduricalho, só que de

natureza indenizatória.

Excelências, depois de rejeitar a publicação das viagens internacionais custeadas

pelo  povo  mineiro;  depois  de  rejeitar  a  publicação  dos  supersalários  e  o

congelamento até que o efeito da inflação os repusesse aos limites constitucionais;

depois  de  recusar  a publicação  dos gastos  em publicidade;  depois  de  tudo isso,

vamos cometer mais um erro. Será que é mais para obedecer ao mandamento da

Mesa? Será que tudo que ela faz é correto? Será que não nos cabe aqui o espaço de

deliberação,  de  raciocínio,  de  inteligência,  de  aperfeiçoamento  dos  regramentos

legais  da  Casa  do  povo  de  Minas?  Por  que  trocar  um  penduricalho,  insisto,

remuneratório por outro indenizatório,  abrindo brecha para todo o questionamento

desse malfadado auxílio-moradia? É por causa disso que estamos aqui. Escolhemos

justamente  essa Emenda nº  4,  como poderia  ser  a  Emenda nº  2,  de  autoria  do

deputado  Gustavo  Corrêa,  que  propõe  a  mesma  coisa.  Queremos  apenas,

simplesmente,  não acabar  meia-boca, não acabar  mais ou menos,  não trocar um

auxílio-moradia  remuneratório  por  um  auxílio-moradia  indenizatório.  Não!  Não

receberá auxílio-moradia o deputado em nenhuma hipótese. Ponto meridiano, direto,

claro, simples, de fácil entendimento do povo de Minas. É essa a proposta do Bloco

Minas sem Censura.

Mediremos, nesta votação, qual é a disposição real de avançar ao encontro dos

anseios do povo que a Casa do povo de Minas tem. Qual é a verdadeira disposição
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de melhorar a Casa? Nos outros itens propostos, a Casa já deu lamentáveis passos

para trás.  Pelo  menos agora,  excelência,  vamos pôr  termo para valer  ao auxílio-

moradia e aprovar a Emenda nº 4, do Bloco Minas sem Censura. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Em votação, a Emenda nº 4.

- Registram “sim” os deputados e a deputada:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Cabo Júlio - Carlos

Pimenta - Durval Ângelo - Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo

Valadares - Ivair Nogueira - Maria Tereza Lara - Rogério Correia - Sargento Rodrigues

- Sávio Souza Cruz.

- Registram “não” os deputados e as deputadas:

Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  Anselmo  José

Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Antonio  Lerin  -  Bonifácio

Mourão - Bosco -  Carlos Mosconi  - Celinho do Sinttrocel  -  Célio Moreira -  Dalmo

Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro -

Fábio  Cherem  -  Glaycon Franco -  Hely  Tarqüínio  -  João Leite  -  Juarez Távora  -

Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira

- Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião

Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O deputado Carlos Henrique - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O presidente -  Está computado. Votaram “sim” 16 deputados. Votaram “não”  40

deputados. Está rejeitada a Emenda nº 4. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o

Projeto  de  Resolução  nº  4.784/2013  na  forma  do  Substitutivo  nº  2.  À  Mesa  da

Assembleia.

Questão de Ordem

O  deputado  Bonifácio  Mourão  -  Peço  a  todos  os  deputados  da  base  que

permaneçam  aqui,  porque  iremos  tentar  entendimento  com  a  oposição  a  fim  de

votarmos ainda nesta noite matérias importantes da pauta e continuarmos a nossa

votação amanhã.
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Declarações de Voto

O deputado Fred Costa - Sr. Presidente e nobres pares, por coerência com a minha

posição desde que cheguei a esta Casa, votei a favor da extinção do auxílio-moradia

para os que residem ou têm domicílio em Belo Horizonte no próprio nome e com seus

entes e também na emenda do deputado Sávio Souza Cruz. Quero parabenizar o

deputado Dinis Pinheiro, nosso presidente, e a Mesa por trazerem esse assunto que

diz respeito a nós e também é de interesse da coletividade, por tratar  de recurso

público. Quero aproveitar o momento para, mais uma vez, citar o Projeto de Lei nº

3.649/2013. É um absurdo o que estamos vendo nesta Casa desde ontem, às 21

horas, quando foi aprovada na Comissão de Meio Ambiente uma emenda ao Projeto

de  Lei  nº  3.649/2013.  Esse  projeto,  enviado  pelo  governador  do  Estado,  trata

especificamente,  em  sua  gênese,  do  Monumento  Natural  Estadual  do  Pico  do

Ibituruna,  no  Município  de  Governador  Valadares.  Projeto  bom,  que  trata  da

preservação  do  meio  ambiente,  especificamente  no  Vale  do  Rio  Doce.  Mas,

infelizmente, ontem foi aprovada uma emenda frankenstein, que trata de uma área de

preservação  ambiental  localizada  na  região  metropolitana  no  limite  entre  Belo

Horizonte  e  Nova  Lima.  Para  minha  estranheza,  a  emenda  foi  aprovada  sem

nenhuma restrição,  mesmo o  assunto  não  sendo  pertinente  à  matéria.  Deputada

Maria  Tereza,  que me escuta  atentamente -  já  elogiei  V.  Exa.  e  faço questão de

externar isso publicamente, é uma parlamentar íntegra, fiel aos princípios e tem como

foco único proporcionar a qualidade de vida ao cidadão e melhorar essa qualidade.

Tenho a certeza de que V.  Exa.  não compactua com nenhum tipo  de  projeto  de

flexibilização  de  área  de  preservação  ambiental  permanente,  por  não  estar  em

consonância com o sentimento e o anseio da população.  Mais do que isso, essa

emenda  permite  a  ocupação  desordenada  do  solo,  o  que  causa  impactos

arquitetônico, ambiental, visual, sonoro e de trânsito. Nesse local especificamente, o

problema de mobilidade urbana é crônico. Infelizmente, os Bairros Buritis e Belvedere

e essa região de Nova Lima foram ocupados de forma desordenada, necessitando de

investimento  em  mobilidade  urbana,  padecendo  disso.  Em  que  pese  a  nossa

sociedade civil  organizada,  aliada ao Ministério  Público,  estar  se esmerando para

organizar e minimizar os impactos do trânsito, aprovar a emenda a esse projeto é
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promover um desserviço nessa ocupação, que já não é boa e pode piorar, causando

transtornos ainda maiores, piorando a qualidade de vida das pessoas, especialmente

no trânsito.  Portanto  quero  fazer  um apelo  aos  nobres pares:  que hoje  não seja

incluso na pauta o Projeto de Lei nº 3.649/2013, para que possamos discutir com a

sociedade, visando à participação de todos, para que tomemos aqui a melhor decisão

possível. Defendo a negativa a essa emenda. Não podemos aceitar um atentado ao

meio ambiente, à proteção e ao desenvolvimento sustentável.

O presidente (deputado Dilzon Melo) - Com a palavra, para declaração de voto, o

deputado Célio Moreira.

O deputado Célio Moreira - Poderia ter votado contrariamente. Votei “não”. Poderia

ter votado “sim”, porque já não recebo mesmo o auxílio-moradia nem verba-paletó

nem 14º nem 15º salários.

O presidente - Assim como os outros deputados.

O deputado Célio Moreira - Alguns deputados, que vêm aqui fazer demagogia e

dizer que abrem mão porque moram em Belo Horizonte, deveriam ter feito isso antes,

quando realmente entraram. Votei em solidariedade com os deputados que moram no

Triângulo, no Norte de Minas e não têm apartamento,  residência, imóvel em Belo

Horizonte. Como disse, poderia ter votado contra, mas fui solidário com os deputados

que moram longe e não têm apartamento nem casa aqui em Belo Horizonte, mas

sem  demagogia.  Poderia  muito  bem  ter  votado  “sim”,  como  alguns  demagogos

votaram  “sim”  para  dizer  “estou  sendo  coerente  e  não  quero  ser  demagogo”.

Entretanto, foram demagogos e são demagogos. Votei “não” para que os deputados

que moram longe de Belo Horizonte, que moram longe da sede da Assembleia, como,

por exemplo, os deputados que moram no Triângulo, no Norte de Minas, no Centro-

Oeste e no Noroeste do Estado e que pagam aluguel aqui na capital tenham essa

verba. Como disse, para não ser demagogo, votei “não”. Alguns dizem uma coisa,

mas, na prática, fazem outra. Registro minha solidariedade com os parlamentares

que não têm residência aqui e precisam dessa verba para ajudar no pagamento do

aluguel.

A deputada Maria Tereza Lara - Deputado Dilzon Melo, que preside esta reunião,

deputados e deputadas desta Casa, quero dizer que votei “não” ao auxílio-moradia da
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região metropolitana, onde moro. Recebi isso por um tempo, mas depois, por uma

discussão coletiva com pessoas que acompanham nosso mandato, decidi abrir mão.

Quero deixar  claro que a situação é esta:  votei  a  favor  de acabar com o auxílio-

moradia de todo o Parlamento, numa discussão coletiva, numa proposta do Bloco

Minas sem Censura,  do  qual  faço parte.  Com todo o respeito  ao deputado Célio

Moreira,  queria  discordar  de  V.  Exa.,  porque  esta  é  a  Casa  do  debate,  da

transparência, da democracia, é a Casa onde explicitamos as divergências; por isso

não posso aceitar  que deputados  de todo o  Parlamento  que votaram a favor  de

acabar com as verbas sejam chamados de demagogos. Quero discordar dele nesse

aspecto, pois ele foi solidário e já explicitou sua posição, que é legítima de cada um.

Esta é uma Casa que prima pela liberdade. É direito de alguns parlamentares, seja de

qual partido for, ter sua posição, e não posso aceitar que eles sejam denominados de

demagogos. Queria agradecer ao deputado Fred Costa as palavras incentivadoras a

mim dirigidas e parabenizá-lo,  porque foi  atento e acompanhou os projetos  nesta

Casa. No final de ano, temos de ter muito cuidado, porque podem aparecer algumas

emendas que não são discutidas com a sociedade, das quais  discordamos. Cada

parlamentar tem de estar muito atento e acompanhar as áreas de todo o Estado,

sobretudo, a região onde reside e as prioridades, seja na área do meio ambiente, seja

a  da  educação,seja  a  da  saúde.  E  ele  mora  aqui  em  Belo  Horizonte.  Isso  é

importante. Queria dizer  também que esta Casa, este Parlamento mineiro é muito

mais transparente do que outros Poderes. Tudo está na internet, mas, mesmo assim,

precisamos radicalizar ainda mais essa transparência. Não podemos ter medo. Se a

diária ou a viagem têm de ser publicadas, não podemos ter medo. Além disso, não

temos de abaixar nossas cabeças, porque, de fato,  no Brasil,  os parlamentos, as

casas legislativas são muito mais bombardeadas que outros Poderes. Nós temos de

erguer nossa cabeça e não ter medo de nada. Temos de primar, cada vez mais, pela

verdade, pela transparência e pela solidariedade entre nós nesta Casa. Formamos

um corpo com muitas divergências, partidos e projetos diferentes, mas alguma coisa

nos une. O que deve nos unir? O objetivo do bem comum do Estado, no caso, Minas

Gerais. Se construirmos Minas Gerais melhor, estaremos realmente construindo um

Brasil melhor em solidariedade com os municípios, porque há três esferas de poder
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no Brasil: federal, estadual e municipal. É preciso ouvir a sociedade. E isso esta Casa

tem feito, ou seja, ela tem aberto espaço para que a sociedade seja ouvida. Obrigada,

Sr.  Presidente.  Encerro  dizendo  que,  além  dos  parlamentares,  há,  nesta  Casa,

assessores,  assessoras,  pessoas  competentes  que  nos  acompanham.  Quero

cumprimentar a todos.

Encerramento

O presidente - Esgotada a hora destinada a esta reunião, a presidência a encerra,

convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20

horas,  e  de  amanhã,  dia  18,  às  9  e  às  20  horas,  nos  termos  dos  editais  de

convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-

se a reunião.

ATA DA 47ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/12/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Suspensão e Reabertura da Reunião; chamada para recomposição do número

regimental; existência de quórum para a continuação dos trabalhos - Suspensão e

Reabertura  da  Reunião  -  Registro  de  Presença  -  Discussão  e  Votação  de

Proposições:  Requerimento  do  deputado  Duarte  Bechir;  discursos  dos  deputados

Rogério Correia, Doutor Wilson Batista, Sávio Souza Cruz, Bonifácio Mourão, Paulo

Guedes e Elismar Prado; votação do requerimento; aprovação - Acordo de Líderes;

Decisão da Presidência - Prorrogação da Reunião - Votação, em 1º turno, do Projeto

de Lei  nº 4.415/2013;  aprovação com a Emenda nº 1 -  Votação, em 1º turno,  do

Projeto de Lei nº 4.434/2013; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em

1º turno, do Projeto de Lei nº 3.666/2012; aprovação com a Emenda nº 1 - Votação,

em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.782/2013;  aprovação  com a  Emenda  nº  1  -

Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.231/2013;  aprovação  na  forma  do

Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.075/2013; aprovação

com  a  Emenda  nº  1  -  Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.977/2013;
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aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 3.978/2013; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.037/2013;

aprovação -  Votação,  em 2º turno,  do  Projeto  de Lei  nº  4.038/2013;  aprovação -

Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.039/2013;  aprovação  na  forma  do

vencido  em  1º  turno  -  Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.107/2013;

aprovação  -Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.108/2013;  aprovação  -

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.389/2013; votação nominal do projeto,

salvo emendas; aprovação na forma do vencido em 1º turno; votação nominal da

Emenda nº 1; aprovação; votação nominal da Emenda nº 2; rejeição - Votação, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 3.813/2013; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto

de  Lei  nº  3.814/2013;  aprovação  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

3.816/2013;  aprovação  -  Votação,  em 1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.817/2013;

aprovação  com a  Emenda nº  1;  Declaração de  Voto  -  Votação,  em  1º  turno,  do

Projeto de Lei nº 3.818/2013; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

3.819/2013; aprovação com a Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº 3.876/2013; aprovação com a Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 3.877/2013; Questões de Ordem; votação nominal do projeto, salvo emenda;

aprovação; votação nominal da Emenda nº 1; aprovação - Votação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 3.902/2013; aprovação com a Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno,

do Projeto de Lei nº 3.903/2013; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº 4.540/2013; votação nominal do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do

vencido em 1º turno; votação nominal da Emenda nº 1; aprovação; votação nominal

da Emenda nº 2; rejeição - Inexistência de quórum especial para votação de proposta

de emenda à Constituição - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 425/2011;

apresentação  da  Emenda  nº  1;  encerramento  da  discussão;  requerimento  do

deputado Rogério Correia; leitura da Emenda nº 1; votação nominal do projeto, salvo

emenda; aprovação na forma do vencido em 1º turno; votação nominal da Emenda nº

1; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 614/2011; aprovação na

forma  do  vencido  em  1º  turno  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

1.066/2011;  aprovação com as Emendas nºs  1 a 4 -  Discussão,  em 2º turno,  do
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Projeto  de  Lei  nº  3.258/2012;  aprovação  na  forma  do  vencido  em  1º  turno  -

Discussão, em 2º turno,  do Projeto de Lei nº 3.365/2012;  aprovação na forma do

vencido  em 1º  turno -  Discussão,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.621/2012;

aprovação na forma do vencido em 1º turno; com as Emendas nºs 1 a 3 - Discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 79/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1,

com  a  Emenda  nº  1  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  177/2011;

aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  2;  prejudicialidade  do  Substitutivo  nº  1  -

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  701/2011;  aprovação  na  forma  do

Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 883/2011; aprovação

na  forma  do  Substitutivo  nº  1  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

1.346/2011;aprovação na forma do Substitutivo nº  2,  com as Emendas nºs 1 e 2;

prejudicialidade do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.970/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 2.345/2011; encerramento da discussão; requerimento do deputado

Luiz Humberto Carneiro;  aprovação do requerimento;  votação nominal  do  projeto;

aprovação; prejudicialidade do Substitutivo nº 1 -Discussão, em 1º turno, do Projeto

de Lei nº 2.547/2011; encerramento da discussão; requerimento do deputado Sávio

Souza Cruz;  deferimento;  votação nominal  do Substitutivo nº  1,  salvo  emendas e

destaques; inexistência de quórum para votação; anulação da votação; renovação da

votação  nominal  do  Substitutivo  nº  1,  salvo  emendas  e  destaques;  aprovação;

votação nominal das Emendas nº 2 a 7; aprovação; votação nominal da Emenda nº 1;

rejeição - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.597/2011; aprovação na

forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1- Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 3.318/2012; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno,

do  Projeto  de  Lei  nº  3.950/2013;  aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  2;

prejudicialidade do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.239/2013; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.258/2013;

aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.544/2013;  aprovação -Discussão, em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº  4.575/2013;

aprovação -  Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.718/2013;  aprovação;
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Declaração de Voto - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis  Pinheiro  -  Hely Tarqüínio  -  Adelmo Carneiro  Leão  -  Dilzon Melo  -  Neider

Moreira  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Adalclever  Lopes  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria

Resende  -  André  Quintão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -

Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio -

Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio

Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -  Doutor  Wilson Batista -  Duarte Bechir  -  Duilio  de

Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -

Hélio Gomes - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado -

Luiz  Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -

Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira

-  Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -  Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -  Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 9h12min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- A deputada  Luzia  Ferreira,  2ª-secretária  ad  hoc,  procede  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O presidente - Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª

Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria constante
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na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Suspensão da Reunião

O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  2  horas  para

entendimentos entre as  lideranças sobre  a  apreciação das matérias  contantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O  presidente  -  Estão  reabertos  os  nossos  trabalhos.  A presidência  solicita  ao

secretário que proceda à chamada dos deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Fabiano Tolentino) - (- Faz a chamada.)

O presidente - Responderam à chamada 33 deputados. Portanto, há quórum para a

continuação dos trabalhos.

Suspensão da Reunião

O presidente - A presidência, nos termos do § 4º do art. 249 do Regimento Interno,

vai suspender a reunião por 13 minutos para que se configure o número regimental

necessário para votação. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Registro de Presença

O presidente -  Com prazer,  registro a  presença dos alunos da Escola Estadual

Odilon Behrens, de Guanhães. Estejam à vontade entre nós. É um prazer estar com

vocês.

Discussão e Votação de Proposições

O presidente  -  Vem  à  mesa  requerimento  do  deputado  Duarte  Bechir  em  que

solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs 4.415

e 4.434/2013, 3.666/2012 e 3.782, 4.231, 4.075, 3.977, 3.978, 4.037, 4.038, 4.039,

4.107, 4.108, 4.389, 3.813, 3.814, 3.816, 3.817, 3.818, 3.819, 3.876, 3.877, 3.902,

3.903 e 4.540/2013 sejam apreciados em primeiro lugar, nessa ordem, e os Projetos

de Lei nºs 4.439, 4.440, 4.740, 4.745 e 4.180/2013, 493/2011 e 4.454/2013 sejam

apreciados em último lugar, nessa ordem, entre as matérias em fase de votação. Com

a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, quero encaminhar favoravelmente à
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aprovação do requerimento  porque ele  faz  uma readaptação e  dá  prioridade aos

projetos dos deputados que já estão em pauta há mais tempo. É importante priorizar

esses projetos, até porque a situação do governo de Minas atesta uma paralisia muito

grande, como vimos nos debates de ontem, não apenas no tocante à crítica que a

oposição já vem fazendo há mais tempo, mas também no tocante ao que dizem até

os deputados da base do governo.

Deputado Elismar Prado, Minas está quebrada, falida. O choque de gestão quebrou

e faliu Minas. Essa é uma verdade inconteste. Assim, é preciso que a Assembleia

Legislativa  dê  a  sua  contribuição  mediante  projetos  de  deputados  que  possam

impulsionar Minas Gerais, já que o governo não conseguiu fazê-lo. Ontem falei da

tribuna - mas depois fui analisar em detalhes - sobre o novo projeto que o governo

está lançando e no qual coloquei o carinhoso apelido de programa “pé no freio”. A

verdade é que o governo está congelando todos os investimentos para o ano que

vem.

Para se ter uma ideia, os projetos que estão na mira do “pé no freio” referem-se a

todas as áreas: de transporte, há o Caminhos de Minas, a recuperação de estradas e

rodovias e a mobilidade na Copa. Esses estão na mira do programa “pé no freio”. Em

relação à saúde, deputado Sávio Souza Cruz, estão na mira o fortalecimento da rede

municipal de saúde, a ampliação da estrutura da atenção primária, a rede de urgência

e emergência e a implantação de hospitais regionais. Tudo isso está na mira do “pé

do freio”. O secretário de Saúde terá de apertar ainda mais o cinto e aplicar o “pé no

freio”  na  saúde.  Na  segurança  pública,  a  situação  já  é  ruim,  e  vejam  o  que  foi

colocado  na  mira  do  “pé  no  freio”:  policiamento  ostensivo,  que  já  é  péssimo,  e

custódia e ressocialização de presos. A segurança pública também sofrerá com o “pé

no freio”, mas o que fizeram foi uma vasta propaganda da privatização dos presídios

em Neves e das PPPs. O “pé no freio” agora será colocado na ressocialização dos

presos.  Ainda  no  tocante  à  segurança  pública,  o  “pé  no  freio”  foi  colocado  na

implantação do centro integrado de comando e controle,  na gestão da frota e na

implantação de videomonitoramento - o Olho Vivo -, que aliás, em Belo Horizonte, já

está em completa decadência. Não há ressarcimento do que é estragado em Belo

Horizonte. E agora isso também vai entrar na mira do congelamento de investimentos
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do programa “pé no freio”.

Em relação à educação, gestão de infraestrutura do sistema estadual de educação

e  transporte  escolar  vão  entrar  na  mira  do  “pé  no  freio”,  fora  o  salário  dos

professores, para o qual o pé já está no freio há muito tempo.

Então, deputado André Quintão, um estudioso do assunto, parece-me que o “pé no

freio” é um programa estruturante, é estruturador. Parece que é um programa que vai

atingir  a  todos,  e  os  deputados  estão  preocupados  também  com  as  emendas

parlamentares. É dúvida nossa se o “pé no freio”  vai  atingir  também as emendas

parlamentares na área da saúde e da educação. A campanha publicitária, André - tem

razão, está fora do programa “pé no freio” - parece que ela intensifica. Põe o pé no

freio  nos  programas  estruturadores,  mas,  quanto  a  propagandas,  mantém-se  o

programa “pé no freio”. O Norte de Minas, pelo que vi ontem, está no programa “pé

no freio” também. Enfim, esse é o grande programa que o governo lançou para no

seu fim; rapa o tacho e pisa no freio; rapa o tacho e pisa no freio; rapa o tacho e pisa

no freio. São os programas estruturantes do governo de fim de mandato.

Assim,  Sr.  Presidente,  não  vou  usar  os  10  minutos  aos  quais  tenho  direito.  A

situação  é  de  muita  intranquilidade  no Estado  de  Minas  Gerais.  Mas  quero  aqui

repudiar  a ação do governo, que continua depois de rapar o tacho, de recolher o

dinheiro dos servidores públicos para essa política de congelamento de investimento.

O  governo  agora  vai  insistir  e  manter  para  os  servidores  outro  projeto  de  lei

complementar,  o  PLC nº 53,  que é continuação do projeto que rapou o tacho do

servidor público, e tudo dentro do congelamento de investimento. Então, Minas está

quebrada. Hoje não é a gente que diz e que repete que o choque de gestão quebrou

Minas,  que Aécio  quebrou Minas.  De fato,  agora  a  oposição falava  e  a  base  do

governo está sentindo na pele o “pé no freio” do governo, lançado aqui pelo secretário

Colombini.

Deputado  Adelmo,  não  inventei  esse  nome.  Podem  dizer  que  o  deputado  fica

inventando programa do governo. Não, vejam bem: “Estado congela investimento”. E

aí o secretário diz que, na lista das ações que podem ser atingidas pelo “pé no freio”,

estão,  entre  outras,  o  policiamento  ostensivo,  obras  em  rodovias  etc.  Este  é  o

programa estruturante que o governo de Minas, no final de sua gestão, apresenta.
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Enquanto isso, no Brasil - a presidenta Dilma vai vir aqui - estamos acelerando. É o

Programa de  Aceleração  do  Crescimento  -  PAC.  A presidenta  Dilma vai  vir  para

anunciar a ordem de serviço para a BR-381. Ela não veio agora porque, com a morte

do Mandela, gentilmente foi até lá, conduziu e viu os ex-presidentes. Aliás, a morte do

Mandela se transformou numa grande festa contra o apartheid na África do Sul; é

uma beleza ver aquilo, e a presidenta foi até lá. Mas ela já mandou dizer que virá a

Minas dia 21. Já está acertado, ela vem agora, este mês ainda, para dar a ordem de

serviço para a BR-381.

Para  o  metrô,  teremos  surpresa,  viu?  E mais  R$1.500.000.000,00 para  o  BRT.

Presente de Natal para Minas Gerais. Enquanto em Minas Gerais o governo faz o “pé

no freio”, a presidenta Dilma faz aceleração do crescimento. Que Brasis diferentes: a

Minas conservadora e neoliberal com o “pé no freio” e o Brasil democrático e popular,

acelerando o crescimento, gerando emprego e renda. É a diferença entre dois Brasis;

por isso acho que nem Roberto Freire quer conversar mais com Aécio Neves. Um

abraço, Sr. Presidente.

O presidente  -  Com a palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  deputado Doutor

Wilson Batista.

O deputado Doutor  Wilson Batista*  -  Aproveito  o discurso do deputado Rogério

Correia, que disse sobre o Programa de Aceleração do Crescimento em nível federal.

Mas precisamos apresentar alguns dados para ele refletir.

Para mim, creio que é o programa de aceleração da queda, porque, no Brasil, tudo

para, nada acaba. Por exemplo, temos aqui as obras de infraestrutura do Brasil, e

não há nenhuma acabada. O porto de Manaus está na mira do Tribunal de Contas.

Na transposição das águas do São Francisco, já foram gastos R$8.200.000.000,00,

com previsão de conclusão em 2012, mas hoje essa obra está praticamente parada.

A ferrovia Transnordestina tem 1.800km, uma promessa de campanha do presidente

em 2006-2010, com início das obras em 2007 e conclusão em 2010. Situação atual:

inacabada, com reavaliação do projeto.

A usina  dinossauro  de  Belo  Monte,  as  usinas hidrelétricas  do Rio Madeira:  ele

precisava saber delas. Ele só sabe das obras em Minas Gerais. Pergunta para ele

sobre  a  usina  hidrelétrica  do  Rio  Madeira,  em  cuja  construção  já  foram  gastos
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R$30.000.000.000,00. A energia produzida lá  não pode ser transmitida, porque há

incompatibilidade no sistema de transmissão, ou seja, gastou-se todo aquele recurso,

R$30.000.000.000,00,  e  não  se  está  produzindo  nada  de  energia.  Mesmo que  o

imaginário trem-bala, de alta velocidade, promessa da presidente, não saia do papel -

e  já  mostramos  para  o  Rogério  Correia  que  não  vai  sair  -,  já  foram  gastos

R$1.000.000.000,00 só com projetos.

Essa é a situação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - de que tanto

falam. Para mim, é o  programa de aceleração de queda,  porque só veem o seu

crescimento a mãe, o pai, o filho do Brasil e o padrinho Mantega. Mas o Brasil investe

em  infraestrutura  apenas  2% do PIB,  o que  é  uma vergonha;  despende 40% do

Produto  Interno  Público  com  gastos  públicos.  Recentemente  ouvimos  do  próprio

Tribunal de Contas que, em setembro, faltaram R$12.000.000.000,00 nos cofres do

governo federal. Então, o Brasil está quebrado; não é Minas que está quebrada; por

isso as obras não chegam a Minas Gerais.

O presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Sávio Souza

Cruz.

O  deputado  Sávio  Souza  Cruz*  -  Sr.  Presidente,  voltando  a  Minas  Gerais  e

lembrando  que  estamos  na  Assembleia  Legislativa  de  Minas,  tivemos  agora  o

lançamento de mais  uma edição do choque de gestão,  que é como aquela  série

Jornada nas Estrelas: primeira geração, segunda geração, terceira... Tem Spock, tem

robô... E agora chegamos à última geração. Fim de festa. É o pé no freio. Pé no freio

da segurança, pé no freio da saúde, pé no freio dos investimentos, pé no freio. Minas

quebrou.  Infelizmente,  Sr.  Presidente,  o  que  a  oposição  vinha  dizendo  aqui  era

verdade: Aécio quebrou Minas. Mas, para não dizer que não contribuímos, ousarei

dar uma sugestão para as peças de  marketing  do novo projeto estruturante “pé no

freio”.

Sr.  Presidente,  ninguém  melhor  que  o  ex-piloto  Rubinho  Barrichello  para  ser

contratado para estrelar  a campanha publicitária  do “pé no freio”.  Minas ensina o

caminho! Minas pisa no freio! Rubinho Barrichello pilotando Minas e pisando no freio!

E de copiloto vai o governador Anastasia, pisando no freio e ensinando como frear,

porque quebrou. E agora a D. Andréa vai fazer uma linda campanha publicitária do
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programa estruturante  “pé  no  freio”.  Então,  fica  essa  singela  contribuição  para  o

competente setor de  marketing do governo de Minas fazer uma grande campanha

publicitária e mostrar para o Brasil como se pisa no freio. E ninguém melhor - e está

aí  dando  sopa  -  que  o  piloto  Rubinho  Barrichello  para  estrelar  essa  campanha

publicitária que a D. Andréa vai mandar fazer do programa “pé no freio”.

É o fim de festa. É um trágico fim de festa. É um melancólico fim de governo, que

terminou um ano antes do seu prazo legal, Sr. Presidente. É trágico. Seria cômico, se

não fosse trágico.

O presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Bonifácio

Mourão.

O deputado Bonifácio Mourão - Sr. presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

serei breve, porque queremos votar e todos os deputados estão presentes por isso.

Mas é preciso registrar que, quando anunciam que a presidente Dilma Rousseff faz

as obras que o governo de Minas não faz, só quem não enxerga considera essa

situação verdadeira.

Primeiro, acabamos de ver que as ações da Petrobras, maior empresa do Brasil,

sofreram uma queda, da última sexta-feira para a segunda-feira, anteontem, no valor

de R$24.000.000.000,00.

O  valor  das  ações  da  Petrobras,  que  era  de  R$243.000.000.000,00,  caiu  para

R$219.000.000.000,00,  de sexta-feira  para  segunda-feira.  Houve  uma redução de

R$24.000.000.000,00. Vale dizer que só essa queda no valor das ações da Petrobras

significa  muito  mais  que  tudo  aquilo  que  os  deputados  da  oposição  que  me

antecederam disseram a respeito do governo de Minas Gerais. O governo de Minas

tem obras espalhadas por todos os lados, em todas as áreas, o que desmente de vez

tudo o que já foi dito aqui.

A  BR-381  não  compreende  somente  a  estrada  que  liga  Belo  Horizonte  a

Governador  Valadares:  começa em São Paulo e vai  até  São Mateus,  no  Espírito

Santo, onde se encontra com a BR-101. Quarenta por cento dela não está sequer

sendo asfaltada. Se considerarmos somente a BR-381 no Norte, veremos que ela liga

Belo Horizonte a Governador Valadares, depois passa por  Mantena, divisa com o

Espírito Santo, e vai até São Mateus, que fica no Espírito Santo. O trecho da BR-381
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que liga Belo Horizonte a Governador Valadares, entre Belo Oriente e Governador

Valadares, 72km, não será duplicado. Serão feitas apenas melhorias, mas o governo

federal está mentindo, pois mentiu do princípio ao fim, dizendo que seria duplicado o

trecho que liga Belo Horizonte a Governador  Valadares, mas isso não é verdade.

Quatro  pistas  serão  construídas  até  Belo  Oriente.  Dessa  cidade  a  Governador

Valadares,  haverá  somente  duas  pistas.  Em  Governador  Valadares,  três  rodovias

federais se cruzam, a BR-381, a BR-101, que é a Rio-Bahia, e a BR-259, que liga

Brasília a Vitória, e o governo federal está deixando a rodovia ficar estrangulada em

Belo Oriente, sem levar em consideração as BRs que se cruzam em Governador

Valadares.

E a BR-381 não está sendo duplicada em outros trechos também. Por exemplo,

entre  São  Gonçalo  do  Rio  Abaixo  e  João  Monlevade,  a  rodovia  não  está  sendo

duplicada.  Outros  trechos  também  estão  tendo  somente  melhorias,  e  o  governo

federal mente do princípio ao fim. Essa é mais uma promessa, pois, já no governo

Lula, em sua campanha e na da Dilma, disseram permanentemente que duplicariam

a BR-381, mas, agora, vem a presidente anunciar a sua vinda para fazer mais e mais

promessas para o povo do Estado de Minas Gerais.

Estamos  cansados  disso.  Cansamos  também  de  ficar  em  silêncio,  ouvindo  e

ouvindo.  Já  firmamos  um  acordo,  e  agora  vem  essa  afirmação  de  que  não

poderíamos  ficar  em  silêncio.  Evidentemente  teríamos  de  responder  e  estamos

fazendo isso à altura.

O  presidente  -  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o  deputado  Paulo

Guedes.

O deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, fico impressionado com a ingratidão do

governo de Minas e dos seus líderes nesta Casa. Deputado Rogério Correia, eles

ficam como gatos: comendo e miando. Isso é impressionante. O deputado Bonifácio

Mourão está reclamando porque a presidenta Dilma virá anunciar a obra. Em vez de

usar a tribuna para agradecer à presidente, que já confirmou a sua vinda para liberar

a ordem de serviço para BR-381, fica criticando. Essa é uma obra de bilhões de reais,

e o deputado Bonifácio Mourão vem fazer crítica.

Deputado Rogério Correia, ontem, por exemplo, os deputados da base usaram a
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tribuna à tarde para reclamar dos secretários. Os deputados da bancada do Norte de

Minas  pediram  ao  governador  a  demissão  do  secretário  Gil  Pereira,  que  não

consegue  gastar  a  dinheirama  que  a  presidenta  Dilma  enviou  para  resolver  o

problema da água no Norte de Minas. Foram enviados mais de R$300.000.000.00

para construção de cisternas, poços artesianos e barraginhas, mas nada sai do papel,

pois o choque de gestão se transformou em choque de lentidão. É o choque do pé no

freio, como bem disseram aqui. Eles estão meio chateados, mas o negócio pegou.

Não  fui  eu  que  disse  isso,  nem  o  deputado  Rogério  Correia.  Foi  o  Colombini,

secretário da Fazenda, que reuniu a imprensa e numa coletiva lançou o pé no freio,

ou seja, o “para tudo”, o “choque do paradão”. Ou seja, Minas está parada, o governo

do Estado, desorientado, sem rumo e não consegue sequer gastar os recursos que o

governo federal manda para cá. É impressionante. Não consegue fazer os projetos.

Do jeito que estão tratando os servidores públicos, deputado Rogério Correia, deve

ser difícil fazer essa máquina andar. É muito choque, é choque para lá, é choque para

cá,  e  o  Estado está  parado.  Ficamos  impressionados,  deputado  Rogério  Correia,

porque Minas Gerais é o único estado do Brasil, deputado Adelmo Carneiro Leão, que

vai ficar três meses sem o Programa Leite pela Vida, porque a Secretaria de Estado

de Desenvolvimento dos  Vales  do Jequitinhonha e Mucuri  e  do Norte de Minas -

Sedvam -,  cujo secretário  é o nosso colega,  Gil  Pereira,  não fez as  licitações.  O

dinheiro chegou, está lá, mas não fez o dever de casa, que foi uma determinação do

Tribunal de Contas da União. Aí, as nossas crianças do Jequitinhonha, do Mucuri, do

Norte  do  Estado,  que  dependem  do  Leite  pela  Vida,  vão  ficar  sem  leite  pela

incompetência da Sedvam, do secretário e de toda a equipe do Idene.

Aí, tenho que concordar mesmo com o deputado Carlos Pimenta, que é da base do

governo, e com os deputados Arlen Santiago e Luiz Henrique, que ao lado do colega

deputado Tadeuzinho Leite, usaram a tribuna aqui ontem. O deputado Arlen Santiago

disse que só há uma solução, que o secretário Gil Pereira está envergonhando o

governado Anastasia, porque está com os recursos do Água para Todos há dois anos

e não consegue perfurar um poço, não consegue fazer uma barragem, não consegue

instalar uma cisterna. Quero agradecer aos deputados da base, aos deputados Célio

Moreira, Duarte Bechir e todos que ontem usaram a tribuna para reclamar, deputado
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Adelmo Carneiro Leão,  que os secretários  de Estado não estão trabalhando,  que

estão apenas preocupados com as suas bases políticas, aliás, passando por cima

dos deputados da base.  O deputado Célio  Moreira disse que,  em vez de fazer  a

saúde andar,  o secretário só vai aonde será votado. Da mesma forma, colocou o

deputado Duarte Bechir.

Quero concordar com ele e dizer que realmente o Estado está parado porque a

politicagem dominou a Secretaria. O que o secretário José Silva está fazendo com a

Emater é um negócio horroroso. A Emater também parou. O choque de gestão, o

choque  de  enganação  também  chegou  na  Emater.  Lá,  só  se  faz  política  barata.

Deputado Rogério Correia, chegaram ao ponto em que marcaram as entregas das

sementes, avisaram os prefeitos, mas quando eles chegam lá para recebê-las, se não

são  apoiadores  do  deputado,  têm  de  assinar,  mas  entregar  para  que  o  líder  da

oposição  as  distribua.  Essa  é  a  política  mais  nojenta  que  pode  acontecer.  E  o

governador precisa tomar providência. Acorda Anastasia! Essa turma parou Minas.

Acorda, governador, vamos cobrar desses secretários. Já que querem ser candidatos,

fazer  política,  que  saiam  do  cargo.  Limpe  a  área  e  coloque alguém  que precisa

trabalhar, aliás, para executar as obras que o governo federal colocou no Estado e

que não estão andando. Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O presidente -  Com a palavra,  para encaminhar a votação,  o deputado Elismar

Prado.

O  deputado  Elismar  Prado*  -  Serei  breve,  presidente.  Quero  falar  sobre  a

importância  da  aprovação  de  projetos  de  iniciativa  dos  deputados.  Gostaria  de

apresentar,  no que diz respeito ao PAC, uma notícia muito importante para Minas

Gerais  e para todo o  Brasil.  O deputado federal  Weliton Prado,  que foi  deputado

estadual nesta Casa por dois mandatos consecutivos, é o relator de infraestrutura do

orçamento-geral  da  União,  que  cuida  de  todos  os  investimentos  do  PAC.  Ele

apresentou o relatório e não fez nenhum contingenciamento. Todos os recursos foram

mantidos na integralidade; não foi retirado nenhum centavo; não houve cortes. Em

contraponto,  o  governo  do  Estado,  como  disse  muito  bem  o  deputado  Rogério

Correia, colocou o pé no freio e retirou recursos de áreas estratégicas para o povo de

Minas Gerais.
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Quanto ao PAC 2, da mesma forma que o deputado Weliton Prado apresentou o

relatório,  ou  seja,  sem  nenhum  corte,  esperamos  que  assim  seja  votado  pelo

Congresso  Nacional.  Gostaria  de  ressaltar  um  dos  programas  que  vai  beneficiar

muito Minas Gerais:  é a construção dos Centros  de Iniciação ao Esporte.  Com o

Ministro Aldo Rebelo, o deputado Weliton Prado apresentou emenda ao orçamento.

Em  Minas  Gerais  as  cidades  de  Juiz  de  Fora,  Montes  Claros,  Muriaé,  Passos,

Varginha  e  Belo  Horizonte,  com  seis  unidades,  Poços  de  Caldas,  Santa  Luzia,

Uberlândia, Uberaba, Betim, Araguari, Contagem, Sabará, Barbacena, Pouso Alegre,

Conselheiro  Lafaiete,  Divinópolis,  Governador  Valadares,  Ibirité,  Ipatinga  e  Itabira

também vão ter Centros de Iniciação ao Esporte. São espaços para que a juventude,

as crianças desenvolvam atividades esportivas. Serão construídas 285 unidades em

todos  os  estados,  que  vão  disponibilizar  modalidades  olímpicas,  como  voleibol,

basquetebol,  boxe,  judô,  luta,  tênis  de  mesa  e  modalidades  paraolímpicas,

beneficiando-se o Estado de Minas Gerais. Estou citando isso para dar um exemplo

do nosso trabalho e de como o governo federal age diferente: enquanto o governo do

Estado retira recursos, corta o orçamento da educação, da saúde e da segurança

pública, o governo federal está fazendo investimentos, entregando maquinário, ônibus

para transporte escolar,  creches do pró-infância e,  agora, os  Centros de Iniciação

Esportiva. Obrigado, Presidente.

O presidente - Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

- Vem à Mesa:

ACORDO DE LÍDERES

A totalidade dos líderes com assento nesta Casa acordam sejam retirados da pauta

desta reunião o Projeto de Lei Complementar nº 53/2013, os Projetos de Resolução

nºs 4.458, 4.487 e 4.521/2013 e os Projetos de Lei nºs 3.649, 3.874, 4.040, 4.189,

4.352, 4.648 e 4.696/2013.

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2013.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 11 de dezembro de 2013.
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Hely Tarqüínio, 2º-vice-presidente, no exercício da presidência.

Prorrogação da Reunião

O presidente - A presidência, nos termos do art. 21 do Regimento Interno, prorroga

esta reunião até às 13h59min. Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.415/2013,

do deputado Lafayette de Andrada, que concede prazo ao donatário do imóvel de que

trata a Lei nº 18.938, de 10/6/2010, que autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de

Minas Gerais - Fhemig - a doar ao Estado o imóvel que especifica. A Comissão de

Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  com  a  Emenda  nº  1,  que

apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. A presidência vai submeter a matéria a

votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,

c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo

eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto, salvo emenda.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -

Carlos  Mosconi  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Elismar  Prado  -

Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo

Valadares -  Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -  Leonardo Moreira -  Leonídio

Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria

Tereza Lara - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -

Rogério  Correia  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Sebastião  Costa  -  Tadeu

Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses.

O  presidente  -  Votaram  “sim” 38  deputados,  que,  somados  à  presença  do

presidente, totalizam 39 parlamentares. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Em

votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -
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Carlos  Mosconi  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Duarte  Bechir  -

Elismar  Prado -  Fabiano Tolentino -  Gilberto Abramo -  Glaycon Franco -  Gustavo

Perrella - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira -

Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca

Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa -

Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses.

O deputado Luiz Humberto Carneiro - Sr. Presidente, registre o meu voto “sim”, por

favor.

O deputado Carlos Pimenta - Presidente, por favor, registre meu voto “sim”.

O presidente -  Estão computados. Votaram “sim” 41 deputados. Está aprovada a

Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 4.415/2013

com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.434/2013, do deputado Lafayette de

Andrada, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Barbacena o imóvel

que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina  pela  aprovação do  projeto  na  forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Justiça. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto. Em

votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -

Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Doutor  Wilson Batista -

Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo - Glaycon Franco

- Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz
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Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Neilando

Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso -

Rômulo  Viegas  -  Sebastião  Costa  -  Tadeu  Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago

Ulisses.

- Registra “branco” o deputado:

Sávio Souza Cruz.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  41  deputados.  Houve  1  voto  em  branco.  Está,

portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.434/2013  na  forma  do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.666/2012, do deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que autoriza o Poder  Executivo a doar  imóvel  ao Município de Jacutinga o

imóvel  que especifica.  A Comissão de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade do

projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Justiça. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto. Em

votação, o projeto, salvo emenda.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes

- Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado

- Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado -

Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neider

Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rogério Correia -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses.

O presidente - Votaram “sim” 37 deputados, que, somados aos 8 deputados em

comissão,  totalizam 45 parlamentares. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Em
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votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes

- Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta -  Dalmo Ribeiro Silva  -  Doutor  Wilson Batista  -  Duarte Bechir  -  Fabiano

Tolentino - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Juninho Araújo -

Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz

Henrique -  Luiz Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira -  Maria  Tereza Lara -  Neider

Moreira - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso -

Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses.

O deputado Gustavo Perrella - Presidente, registre o meu voto “sim”.

O deputado André Quintão - Presidente, voto “sim”.

O deputado Tadeu Martins Leite - Presidente, registre o meu voto “sim”.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 38 deputados, que, somados ao

presidente, totalizam 39 parlamentares. Está aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto,

aprovado,  em  1º  turno,  o Projeto  de  Lei  nº  3.666/2012  com  a  Emenda  nº  1.  À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.782/2013, do deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Sebastião da Bela

Vista o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade

do  projeto  com  a  Emenda  nº  1,  que  apresenta.  A  Comissão  de  Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, apresentada pela

Comissão de Justiça. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo

nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto, salvo emenda.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -
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Carlos Mosconi - projeto de lei nº 4.107/2013,Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gilberto

Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Jayro Lessa -

Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza

Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Neider  Moreira -  Neilando Pimenta -  Pinduca Ferreira -  Rogério Correia -  Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  40  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -

Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Doutor  Wilson Batista -

Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo - Glaycon Franco

- Jayro Lessa - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Henrique

-  Luiz Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Neider  Moreira -

Neilando Pimenta  -  Paulo Guedes -  Pinduca Ferreira -  Rogério  Correia -  Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses.

A deputada Liza Prado - Sr. Presidente, solicito que registre o meu voto “sim”.

O presidente - Está computado. Votaram “sim” 38 deputados, que, somados aos 8

deputados em comissão, totalizam 46 parlamentares. Está aprovada a Emenda nº 1.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.782/2013 com a Emenda

nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.231/2013, do deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ibitiúra o imóvel que

especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na

forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina  pela  aprovação do  projeto  na  forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Justiça. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
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conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto. Em

votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -

Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo -

Glaycon  Franco -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo Valadares  -  Jayro  Lessa -  Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado -

Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neider

Moreira - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso -

Rômulo  Viegas  -  Sebastião  Costa  -  Tadeu  Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago

Ulisses.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  41  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei

nº 4.231/2013 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.075/2013, do deputado Dinis Pinheiro,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Coluna  o  imóvel  que

especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a

Emenda nº  1,  que  apresenta.  A Comissão de  Fiscalização  Financeira  opina  pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. A presidência vai

submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o

parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos

deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico  no  terminal  e,  em seguida,  registrem seu voto. Em votação,  o projeto,

salvo emenda.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:
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Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -

Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo -

Glaycon  Franco -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo Valadares  -  Jayro  Lessa -  Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado -

Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neider

Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rogério Correia -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses.

- Registra “branco” o deputado:

Sávio Souza Cruz.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Houve  1  voto  em  branco.  Está

aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin -  Bonifácio Mourão - Braulio Braz -  Carlos

Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson

Batista -  Elismar  Prado -  Fabiano Tolentino -  Gilberto Abramo -  Glaycon Franco -

Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira -

Rogério  Correia  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Sebastião  Costa  -  Tadeu

Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses.

O presidente - Votaram “sim” 37 deputados, que, somados aos 8 deputados em

comissão, totalizam 45 parlamentares. Está aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto,

aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.075/2013  com  a  Emenda  nº  1.  À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei n° 3.977/2013, do governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Carmo do Rio Claro o imóvel

que  especifica.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do
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projeto na forma do vencido em 1º turno.  A presidência vai submeter a matéria a

votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,

c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo

eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -

Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo -

Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -  Jayro Lessa - Leonardo

Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Neilando Pimenta -  Pinduca

Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa -

Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses.

O deputado Paulo Guedes - Meu voto é “sim”.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  40  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.977/2013 na

forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.978/2013, do governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Paineiras  o  imóvel  que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto. Em

votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -
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Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -

Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Glaycon Franco -

Jayro Lessa - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neilando Pimenta - Paulo

Guedes - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses.

O deputado Neider Moreira - Meu voto é “sim”.

O presidente - Está computado. Votaram “sim” 37 deputados, que, somados aos 8

deputados  em  comissão,  totalizam 45 parlamentares.  Está  aprovado o  projeto.  À

Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.037/2013, do governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Juiz de Fora o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto. Em

votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Henrique -

Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -  Jayro Lessa - Leonardo

Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara - Neider  Moreira -  Neilando Pimenta -  Rogério

Correia - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses.

O presidente - Votaram “sim” 33 deputados, que, somados aos 8 deputados em

comissão,  totalizam 41  parlamentares.  Está  aprovado  o  projeto.  À  Comissão  de
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Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.038/2013, do governador do Estado,

que autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Contagem o imóvel  que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto. Em

votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -

Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado - Glaycon Franco - Gustavo Perrella -

Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado -

Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neider

Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rogério Correia -

Rômulo Veneroso - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses.

O deputado Fabiano Tolentino - Meu voto é “sim”.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram “sim”  38  deputados,  que,  somados  à

presença da presidência,  totalizam 39 parlamentares.  Está  aprovado o  projeto.  À

Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.039/2013, do governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Palma  o  imóvel  que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo

processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
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presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Antônio  Carlos

Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique -

Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar

Prado -  Fabiano Tolentino -  Glaycon Franco -  Gustavo Valadares -  Jayro Lessa -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Rômulo Veneroso -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses.

O deputado Pinduca Ferreira - Meu voto é “sim”.

O deputado Rogério Correia - Meu voto é “sim”.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva - Meu voto é “sim”.

O deputado Almir Paraca - Meu voto é “sim”.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 35 deputados, que, somados aos

8  deputados  em  comissão,  totalizam 43  parlamentares.  Está  aprovado  o  projeto.

Está, portanto,  aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.039/2013 na forma do

vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.107/2013, do governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Presidente Olegário o imóvel

que  especifica.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do

projeto. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto. Em

votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -

Carlos Henrique -  Carlos Mosconi  -  Dalmo Ribeiro Silva -  Doutor Wilson Batista -
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Duarte  Bechir  -  Elismar  Prado  -  Fabiano  Tolentino  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo

Perrella - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças -

Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza

Lara - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rogério

Correia - Rômulo Veneroso - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses.

- Registra “branco” o deputado Sávio Souza Cruz.

O presidente - Votaram “sim” 37 deputados; houve 1 voto em branco. Somados à

presença da presidência,  totalizam 39 parlamentares.  Está  aprovado o  projeto.  À

Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.108/2013, do governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição da Aparecida o

imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do projeto. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto. Em

votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Antônio Carlos Arantes - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique -

Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Célio  Moreira  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Doutor

Wilson  Batista  -  Elismar  Prado  -  Fabiano  Tolentino  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo

Perrella - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças -

Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza

Lara - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rogério

Correia - Rômulo Veneroso - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses.

- Registra “branco” o deputado Sávio Souza Cruz.

O presidente - Votaram “sim” 37 deputados; houve 1 voto em branco. Somados à
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presença da presidência,  totalizam 39 parlamentares.  Está  aprovado o  projeto.  À

Comissão de Redação.

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.389/2013,  do governador  do  Estado,  que autoriza o Poder  Executivo a doar  ao

Município de Ibirité o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina  pela aprovação do projeto  na forma do vencido em 1º turno.  A presidência

informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto as

Emendas nºs 1 e 2, que serão submetidas a votação, independentemente de parecer.

A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto. Em

votação, o projeto, salvo emendas.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Henrique -

Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Célio  Moreira  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Glaycon Franco -

Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Leonardo Moreira - Leonídio

Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria

Tereza Lara - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -

Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses.

- Registra “branco” o deputado Sávio Souza Cruz.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  38  deputados,  e  houve  um  voto  em  branco,

totalizando 39 votos. Está aprovado o projeto, salvo emendas.

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Henrique -
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Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Célio  Moreira  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Glaycon Franco -

Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Leonardo Moreira - Leonídio

Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria

Tereza Lara - Neider Moreira - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Sebastião Costa -

Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses.

O presidente - Votaram “sim” 35 deputados, que, somados aos 8 deputados em

comissão, totalizam 43 parlamentares. Está aprovada a Emenda nº 1.

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Em votação, a Emenda nº 2.

- Registram “não” os deputados e as deputadas:

Almir  Paraca -  Ana Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Antônio  Carlos  Arantes  -

Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir

- Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo

Valadares - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza

Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Neider Moreira - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sebastião

Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses.

- Registram “branco” os deputados:

Adelmo Carneiro Leão - Paulo Guedes - Sávio Souza Cruz.

O presidente - Votaram “não” 36 deputados. Houve 3 votos em branco, totalizando

39 votos. Está rejeitada a Emenda nº 2.  Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o

Projeto de Lei nº 4.389/2013 na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1. À

Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.813/2013, do governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Luz o imóvel que especifica. A

Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A Comissão  de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. A presidência vai submeter

a matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único

do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo

processo eletrônico, a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda
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não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,

em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Henrique -

Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Célio  Moreira  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Glaycon Franco -

Gustavo Perrella  -  Gustavo Valadares  -  Hely Tarqüínio  -  Jayro  Lessa -  Leonardo

Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo

Guedes - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  38  deputados,  que,  somados  à  presença  do

presidente,  totalizam 39 parlamentares.  Está  aprovado o  projeto.  À  Comissão de

Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.814/2013, do governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Pitangui  o  imóvel  que

especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. A presidência

vai  submeter a matéria a votação pelo processo nominal,  de conformidade com o

parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos

deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes

- Antonio Lerin - Bosco - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado

- Fabiano Tolentino - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hely

Tarqüínio - Jayro Lessa - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz

Henrique -  Luiz Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira -  Maria  Tereza Lara -  Neider
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Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rogério Correia -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses.

- Registra “branco” o deputado Sávio Souza Cruz.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  36  deputados.  Houve  1  voto  em  branco,  que,

somados aos 8 deputados em comissão, totalizam 45 parlamentares. Está aprovado

o projeto. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.816/2013, do governador do Estado,

que autoriza  o Poder  Executivo a doar  ao  Município  de  Uberlândia  o imóvel  que

especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. A presidência

vai  submeter a matéria a votação pelo processo nominal,  de conformidade com o

parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos

deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes

- Antonio Lerin - Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro  Silva  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Duarte  Bechir  -  Elismar  Prado  -  Fabiano

Tolentino - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -

Jayro Lessa - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Neilando

Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses.

- Registra “branco” o deputado Sávio Souza Cruz.

O presidente - Votaram “sim” 34 deputados. Houve 1 voto em branco. Somados aos

8 deputados em comissão,  totalizam 43 parlamentares. Está aprovado o projeto. À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.817/2013, do governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Quartel Geral o imóvel que

especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a
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Emenda nº  1,  que  apresenta.  A Comissão de  Fiscalização  Financeira  opina  pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. A presidência vai

submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o

parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos

deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico  no  terminal  e,  em seguida,  registrem seu voto. Em votação,  o projeto,

salvo emenda.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes

- Antonio Lerin - Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro  Silva  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Duarte  Bechir  -  Elismar  Prado  -  Fabiano

Tolentino - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -

Jayro Lessa - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Neilando

Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses.

- Registra “branco” o deputado Rogério Correia.

O presidente - Votaram “sim” 34 deputados. Houve 1 voto “em branco”. Somados

aos 8 deputados em comissão, totalizam 43 parlamentares. Está aprovado o projeto,

salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Almir  Paraca -  Ana Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Antônio  Carlos  Arantes  -

Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado

- Fabiano Tolentino - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hely

Tarqüínio - Jayro Lessa - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz

Henrique -  Luiz Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira -  Maria  Tereza Lara -  Neider

Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rogério Correia -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses.

O presidente - Votaram “sim” 36 deputados, que, somados aos 8 deputados em
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comissão, totalizam 44 parlamentares. Está aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto,

aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.817/2013  com  a  Emenda  nº  1.  À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Declaração de Voto

O deputado Célio Moreira - Pois não. Obrigado, Sr. Presidente. Votei na primeira

chamada. Não sei se foi o deputado Luiz Humberto Carneiro que reclamou com V.

Exa.  que  eu  não  havia  votado,  que  era  para  eu  prestar  atenção.  Então,  Sr.

Presidente, quero dizer que o deputado Luiz Humberto Carneiro está desatencioso.

Quero aproveitar esta oportunidade para alertar V. Exa., que tem o cartão American

Express e tinha reclamado comigo. Estamos chegando ao Natal e é o pior cartão que

existe no Brasil. American Express é o pior cartão que existe. V. Exa. paga a fatura e

depois eles cobram novamente. Então, já que está chegando o Natal e como V. Exa.

fez  esse  alerta  para  se  ter  mais  atenção,  eu  gostaria  que  V.  Exa.  tomasse

conhecimento disso. Acho que o senhor, presidente, também tem o cartão American

Express, por isso deve prestar atenção. V. Exa. paga esse cartão, depois é cobrado,

processado. Cartão American Express, está para existir um cartão pior que esse para

oferecer a qualquer cliente.

O  presidente  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.818/2013,  do

governador  do  Estado,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de

Pitangui  o  imóvel  que  especifica.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade  do projeto.  A Comissão de  Fiscalização  Financeira  opina  pela

aprovação do projeto. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo

nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes

-  Antonio Lerin -  Bonifácio Mourão -  Bosco -  Carlos  Henrique -  Carlos Mosconi  -

Carlos  Pimenta -  Célio  Moreira  -  Doutor  Wilson Batista -  Duarte  Bechir  -  Elismar
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Prado - Fabiano Tolentino - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -

Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz

Henrique -  Luiz Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira -  Maria  Tereza Lara -  Neider

Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rogério Correia -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses.

O presidente - Votaram “sim” 36 deputados, que, somados aos 8 deputados em

comissão,  totalizam  44  parlamentares.  Está  aprovado  o  projeto.  À  Comissão  de

Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.819/2013, do governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Guarani  o  imóvel  que

especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a

Emenda nº  1,  que  apresenta.  A Comissão de  Fiscalização  Financeira  opina  pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. A presidência vai

submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o

parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos

deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico  no  terminal  e,  em seguida,  registrem seu voto. Em votação,  o projeto,

salvo emenda.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Almir  Paraca -  Ana Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Antônio  Carlos  Arantes  -

Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado

- Fabiano Tolentino - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hely

Tarqüínio - Jayro Lessa - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz

Henrique -  Luiz Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira -  Maria  Tereza Lara -  Neider

Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rogério Correia -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses.

O presidente - Votaram “sim” 36 deputados, que, somados aos 8 deputados em

comissão,  totalizam 44 parlamentares. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Em

votação, a Emenda nº 1.
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- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

Glaycon  Franco  -  Gustavo  Valadares  -  Hely  Tarqüínio  -  Jayro  Lessa  -  Leonardo

Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo

Guedes - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses.

O presidente - Votaram “sim” 34 deputados, que, somados aos 7 deputados em

comissão, totalizam 41 parlamentares. Está aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto,

aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.819/2013  com  a  Emenda  nº  1.  À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.876/2013, do governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Três Corações o imóvel que

especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a

Emenda nº  1,  que  apresenta.  A Comissão de  Fiscalização  Financeira  opina  pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. A presidência vai

submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o

parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos

deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico  no  terminal  e,  em seguida,  registrem seu voto. Em votação,  o projeto,

salvo emenda.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Henrique - Carlos

Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Célio  Moreira  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Doutor  Wilson

Batista  -  Duarte  Bechir  -  Elismar  Prado  -  Fabiano  Tolentino  -  Glaycon  Franco  -

Gustavo Perrella  -  Gustavo Valadares  -  Hely Tarqüínio  -  Jayro  Lessa -  Leonardo

Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -
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Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Neilando Pimenta -  Paulo Guedes -  Pinduca

Ferreira - Rogério Correia - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses.

O presidente - Votaram “sim” 36 deputados, que, somados aos 7 deputados em

comissão,  totalizam 43 parlamentares. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Em

votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Almir  Paraca -  Ana Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Antônio  Carlos  Arantes  -

Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado

- Fabiano Tolentino - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hely

Tarqüínio - Jayro Lessa - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neilando

Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses.

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Meu voto é “sim”.

O presidente - Está computado. Votaram “sim” 34 deputados, que, somados aos 7

deputados em comissão, totalizam 41 parlamentares. Está aprovada a Emenda nº 1.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.876/2013 com a Emenda

nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.877/2013, do governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Guarani  o  imóvel  que

especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a

Emenda nº  1,  que  apresenta.  A Comissão de  Fiscalização  Financeira  opina  pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. A presidência vai

submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o

parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos

deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico  no  terminal  e,  em seguida,  registrem seu voto.  Em votação,  o projeto,

salvo emenda.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.
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O presidente - Houve uma falha no sistema do painel eletrônico.

Questões de Ordem

O deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, estamos aqui hoje com o Lauri, diretor-

geral da Unale. Gostaria que V. Exa. registrasse a sua presença.

O presidente - Um fraterno abraço. Seja muito bem-vindo!

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, gostaria de registrar que, hoje, a

Unale  fez  o  pagamento  do  prêmio  do  nosso  seguro  à  família  do  deputado  José

Henrique, que faleceu há 60 dias. Hoje, com a colaboração de todos os deputados do

Brasil, já que temos um fundo de auxílio às famílias, foi feito o pagamento à família do

deputado falecido.  Gostaria de agradecer  a todos os  deputados desta Casa e do

Brasil em nome da família do deputado José Henrique. Obrigado.

O presidente - A presidência vai renovar a votação. Em votação, o projeto, salvo

emenda.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco -

Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro

Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa

- Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -

Rogério Correia  -  Sebastião  Costa  -  Tadeu Martins  Leite -  Tenente  Lúcio  -  Tiago

Ulisses - Tony Carlos.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  38  deputados,  que,  somados  à  presença  da

presidência, totalizam 39 parlamentares. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Em

votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Henrique -

Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Doutor  Wilson Batista -

Duarte  Bechir  -  Elismar  Prado  -  Fabiano  Tolentino  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo
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Perrella - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza

Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sebastião

Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos.

O presidente - Votaram “sim” 36 deputados, que, somados aos 7 deputados em

comissão, totalizam 43 parlamentares. Está aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto,

aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.877/2013  com  a  Emenda  nº  1.  À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.902/2013, do governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Pirapora  o  imóvel  que

especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, com a

Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

opina pela aprovação do projeto, com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto, salvo emenda.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco -

Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro

Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa

- Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto

Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neilando Pimenta - Paulo Guedes -

Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.
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- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco -

Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Glaycon Franco -

Gustavo Perrella  -  Gustavo Valadares  -  Hely Tarqüínio  -  Jayro  Lessa -  Leonardo

Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Paulo Lamac

- Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

3.902/2013 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.903/2013, do governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Matipó  o  imóvel  que

especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. A presidência

vai  submeter a matéria a votação pelo processo nominal,  de conformidade com o

parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos

deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco -

Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro

Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - Leonardo Moreira

-  Leonídio Bouças -  Liza Prado -  Luiz Henrique -  Luiz Humberto Carneiro - Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira -

Rogério Correia  -  Sebastião  Costa  -  Tadeu Martins  Leite -  Tenente  Lúcio  -  Tiago
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Ulisses - Tony Carlos.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  38  deputados,  que,  somados  à  presença  do

presidente,  totalizam 39 parlamentares.  Está  aprovado o  projeto.  À  Comissão de

Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.540/2013, do governador do Estado,

que autoriza a Fundação Rural Mineira a doar ao Município de Itabira o imóvel que

especifica. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com a

Emenda nº 1,  que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Emendado em

Plenário,  voltou  o projeto à  Comissão de Fiscalização Financeira,  que opina pela

rejeição  da  Emenda  nº  2.  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo

processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto, salvo emendas.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco -

Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro

Silva - Doutor Wilson Batista - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Glaycon Franco -

Gustavo Perrella  -  Gustavo Valadares  -  Hely Tarqüínio  -  Jayro  Lessa -  Leonardo

Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Paulo Lamac

- Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Henrique
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-  Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio  Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor

Wilson  Batista  -  Elismar  Prado  -  Fabiano  Tolentino  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo

Perrella - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - Leonardo Moreira - Liza

Prado  -  Luiz  Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Maria  Tereza  Lara  -  Neilando

Pimenta  -  Paulo  Guedes  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca  Ferreira  -  Rogério  Correia  -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos.

O deputado Leonídio Bouças - Meu voto é “sim”.

O presidente - Está computado. Votaram “sim” 37 deputados, que, somados aos 7

deputados em comissão, totalizam 44 parlamentares. Está aprovada a Emenda nº 1.

Em votação, a Emenda nº 2.

- Registram “sim” os deputados:

Carlos  Pimenta  -  Luiz  Henrique  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Guedes  -  Pinduca

Ferreira - Rogério Correia - Tadeu Martins Leite.

- Registram “não” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes

- Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Glaycon

Franco  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hely  Tarqüínio  -  Jayro  Lessa  -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Paulo Lamac - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Tony Carlos.

O deputado Carlos Henrique - Meu voto é “não”.

O deputado Pinduca Ferreira - Sr. Presidente, o meu voto é “não”.

O deputado Luiz Henrique - Sr. Presidente, registre o meu voto “não”, por gentileza.

O deputado Tadeu Martins Leite - Sr.  Presidente, registre o meu voto “não”,  por

favor.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 4 deputados. Votaram “não” 33

deputados, que, somados aos 7 deputados em comissão, totalizam 44 parlamentares.

Está rejeitada a Emenda nº 2. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei

nº 4.540/2013 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

A presidência  verifica,  de  plano,  que  não há quórum especial  para  votação de
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proposta  de  emenda  à  Constituição,  mas  que  há  para  a  apreciação  das  demais

matérias constantes na pauta.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  425/2011,  do  deputado  Sargento

Rodrigues,  que  dispõe  sobre  a  divulgação  do  direito  à  gratuidade  de  serviços

bancários considerados essenciais na forma do art.  2º da Resolução do Conselho

Monetário  Nacional  nº  3.518,  de  6/12/2007,  no  âmbito  das  repartições  públicas

estaduais  de  Minas  Gerais.  A  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  opina  pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não

há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 425/2011

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei n° 425/2011 a seguinte redação:

“Art. 1° - Os órgãos públicos do Estado ficam obrigados a reservar espaços, em

locais de maior circulação de pessoas, para a afixação de cartazes que contenham

informação sobre a vedação de cobrança de tarifas bancárias pela prestação dos

serviços considerados essenciais, conforme resolução do Banco Central do Brasil.”.

Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2013.

Rômulo Viegas

Justificação: Torna-se desnecessário o uso da expressão “ou avisos”, uma vez que

a ideia pretendida já está contida na palavra “cartazes”.

O  artigo  1°  da  redação  do  vencido  mencionava  indevidamente  o  art.  2°  da

Resolução n° 3.518, de 6 de dezembro de 2007, a qual já foi revogada. Dessa forma,

suprimiu-se a referência expressa a essa resolução. Não se recomenda incluir  no

projeto o novo número da resolução do Banco Central do Brasil, uma vez que tais

normas são modificadas frequentemente por esse órgão normativo.

O presidente - Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Rômulo

Viegas, que recebeu o nº 1, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento

Interno, será submetida a votação independentemente de parecer.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicito a leitura da emenda, porque

desconhecemos o conteúdo.
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O presidente  -  É  regimental.  A presidência  solicita  ao  secretário  que proceda à

leitura da Emenda nº 1.

O secretário (deputado Leonídio Bouças) - (- Lê a Emenda nº 1, publicada nesta

edição.).

O  presidente  -  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo

nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto, salvo emenda.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi -

Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo

Valadares - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza

Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia

- Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos.

O presidente - Votaram “sim” 37 deputados, que, somados aos 7 deputados em

comissão,  totalizam 44 parlamentares. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Em

votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio

Moreira -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Doutor  Wilson Batista  -  Elismar  Prado  -  Fabiano

Tolentino  -  Fred  Costa  -  Glaycon  Franco  -  Hely  Tarqüínio  -  Leonardo  Moreira  -

Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia

Ferreira -  Maria Tereza Lara  -  Paulo  Guedes -  Paulo Lamac -  Pinduca Ferreira -

Rogério Correia - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos.

O presidente - Votaram “sim” 32 deputados, que, somados aos 7 deputados em
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comissão, totalizam 39 parlamentares. Está aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 425/2011 na forma do vencido em 1º turno,

com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 614/2011, do deputado Dalmo Ribeiro

Silva,  que autoriza  o  Poder  Executivo  a  fazer  reverter  ao  Município  de Ipuiuna o

imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do  projeto  na  forma  do  vencido  em  1º  turno.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há

oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a

votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,

c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo

eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

Antônio Carlos Arantes - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta

-  Célio  Moreira  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Elismar  Prado  -

Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio

- Jayro Lessa - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto

Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Paulo Lamac -  Pinduca Ferreira -

Rogério Correia  -  Sebastião  Costa  -  Tadeu Martins  Leite -  Tenente  Lúcio  -  Tiago

Ulisses - Tony Carlos.

O presidente - Votaram “sim” 33 deputados, que, somados aos 7 deputados em

comissão,  totalizam 40  parlamentares.  Está,  portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o

Projeto  de  Lei  nº  614/2011  na  forma  do  vencido  em  1º  turno.  À  Comissão  de

Redação.

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 1.066/2011, do deputado Dinis Pinheiro, que institui o Estatuto de Museus e dá

outras providências. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma

do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 4, que apresenta. Em discussão, o

projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai
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submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o

parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos

deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico  no  terminal  e,  em seguida,  registrem seu voto.  Em votação,  o projeto,

salvo emendas.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Almir  Paraca -  Ana Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Antônio  Carlos  Arantes  -

Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta -  Dalmo Ribeiro Silva -  Doutor  Wilson Batista  -  Elismar Prado -  Fabiano

Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -

Jayro Lessa -  Leonardo Moreira -  Leonídio Bouças -  Liza Prado -  Luiz Humberto

Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca

Ferreira - Rogério Correia - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Tony Carlos.

O presidente - Votaram “sim” 34 deputados, que, somados aos 7 deputados em

comissão, totalizam 41 parlamentares. Está aprovado o projeto, salvo emendas. Em

votação, as Emendas nºs 1 a 4.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

Carlos Arantes - Antonio Lerin -  Bosco - Carlos Mosconi -  Carlos Pimenta - Célio

Moreira  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Duarte  Bechir  -  Fabiano

Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -

Jayro Lessa -  Leonardo Moreira -  Leonídio Bouças -  Liza Prado -  Luiz Humberto

Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca

Ferreira - Rogério Correia - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Tony Carlos.

O presidente - Votaram “sim” 34 deputados, que, somados aos 7 deputados em

comissão, totalizam 41 parlamentares. Estão aprovadas as Emendas nºs 1 a 4. Está,

portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.066/2011 na forma do vencido

em 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 4. À Comissão de Redação.
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O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº  3.258/2012,  do  deputado  Paulo  Lamac,  que  dispõe  sobre  a  comprovação  da

origem dos materiais metálicos recicláveis e sobre o cadastro de fornecedores no

Estado. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma

do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-

se  a  discussão.  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo

nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bosco - Carlos Henrique -

Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Célio  Moreira  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco -

Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - Leonardo Moreira - Leonídio

Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sebastião Costa -

Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos.

O presidente - Votaram “sim” 36 deputados, que, somados aos 7 deputados em

comissão,  totalizam  43  parlamentares.  Está,  portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o

Projeto  de  Lei  nº  3.258/2012  na  forma  do vencido  em  1º  turno.  À  Comissão  de

Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.365/2012, do deputado Fred Costa,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piedade de Ponte Nova o

imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do  projeto  na  forma  do  vencido  em  1º  turno.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a

votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,

c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo
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eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bosco - Carlos Mosconi -

Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Elismar Prado -

Fabiano  Tolentino  -  Fred  Costa  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo

Valadares - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza

Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Paulo Guedes -

Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sebastião Costa - Tadeu Martins

Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos.

O presidente - Votaram “sim” 36 deputados, que, somados aos 7 deputados em

comissão,  totalizam  43  parlamentares.  Está,  portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o

Projeto  de  Lei  nº  3.365/2012  na  forma  do vencido  em  1º  turno.  À  Comissão  de

Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.621/2012,  do  deputado  Doutor

Wilson  Batista,  que  dispõe  sobre  o  protocolo  de  segurança  dos  procedimentos

médicos nos hospitais das redes pública e privada de saúde do Estado. A Comissão

de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno, com as

Emendas  nºs  1  a  3,  que  apresenta.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai  submeter a matéria a votação

pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art.

63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico,

a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto, salvo emendas.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir  Paraca - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bosco - Carlos Henrique - Carlos Mosconi -

Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Fabiano Tolentino - Fred Costa
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-  Glaycon Franco -  Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -  Hely Tarqüínio -  Jayro

Lessa - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira -

Rogério Correia  -  Sebastião  Costa  -  Tadeu Martins  Leite -  Tenente  Lúcio  -  Tiago

Ulisses - Tony Carlos.

O presidente - Votaram “sim” 34 deputados, que, somados aos 7 deputados em

comissão, totalizam 41 parlamentares. Está aprovado o projeto, salvo emendas. Em

votação, as Emendas nºs 1 a 3.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Antonio Lerin - Bosco - Carlos Mosconi -  Carlos Pimenta - Célio  Moreira - Dalmo

Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco -

Gustavo Valadares  -  Hely Tarqüínio  -  Jayro  Lessa -  Leonardo Moreira  -  Leonídio

Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sebastião Costa - Tadeu Martins

Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos.

O presidente - Votaram “sim” 31 deputados, que, somados aos 7 deputados em

comissão e à presença do presidente,  totalizam 39 parlamentares. Estão aprovadas

as Emendas nºs 1 a 3. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº

3.621/2012 na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 3. À Comissão

de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 79/2011, da deputada Liza Prado, que

institui  a  Política  Estadual  de  Prevenção  e  Controle  do  Câncer  de  Próstata.  A

Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo  nº  1,  que apresenta.  A Comissão de Saúde opina pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1,

que apresenta.  Em discussão,  o  projeto.  Não há oradores inscritos.  Encerra-se a

discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
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façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o Substitutivo nº 1, salvo emenda.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Antonio Lerin - Bosco - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio

Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -  Duarte Bechir  -  Fabiano Tolentino -  Fred Costa -

Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa

- Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia

Ferreira -  Maria Tereza Lara  -  Paulo  Guedes -  Paulo Lamac -  Pinduca Ferreira -

Rogério  Correia  -  Sargento  Rodrigues  -  Sebastião  Costa  -  Tadeu Martins  Leite  -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos.

O deputado Elismar Prado - Sr. Presidente, registre meu voto “sim”.

O presidente - Está computado. Votaram “sim” 36 deputados, que, somados aos 7

deputados em comissão, totalizam 43 parlamentares. Está aprovado o Substitutivo nº

1, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa -

Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - Leonardo Moreira

-  Leonídio Bouças -  Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -  Maria

Tereza Lara - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos.

O presidente - Votaram “sim” 33 deputados, que, somados aos 6 deputados em

comissão, totalizam 39 parlamentares. Está aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 79/2011 na forma do Substitutivo nº 1 com

a Emenda nº 1. À Comissão de Saúde.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  177/2011,  do  deputado  Rogério

Correia,  que institui  a  Política Estadual  de  Desenvolvimento  do Brasil  Rural  e  dá

outras  providências.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do

projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A  Comissão  de  Política
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Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2,  que

apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. A Comissão

de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo

nº 2, da Comissão de Política Agropecuária, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,

de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o Substitutivo nº 2.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bosco - Carlos Mosconi -

Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir -

Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Perrella -

Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neilando Pimenta - Paulo

Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  38  deputados,  que,  somados  à  presença  da

presidência, totalizam 39 parlamentares.  Está aprovado o Substitutivo nº 2. Com a

aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Está, portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 177/2011 na forma do Substitutivo nº 2. À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei n° 701/2011, do deputado Arlen Santiago,

que obriga a inserção de orientações sobre melhoria da qualidade de vida no verso

dos  receituários  médicos  utilizados  pela  rede  pública  de  saúde.  A Comissão  de

Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Saúde opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em discussão, o

projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai
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submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o

parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos

deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo

nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Antônio  Carlos

Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred

Costa - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely

Tarqüínio - Jayro Lessa - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa

- Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos.

O presidente - Votaram “sim” 36 deputados,  que, somados aos 6 deputados em

comissão,  totalizam  42  parlamentares.  Está  aprovado  o  Substitutivo  n°  1.  Está,

portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  701/2011  na  forma  do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Saúde.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 883/2011, do deputado Carlin Moura,

que  institui  a  Política  Estadual  de  Desenvolvimento  Sustentável  dos  Povos  e

Comunidades Tradicionais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto na forma

do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai  submeter a matéria a votação

pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art.

63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico,

a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:
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Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco -

Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -

Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco -

Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto

Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neilando Pimenta - Paulo Guedes -

Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião

Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei

nº 883/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Direitos Humanos.

Discussão,  em 1º turno, do Projeto de Lei nº  1.346/2011,  dos deputados Durval

Ângelo  e  André  Quintão,  que  estabelece  diretrizes  para  as  políticas  públicas  de

combate  à  discriminação  racial  e  dá  outras  providências.  A Comissão  de  Justiça

conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresenta.  A Comissão de Direitos  Humanos opina  pela  aprovação do projeto  na

forma do Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Justiça. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do

projeto  na forma do Substitutivo nº  2,  da Comissão de Direitos Humanos,  com a

Emenda nº  1,  que  apresenta.  A Comissão de  Fiscalização  Financeira  opina  pela

aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos, com a Emenda nº 1,  da Comissão de Administração Pública, e com a

Emenda nº 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo

processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 2, salvo emendas.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:
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Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi -

Carlos  Pimenta  -  Célio  Moreira  -  Dilzon  Melo  -  Duarte  Bechir  -  Elismar  Prado  -

Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -

Hely Tarqüínio - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto

Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neilando Pimenta - Paulo Guedes -

Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Tony Carlos.

O presidente - Votaram “sim” 35 deputados, que,  somados aos 6 deputados em

comissão,  totalizam  41  parlamentares.  Está  aprovado  o  Substitutivo  nº  2,  salvo

emendas. Com a aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1.

Em votação, as Emendas nºs 1 e 2.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi -

Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Elismar Prado -

Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -

Hely Tarqüínio - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Henrique - Luiz Humberto

Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neilando Pimenta - Paulo Lamac -

Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos.

A deputada Liza Prado - Meu voto é “sim”.

O presidente - Está computado. Votaram “sim” 36 deputados, que, somados aos 6

deputados em comissão, totalizam 42 parlamentares. Estão aprovadas as Emendas

nºs 1 e 2. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.346/2011 na

forma do Substitutivo nº 2, com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Fiscalização

Financeira.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.970/2011,  do  deputado  Tiago

Ulisses, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conselheiro Lafaiete

parte do imóvel que especifica para a construção de um centro de lazer. A Comissão

de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1,
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que  apresenta.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do

projeto  na  forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de Justiça.  Em discussão,  o

projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai

submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o

parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos

deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo

nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Antônio  Carlos

Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta

- Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Elismar Prado - Fred Costa -

Glaycon  Franco -  Gustavo Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Hely Tarqüínio  -  Leonardo

Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Maria  Tereza Lara  -  Neilando  Pimenta -  Paulo  Guedes  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca

Ferreira - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Tony Carlos.

O presidente - Votaram “sim” 34 deputados, que,  somados aos 6 deputados em

comissão,  totalizam  40  parlamentares.  Está  aprovado  o  Substitutivo  nº  1.  Está,

portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.970/2011  na  forma  do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.345/2011,  do  deputado  Luiz

Humberto Carneiro, que dispõe sobre a Comissão de Exames Especiais do Detran-

MG. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta. As Comissões de Administração Pública, da Pessoa

com Deficiência e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à Mesa requerimento do deputado

Luiz Humberto Carneiro em que solicita  a inversão da preferência na votação, de

modo que o projeto seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. As
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deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-

Pausa.)  Aprovado. A presidência vai  submeter a matéria a votação pelo processo

nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi -

Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Elismar Prado - Fred Costa -

Glaycon  Franco -  Gustavo Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Hely Tarqüínio  -  Leonardo

Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Maria  Tereza Lara  -  Neilando  Pimenta -  Paulo  Guedes  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca

Ferreira - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Tony Carlos.

O presidente - Votaram “sim” 34 deputados, que,  somados aos 6 deputados em

comissão, totalizam 40 parlamentares. Está aprovado o projeto. Com a aprovação do

projeto, fica prejudicado o Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.547/2011,  do  deputado  Adelmo

Carneiro Leão, que incentiva a agroecologia e a agricultura orgânica na agricultura

familiar  no  Estado e  dá  outras  providências.  A Comissão de Justiça  conclui  pela

constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A

Comissão de Política  Agropecuária  opina  pela  aprovação do projeto  na  forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1 a 7, que apresenta.

Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à

Mesa  requerimento  do  deputado  Sávio  Souza  Cruz  em  que  solicita  a  votação

destacada da Emenda nº 1. A presidência defere o requerimento de conformidade

com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. A presidência vai submeter a

matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do

art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo
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processo eletrônico, a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda

não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,

em seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas e

destaque.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi -

Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Elismar Prado -

Fred Costa - Glaycon Franco - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Leonardo Moreira -

Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado -  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Maria

Tereza Lara - Neilando Pimenta - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião

Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos.

O  presidente  -  Votaram  apenas  31  deputados.  Portanto,  não  há  quórum  para

votação. A presidência a torna sem efeito. A presidência vai renovar a votação. Em

votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas e destaque.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi -

Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Elismar Prado -

Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto

Carneiro - Maria Tereza Lara - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Paulo Lamac -

Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos.

O presidente - Votaram "sim" 35 deputados, que,  somados aos 6 deputados em

comissão,  totalizam  41  parlamentares.  Está  aprovado  o  Substitutivo  nº  1,  salvo

emendas e destaque. Em votação, as Emendas nº 2 a 7.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Antonio Lerin -  Bonifácio Mourão -  Bosco -  Cabo Júlio  -  Carlos  Mosconi  -  Carlos

Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Elismar Prado - Fred
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Costa - Glaycon Franco - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Leonardo Moreira - Leonídio

Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara -

Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira

- Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses.

O presidente - Votaram “sim” 34 deputados, que,  somados aos 6 deputados em

comissão, totalizam 40 parlamentares.  Estão aprovadas as Emendas nºs 2 a 7. Em

votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os deputados:

Antônio Carlos Arantes - Hely Tarqüínio - Luiz Humberto Carneiro.

- Registram “não” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Antonio Lerin -  Bonifácio Mourão -  Bosco -  Cabo Júlio  -  Carlos  Mosconi  -  Carlos

Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Elismar Prado - Fred

Costa -  Glaycon Franco -  Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Leonardo Moreira -

Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Maria Tereza Lara - Marques Abreu -

Neilando Pimenta -  Paulo Lamac -  Pinduca Ferreira -  Rogério Correia - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  3  deputados.  Votaram  “não”  33  deputados,  que,

somados aos 6 deputados em comissão, totalizam 42 parlamentares. Está rejeitada a

Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.547/2011

na forma do Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 2 a 7. À Comissão de Política

Agropecuária.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.597/2011, da deputada Ana Maria

Resende, que institui a política estadual para o exercício da atividade profissional de

cuidador de idoso. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto

na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão do Trabalho opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a

Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo

processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da
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Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emenda.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin -  Bonifácio Mourão - Bosco -  Cabo Júlio -

Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -

Elismar  Prado  -  Fred  Costa  -  Glaycon  Franco  -  Hélio  Gomes  -  Hely  Tarqüínio  -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto

Carneiro - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Lamac -

Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos.

O presidente - Votaram “sim” 35 deputados, que, somados aos 6 deputados em

comissão,  totalizam  41  parlamentares.  Está  aprovado  o  Substitutivo  nº  1,  salvo

emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin -  Bonifácio Mourão - Bosco -  Cabo Júlio -

Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -

Elismar Prado - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto

Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta -

Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião

Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos.

O deputado Fabiano Tolentino - Meu voto é “sim”.

O presidente - Está computado. Votaram “sim” 37 deputados, que, somados aos 6

deputados em comissão, totalizam 43 parlamentares. Está aprovada a Emenda nº 1.

Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.597/2011 na forma do

Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1. À Comissão do Trabalho.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.318/2012, do governador do Estado,
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que  altera  o  art.  1º  da  Lei  nº  18.939,  de  10/6/2010,  e  reduz  a  área  doada  à

Universidade  Federal  de  Ouro  Preto  para  10.242,87m2.  A Comissão  de  Justiça

conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a

votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,

c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo

eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Antônio  Carlos

Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Mosconi -

Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon

Melo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza

Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Marques  Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Guedes  -  Pinduca Ferreira  -  Rogério

Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony

Carlos.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  38  deputados,  que,  somados  à  presença  da

presidência,  totalizam  39  parlamentares.  Está  aprovado o  Substitutivo  nº  1.  Está,

portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.318/2012  na  forma  do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.950/2013,  do  deputado  Arlen

Santiago, que dispõe sobre a prorrogação dos mandatos dos conselheiros tutelares

no  Estado  e  dá  outras  providências.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A

Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2,

que apresenta, ficando prejudicado o Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição
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e  Justiça.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a

discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o Substitutivo nº 2.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Ana Maria  Resende -  André  Quintão -  Antônio  Carlos  Arantes -  Antonio Lerin -

Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -

Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Hélio Gomes - Hely

Tarqüínio - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa

- Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos.

O presidente - Votaram “sim” 36 deputados, que,  somados aos 6 deputados em

comissão,  totalizam 42 parlamentares.  Está  aprovado  o  Substitutivo  nº  2.  Com a

aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Está, portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 3.950/2013 na forma do Substitutivo nº 2. À

Comissão do Trabalho.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.239/2013, do deputado Jayro Lessa,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Aimorés  o  imóvel  que

especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão,

o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A presidência  vai

submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o

parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos

deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.
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- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Antônio  Carlos

Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique -

Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio  Moreira  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza

Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Marques  Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Guedes  -  Pinduca Ferreira  -  Rogério

Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony

Carlos.

- Registra “não” o deputado:

Fábio Cherem.

O presidente - Votaram “sim” 38 deputados. Votou “não” 1 deputado, totalizando 39

votos. Está aprovado o projeto. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.258/2013, dos deputados Rômulo

Veneroso,  Ivair  Nogueira e Pinduca Ferreira,  que dispõe sobre a transferência de

domínio  do  Estado  para  o  Município  de  Betim  de  trecho  da  Rodovia  MG-050.  A

Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  As  Comissões  de Transporte  e  de  Fiscalização

Financeira  opinam  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,

de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Antônio  Carlos

Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio -

Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio
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Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -  Elismar Prado -  Fabiano Tolentino -

Fábio  Cherem  -  Gustavo  Valadares  -  Hely  Tarqüínio  -  Inácio  Franco  -  Leonardo

Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza

Lara - Marques Abreu - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses.

O presidente - Votaram “sim” 36 deputados, que,  somados aos 6 deputados em

comissão,  totalizam  42  parlamentares. Está  aprovado  o  Substitutivo  nº  1.  Está,

portanto,  aprovado,  em  1º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.258/2013  na  forma  do

Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.544/2013,  do  deputado  Ivair

Nogueira,  que altera a Lei  nº 16.197, de 26/6/2006,  que cria  a Área de Proteção

Ambiental de Vargem das Flores, situada nos Municípios de Betim e Contagem, e dá

outras  providências.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do

projeto.  A  Comissão  de  Meio  Ambiente  opina  pela  aprovação  do  projeto.  Em

discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin

- Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -

Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Valadares -

Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças -

Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza

Lara  -  Marques  Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Guedes  -  Pinduca  Ferreira  -

Rogério  Correia -  Sargento  Rodrigues  -  Sebastião  Costa -  Tenente  Lúcio  -  Tiago

Ulisses - Tony Carlos.
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O  presidente  -  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto. À Comissão de Meio Ambiente.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.575/2013, do deputado Bosco, que

dispõe sobre a desafetação de bens públicos e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município  de Araxá os trechos  de rodovia  que especifica.  A Comissão de Justiça

conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  As  Comissões  de  Transporte  e  de

Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.

Não há oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A presidência  vai  submeter  a

matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do

art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder à votação pelo

processo eletrônico, a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda

não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,

em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Antônio  Carlos

Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio -

Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -  Elismar Prado -  Fabiano Tolentino -

Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio -

Inácio Franco - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique -

Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Marques  Abreu  -

Neilando  Pimenta  -  Paulo  Guedes  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca  Ferreira  -  Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  41  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.718/2013, do governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Várzea da Palma o imóvel que

especifica.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão,

o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A presidência  vai

submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o
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parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos

deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antonio Lerin - Arlen

Santiago - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Elismar

Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Valadares - Hélio

Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza

Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira

- Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Tony Carlos.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  40  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Declaração de Voto

O deputado Bosco -  Sr.  Presidente,  caros deputados e  caras deputadas,  quero

fazer esta declaração de voto primeiro em agradecimento aos colegas parlamentares

pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.575, de minha autoria. Esse projeto, de nossa

autoria,  que  dispõe  sobre  a  desafetação  de  bens  públicos,  vai  possibilitar  ao

Município  de  Araxá  dar  um  passo  importante,  sobretudo  na  instalação  de  novos

empreendimentos no setor do desenvolvimento econômico. Uma grande extensão de

rodovia estadual corta a cidade de Araxá, principalmente no trecho de acesso de Belo

Horizonte  a  Araxá  e  na  saída  desse  município  para  Sacramento.  Embora  esses

trechos  se  localizem  no  perímetro  urbano,  até  então  estavam  sob  o  domínio  do

Estado. Com isso, o Município de Araxá não tinha autonomia para deliberar sobre

algumas edificações e a instalação de alguns empreendimentos. Agora, a partir da

aprovação desse projeto e com sua sanção pelo nosso governador Anastasia, que já

se manifestou favorável a ele, será possível passarmos esse trecho para o Município

de Araxá e, com isso, autorizar esses investimentos, esses novos empreendimentos.
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Agradeço aos parlamentares, em nome do Município de Araxá, dos empresários e da

Associação  Comercial  de  Araxá,  que  trabalhou  muito  para  chegarmos  até  aqui,

apresentarmos esse projeto e aprovarmos a matéria. Sr. Presidente, também gostaria

de expor uma preocupação em relação ao Município de Campos Altos, vizinho de

Araxá, localizado às margens da BR-262. Sob determinação da Vigilância Sanitária,

regional Uberaba, foram interditados alguns serviços no único hospital de Campos

Altos,  como  serviços  de  cirurgia  e  de  raios-x.  A interdição  desses  serviços  tem

causado imenso prejuízo à população de Campos Altos. Os pacientes que precisam

desses serviços têm de se deslocar por mais de 100km até Araxá e outros municípios

para fazerem uma simples radiografia. Portanto, Sr. Presidente, gostaria de solicitar

uma  atenção  muito  especial,  sobretudo  à  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  e  à

Vigilância  Sanitária  do  Estado,  a  fim  de  que  sejam  desenvolvidas  ações  para

solucionarmos essas questões relativas ao hospital público do Município de Campos

Altos. Sabemos que se realmente houver uma ação conjunta junto à secretaria e à

regional  de Uberaba poderemos, o mais breve possível,  restabelecer o serviço no

Município de Campos Altos. Sr. Presidente, eram essas as minhas ponderações. Mais

uma vez, meu muito-obrigado a todos os colegas parlamentares.

Encerramento

O  presidente  (deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Esgotado  o  prazo  destinado  a  esta

reunião, a presidência a encerra, convocando as deputadas e os deputados para a

ordinária de  logo mais,  às  14 horas,  com a  ordem do dia já  publicada,  e para  a

extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 48ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/12/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Ivair Nogueira

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase: Suspensão e reabertura da reunião - 2ª Fase: Chamada para recomposição do

número  regimental;  existência  de  quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos  -
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Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e Votação de Proposições: Acordo de

Líderes;  Decisão  da  Presidência  -  Questões  de  ordem  -  Registro  de  presença  -

Requerimentos  dos  deputados  Célio  Moreira  e  Sargento  Rodrigues;  aprovação  -

Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.040/2013;  votação  nominal  do

Substitutivo nº 1; inexistência de quórum para votação; anulação da votação; questão

de  ordem;  renovação  da  votação  nominal  do  Substitutivo  nº  1;  aprovação;

declarações  de  voto  -  Votação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Resolução  nº

4.458/2013;  aprovação  -  Votação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Resolução  nº

4.487/2013;  aprovação  -  Votação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Resolução

4.521/2013;  aprovação  -  Votação,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.874/2013;

aprovação na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno, com as Emendas nºs

1  e  2  -  Votação,  em 1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.023/2011;  requerimento  do

deputado  Gustavo  Corrêa;  aprovação  do  requerimento;  votação  nominal  do

Substitutivo nº 2, salvo emendas; aprovação; prejudicialidade dos Substitutivos nºs 1

e 3 a 6 e da Emenda nº 5; votação nominal das Emendas nºs 1 a 4 e 6; rejeição -

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.649/2012; aprovação com as Emendas

nºs 1 a 3 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.189/2013; votação nominal do

Substitutivo nº 2, salvo emendas; aprovação; prejudicialidade dos Substitutivos nºs 1

e 3; votação nominal  das Emendas nºs 10 e 11;  aprovação; votação nominal  das

Emendas nºs 1 a 9; rejeição - Registro de presença - Votação, em 1º turno, do Projeto

de Lei nº 4.648/2013; aprovação na forma do Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs

1 a 4 - Discussão, em 2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 47/2013;

encerramento  da  discussão;  inexistência  de  quórum  especial  para  votação  de

proposta de emenda à Constituição - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº

4.106/2013; encerramento da discussão; requerimento do deputado Glaycon Franco;

aprovação do requerimento; votação nominal do projeto; aprovação; prejudicialidade

do  Substitutivo  nº  1  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  701/2011;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 1.211/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1 -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.617/2011; requerimento do deputado

Gilberto Abramo; aprovação do requerimento - Discussão, em 2º turno, do Projeto de
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Lei nº 2.345/2011; apresentação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 1; encerramento

da discussão; votação nominal do projeto, salvo emenda e subemenda; aprovação;

votação nominal da Subemenda nº 1 à Emenda nº 1; aprovação; prejudicialidade da

Emenda nº 1 - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.547/2011; aprovação na

forma  do  vencido  em  1º  turno  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

3.666/2012; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do

Projeto  de  Lei  nº  3.782/2013;  aprovação  na  forma  do  vencido  em  1º  turno  -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.813/2013; aprovação - Discussão, em

2º turno, do Projeto de Lei nº 3.814/2013; aprovação - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 3.816/2013; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 3.817/2013; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno,

do Projeto de Lei nº 3.818/2013; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei nº 3.819/2013; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 3.876/2013; aprovação na forma do vencido em 1º turno -

Discussão, em 2º turno,  do Projeto de Lei nº 3.877/2013;  aprovação na forma do

vencido  em 1º  turno -  Discussão,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.415/2013;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei  nº  4.434/2013;  aprovação na forma do vencido em 1º turno -  Prorrogação da

reunião - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 4.784/2013; discurso do

deputado Sargento Rodrigues; questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro -  Ivair  Nogueira -  Hely Tarqüínio -  Adelmo Carneiro Leão -  Dilzon

Melo - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Braulio  Braz - Cabo Júlio  - Carlos Henrique -  Carlos Mosconi -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Duilio de

Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes -

Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette

de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz
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Humberto Carneiro -  Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara -  Marques Abreu -  Paulo

Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -

Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -

Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Abertura

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 9h10min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O deputado Juninho Araújo,  2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O presidente - Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª

Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de pareceres e requerimentos.

Suspensão da Reunião

O presidente - A presidência vai suspender a reunião por 1 hora e 20 minutos para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente - Estão reabertos os trabalhos.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Esgotado o prazo destinado à 1ª Fase, a

presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e

votação  da  matéria  constante  na  pauta.  A presidência  solicita  ao  secretário  que

proceda à chamada dos deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Luiz Humberto Carneiro) - (- Faz a chamada.)

O presidente - Responderam à chamada 43 deputados. Portanto, há quórum para a
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continuação dos trabalhos.

Suspensão da Reunião

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - A presidência vai suspender a reunião por

10 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias

constantes na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente - (deputado Dinis Pinheiro) - Estão reabertos os trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições

- Vem à Mesa:

ACORDO DE LÍDERES

A totalidade dos líderes com assento nesta Casa acordam sejam retirados da pauta

das reuniões de hoje as Propostas de Emenda à Constituição nºs 31/2012 e 59/2013,

os Projetos de Lei Complementar nºs 24/2012 e 53/2013 e os Projetos de Lei nºs

3.077/2012, 4.352 e 4.454/2013.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2013.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 12 de dezembro de 2013.

Dinis Pinheiro, presidente.

Questões de Ordem

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, pedi a palavra, pela ordem, para fazer

uma saudação aos trabalhadores eletricitários da Cemig, que se encontram nesta

Assembleia e vieram solicitar o apoio dos deputados à atual situação - de mobilização

e  greve  -  que  vivem  na empresa.  Estão  em  greve  desde  o  dia  25  e  ainda  não

conseguiram  finalizar  um  acordo  com  a  direção  da  empresa.  Parabenizo  os

trabalhadores que se encontram nessa luta e o Sindieletro. Ali se encontra o Jairo,

seu  coordenador-geral,  a  quem  parabenizo,  assim  como,  na  sua  pessoa,  toda a

direção daquele sindicato. As reivindicações dos trabalhadores são econômicas, mas,

fundamentalmente,  no  campo  da  saúde.  Muitos  trabalhadores  da  Cemig  e  das

empresas terceirizadas, que, infelizmente, têm aumentado muito - embora seja uma

política  combatida  e  equivocada,  inclusive  com  ameaça  de  demissões  de
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trabalhadores  concursados  -,  têm  sofrido  problemas  sérios  de  saúde  e  mortes,

ocorridas numa média de uma a cada 45 dias, o que é um índice elevado de perdas

humanas.  Eles  estão,  portanto,  nesse  processo  de  mobilização,  de  greve,  com

reivindicações  que  são  antigas.  A Cemig  tem  tido  uma política  -  já  fizemos  esta

denúncia aqui várias vezes - de distribuição de dividendos da empresa, sem levar em

consideração  a  sua  necessidade  de  fazer  investimentos,  tanto  do  ponto  de  vista

físico, fazendo crescer a empresa,  quanto do ponto de vista dos trabalhadores. A

grande maioria  é distribuída  para  os  acionistas  privados,  notadamente a  Andrade

Gutierrez. Para se ter uma ideia, ano passado foram distribuídos 4 bilhões e meio de

lucros para os sócios acionistas privados, de um lucro total de 4,3 bilhões, ou seja,

distribuíram-se mais recursos do que o que a própria empresa lucrou, o que mostra a

atual  dependência  da  Cemig  em relação ao seu setor  privado,  num processo de

privatização  branca  da  empresa.  Em  troca  disso,  as  chefias  são  muito  bem

remuneradas. Eles sempre denunciam que, a cada ano, o acordo feito com a chefia

aumenta  a  participação  nos  lucros  para  o  chefe,  mas  diminui  o  percentual  dos

trabalhadores. Em contrapartida, temos o ICMS e a conta de luz mais caros do País,

enquanto os servidores são cada vez mais desconsiderados no interior da empresa.

Esse é o motivo central da mobilização que vêm realizando os servidores, dirigidos

pelo  Sindieletro.  Em nome deles,  queria  agradecer  ao  presidente  da  Assembleia,

deputado Dinis Pinheiro, que, com o deputado Adelmo, foi até o Djalma, presidente

da Cemig, para abrir um processo de negociação, mas ainda não se chegou a um

consenso para que possam colocar um fim no movimento grevista. Agora a Cemig

quer obrigar os trabalhadores a fazer a reposição e o corte dos dias parados, na sua

totalidade,  quando  muitas  reivindicações  do  movimento  que  realizam  são

reconhecidas pela própria empresa como justas. Não é correto cortar o salário dos

servidores por causa da greve, e, sim, negociar a reposição desses dias, conforme

proposta  que  já  está  com  o  presidente  da  empresa.  Peço,  mais  uma  vez,  ao

presidente, que já tem nos ajudado nisso, e ao conjunto dos deputados que sejam

solidários e pressionem a Cemig para fazer um acordo digno com os trabalhadores

da maior empresa mineira, que precisa ser reforçada, e não, sucateada e distribuindo

dividendos  para  os  sócios  privados,  como vem  acontecendo  hoje.  Parabéns  aos
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eletricitários que lutam por uma empresa que seja do povo mineiro. Queria reforçar

ainda, presidente, que, no meu entendimento, a Cemig e a Copasa só não foram

privatizadas  desde  que  o  PSDB  assumiu  o  governo,  em  2003,  porque  esta

Assembleia votou que, para que isso ocorra, é necessária a aprovação de dois terços

dos  deputados  e  ainda  submeter  a  questão  a  plebiscito  popular.  Isso  garante  o

conteúdo público da Cemig, que é o desejo de todos nós. Muito obrigado. Parabéns a

vocês pela luta.

O  deputado  Elismar  Prado  -  Obrigado,  presidente.  Na  mesma  direção,  queria

saudar todos os eletricitários da Cemig que se encontram nessa mobilização legítima

por melhores condições de vida e trabalho. Acompanho essas lutas há muitos anos,

com o deputado Weliton Prado. Todos os anos participamos das audiências públicas

da Aneel, em Brasília, no processo de revisão tarifária. Aliás, já aprovamos na Aneel

todas as questões relativas à segurança. Apresentamos as denúncias, e a direção da

agência  aprovou  unanimemente.  Eram  denúncias  relativas  às  mortes  dos

trabalhadores, às péssimas condições de trabalho, às demissões em massa, enfim, a

todo  esse  processo  de  descaso  e  precarização  que  estão  enfrentando.  É  uma

questão  muito  séria.  No  segundo  ciclo  de  revisão  tarifária,  houve  uma audiência

pública em Belo Horizonte, e realizamos uma grande mobilização, na qual fizemos

essas denúncias,  assim como na CPI que investigou os erros na metodologia do

cálculo tarifário das companhias de energia elétrica em todo o Brasil.  Falamos do

descaso e do que acontece em Minas Gerais com a Cemig. O presidente da Cemig

reconheceu  o  erro  que  a  companhia  do  povo  mineiro  cometeu,  novamente,  em

relação aos cálculos tarifários. São R$7.000.000.000,00 que as companhias devem

ao povo brasileiro e que a Cemig deve ao povo mineiro. Ela distribui, de maneira

aleatória e cada vez mais, seus dividendos aos acionistas - a maioria, estrangeiros -,

enquanto  sucateia,  precariza  e  deixa  os  trabalhadores  em  situação  difícil.  E  no

entanto eles deveriam ter melhores condições de trabalho e de renda. Sem falar na

questão do ICMS, que denunciamos. Fazendo-se o cálculo por dentro, chega a 42%.

Ora, o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial, não pode ser tratado

como mera mercadoria, simplesmente visando a lógica do capital. Isso é uma coisa

muito séria. A população, os consumidores é que são penalizados. Quero denunciar,
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também, essa falácia de que milhares de consumidores têm isenção de ICMS até

90kW. Já provamos que isso é impossível, porque quando a pessoa tem um aparelho

de televisão, uma geladeira, poucas lâmpadas, já ultrapassa esse valor. Não existe

isso.  O  povo  mineiro  está  sendo  sacrificado,  pagando  uma  conta  altíssima.

Enfrentamos grande resistência do governo do Estado de Minas Gerais,  que não

queria que a MP nº 579 fosse aprovada no Congresso. Essa MP reduziu, retirou e

extinguiu  encargos  federais.  Conseguimos  uma  redução  de  até  18%  para  as

residências, mas a conta ainda é muito cara. Sabemos que isso é um patrimônio do

povo de Minas Gerais. Esses dividendos e toda a lucratividade da Cemig têm que ser

distribuídos para seus trabalhadores na forma de melhores condições de vida, de

trabalho,  de  renda e também com a modicidade tarifária,  reduzindo-se as tarifas,

porque é um serviço essencial para a população. Saúdo todos os trabalhadores da

Cemig que, de maneira legítima e democrática, ocupam esta Casa e pedem uma

solução  por  parte  do  governo.  Parabéns  a  vocês.  Contem sempre  com  o  nosso

trabalho. Obrigado.

A deputada Maria Tereza Lara -  Sr.  Presidente, também quero cumprimentar  os

trabalhadores  da  Cemig  e  do  Sindieletro  por  estarem  aqui,  reivindicando  seus

direitos. Sr. Presidente, esta Casa tem sido um espaço democrático de participação

dos  trabalhadores  e  das  suas  reivindicações.  Nesse  sentido,  gostaria  de  frisar,

sobretudo,  o  aspecto  de  segurança.  Sabemos  que,  ao  se  terceirizar  um serviço,

muitas vezes ele se torna muito precário porque não há uma formação, uma defesa

intransigente da vida, que é o maior bem que temos. Quando o trabalhador perde a

vida,  um  que  seja  em  milhões,  não  podemos  aceitar.  O  índice  tem  sido  alto

exatamente por falta de investimento na formação, e, também, dos direitos garantidos

de defesa e de segurança do trabalhador. Queremos reivindicar isso verdadeiramente

da Cemig e do governo do Estado. Cumprimento os deputados que têm colocado a

questão  da  Cemig  como  prioridade.  Que  a  Cemig  possa  oferecer  um  serviço

essencial,  com  preços  acessíveis.  Participamos  do  plebiscito  para  conseguirmos

abaixar essa conta de luz, mostrando que a Cemig tem a conta mais alta do Brasil.

Mais  uma  vez,  Sr.  Presidente,  na  sua  pessoa,  na  pessoa  do  deputado  Adelmo

Carneiro Leão, dos nossos companheiros que estão aqui, que também fizeram parte
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de  uma  negociação,  solicito  que  realmente  haja  sensibilidade  para  que  os

trabalhadores da Cemig tenham seus direitos garantidos.

O  deputado  André  Quintão  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

trabalhadores da Cemig,  de maneira breve, mas muito convicta,  quero externar  a

nossa solidariedade aos trabalhadores da Cemig e ao povo mineiro, pois o que a

Cemig faz é pelas  mãos de seus trabalhadores.  É muito  comum ouvirmos que a

Cemig é patrimônio do povo de Minas. A Cemig é dos mineiros. E o trabalhador da

Cemig? Minas tem esse respeito com o trabalhador da Cemig? Isso é o que estamos

discutindo, nós, o movimento sindical, o Sindieletro, o movimento grevista. Estamos

lutando  por  uma  série  de  questões  que  visam  a  resgatar  a  dignidade  desse

trabalhador,  mas  que,  na  verdade,  estão  visando  aos  cidadãos  mineiros,  aos

usuários,  a  fim  de  que  tenham  uma  energia  de  qualidade  com  o  menor  custo

possível.  Nesse  sentido,  quero  reiterar  a  nossa  preocupação  com  o  excessivo

número  de  terceirizações,  o  que  prejudica  o  trabalho  e  coloca  em  risco  os

trabalhadores.  Gostaríamos  também  de  reforçar  e  fortalecer  as  reivindicações

absolutamente legítimas do ponto de vista da remuneração salarial, de respeito ao

trabalhador, etc. Sabemos que, em todo movimento grevista, quando chega a hora do

acordo,  a  questão do pagamento dos dias  parados é absolutamente fundamental

para o trabalhador sair de cabeça erguida, pensando, cada vez mais, em fortalecer a

instituição, que tem que ser do povo mineiro e valorizar os trabalhadores, sem ficar

priorizando os acionistas privados.  Portanto,  deixamos toda a nossa solidariedade

aos trabalhadores da Cemig.

O  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.

Deputados, trabalhadoras e trabalhadores da Cemig, quero, em primeiro lugar, dizer

que  reconheço  e  considero  absolutamente  legítimas  todas  as  reivindicações  dos

tralhadores e das trabalhadoras da Cemig. São legítimas, são justas e não são elas

que,  eventualmente  sendo  atendidas,  causarão  algum  prejuízo  ou  acréscimo  ao

sacrifício  do  povo  de  Minas  Gerais,  que  paga  a  sua  energia  elétrica.  Estou

convencido de que é possível e necessário, por meio de um adequado saneamento

da  Cemig,  reduzirmos  eventuais  prejuízos  que  lá  acontecem.  Os  trabalhadores

sabem  disso  e  apontam  para  a  direção  da  Cemig  os  prejuízos  e  as  correções



2802
____________________________________________________________________________

necessárias. É importante, então, tratarmos do ponto de vista de tornar a empresa o

mais eficiente possível, e isso não acontecerá demitindo os servidores nem reduzindo

seus recursos nem sacrificando os trabalhadores, que não podem nem devem ser

sacrificados. Quero dizer ainda que lá estive com o presidente, o Dr. Djalma Morais, e

o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dinis Pinheiro. Percebemos que há

sensibilidade, mas agora queremos fazer um apelo veemente ao presidente da Cemig

no sentido de atender às reivindicações, que são necessárias, justas e fáceis de ser

atendidas, para que todos possam voltar a seu trabalho e continuar a fazer o que a

Cemig faz de melhor: produzir o trabalho. São os trabalhadores que fazem a Cemig

luminosa,  eficiente,  boa.  Nesse  sentido,  quero  dizer  que  espero  sensibilidade  da

direção da empresa, não apenas de seu dirigente maior, mas também de todos os

outros, a fim de encontrarmos uma solução e colocarmos a Cemig nos trilhos do

serviço e dos interesses públicos, dos interesses do povo de Minas Gerais. Isso é

possível, necessário e urgente. Os servidores não causam obstáculos, que são outros

e podem ser  vencidos.  Podemos fazer  da Cemig  uma empresa de que todos os

mineiros se possam orgulhar; para isso, é preciso os trabalhadores serem atendidos,

respeitados,  valorizados,  sem  acontecer  o  que  tem  acontecido,  contínua  e

sistematicamente:  acidentes,  mortes  e  mutilações,  que  comprometem  a  vida,  a

dignidade  e  a  autoestima  de  todos  que  lá  trabalham.  Viva  a  Cemig!  Viva  os

trabalhadores da Cemig! Esperamos que essas negociações sejam concluídas o mais

rapidamente possível em favor do desenvolvimento, do bem-estar e do progresso de

nosso Estado e de nossa grande empresa Cemig, a Companhia Energética de Minas

Gerais. Parabéns, trabalhadores e trabalhadoras.

A deputada Liza Prado - Quero empenhar o meu apoio aos eletricitários em greve.

Toda a força e todo o meu apoio a vocês que estão lutando por melhores condições

de trabalho não só para si próprios, mas também para todos os consumidores de

Minas Gerais.  Parabéns,  eletricitários!  Força na resistência.  É  um absurdo que  a

energia do Estado de Minas Gerais seja uma das mais caras deste país. Além do

mais, bilhões de reais vão para os bolsos dos acionistas estrangeiros. Enquanto isso,

os  nossos profissionais  estão morrendo aqui,  sendo demitidos e sofrendo grande

penúria. Portanto, todo o meu empenho na luta e todo o meu apoio a vocês. Que
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realmente essa greve seja produtiva e lhes traga melhores condições de trabalho. É

um absurdo que ainda haja acionistas que não estão preocupados em melhorar as

condições  de  trabalho,  mas  apenas  com  as  cifras  que  vêm  do  povo  brasileiro.

Sempre sou contra acionistas estrangeiros em serviços essenciais, como o serviço de

energia elétrica. É um absurdo, ainda mais considerando-se as condições como são

tratados.  Deixo  registrado  esse  protesto.  Contem  com  o  meu  apoio  e  o  meu

empenho. Muita força a todos os eletricitários. Não se descarta trabalhador. Parabéns

pela greve.

Registro de Presença

O presidente - Quero abraçar os visitantes que aqui se encontram, louvá-los pela

presença  e  aplaudir  o  comportamento  do  sindicato,  nas  pessoas  do  Jairo,  do

Gonzaguinha e do Jéferson.

Ao  lado  do  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  e  de  tantos  outros,  estivemos

anteontem com o presidente da Cemig, e quero também aplaudir a serenidade do

presidente Djalma Morais, o equilíbrio, as ponderações e a busca pelo diálogo. Enfim,

esta é a Minas de que gostamos. Uma Minas responsável e que quer tão somente

avançar. Estamos muito ansiosos e esperamos, de verdade, ainda nesta manhã e o

mais  rápido  possível,  ver  um  desfecho  positivo  ao  lado  dos  deputados  Rogério

Correia, André Quintão e Adelmo Carneiro Leão. Mais uma vez, gostaria de frisar que

fizemos contato com o presidente da Cemig e, sinceramente, esperamos que todos

sejam agasalhados pelo bom-senso. Que o resultado seja altamente positivo!

Portanto, desejo boa sorte aos servidores que aqui se encontram, aos sindicalistas

e  aos  deputados.  A Cemig  realmente  tem à  sua frente  um presidente  de  grande

estatura moral, sensível, reto, e tenho a certeza de que ele irá promover todos os

esforços, deputado Adelmo Carneiro Leão, para chegar ao consenso o mais rápido

possível.

Vem à Mesa requerimento do deputado Célio Moreira em que solicita a inversão da

pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs 493/2011 e 4.440/2013

sejam apreciados em último lugar,  nessa ordem. Em votação,  o requerimento.  As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa requerimento do deputado Sargento Rodrigues em
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que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs

4.415  e  4.434/2013  e  os  Projetos  de  Resolução  nºs  4.784  e  4.785/2013  sejam

apreciados, respectivamente, em 18º, 19º, 20º e 21º lugares, entre as matérias em

fase de discussão, e que o Projeto de Lei nº 4.040/2013 seja apreciado em primeiro

lugar.  Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.040/2013, do governador do Estado,

que dispõe sobre o porte de armas de fogo pelo agente de segurança penitenciário,

de que trata a Lei nº 14.695, de 30/7/2013. A Comissão de Segurança Pública opina

pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A presidência

vai  submeter a matéria a votação pelo processo nominal,  de conformidade com o

parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

à  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos

deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo

nº 1.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.

O presidente - Votaram 35 deputados; portanto, não há quórum para votação. A

presidência a torna sem efeito.

Questão de Ordem

O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, considerando a importância das

inúmeras matérias na pauta, solicito a recomposição de quórum e a renovação da

votação do Projeto de Lei nº 4.040/2013.

O presidente - A presidência verifica, de plano, que já se configurou o quórum para

votação, motivo pelo qual vai renovar a votação do Substitutivo nº 1. Em votação, o

Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Bonifácio Mourão - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo

- Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto Abramo -

Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - João Leite -
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Juarez Távora - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -  Marques Abreu -  Pinduca Ferreira -  Rogério

Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa

- Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda -

- Registra “não” o deputado:

Adelmo Carneiro Leão.

- Registra “branco” o deputado:

André Quintão.

O deputado Jayro Lessa - Registro o meu voto “sim”.

O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O  presidente  -  Estão  computados.  Votaram  “sim”  37  deputados.  Votou  “não”  1

deputado.  Houve  1  voto  em  branco,  totalizando  39  votos.  Está  aprovado  o

Substitutivo  nº  1.  Está,  portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº

4.040/2013 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto

O  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas, posso estar absolutamente equivocado pelo meu voto, até porque sou a

única voz discordante na votação da maioria esmagadora da Assembleia Legislativa.

Houve apenas um voto contra o Projeto de Lei nº 4.040. Mas, do mesmo modo, estou

absolutamente convencido de que, se fosse preservada uma única vida em vista de

uma arma no coldre, na cintura de agentes penitenciários fora de serviço e fora de

todas as condições em que a arma pode ser exigida para sua defesa e para a defesa

da vida de alguém, votaria a favor. Temo que, ao armarmos o agente penitenciário,

mesmo  aposentado,  em  nome  da  segurança,  estejamos  cometendo  o  enorme

equívoco de estar preparando as pessoas e estarmos - nós, nossos amigos, nossos

filhos e os próprios agentes penitenciários - diante de um grande conflito. Isso porque,

por estarem armados, podem tornar-se muito mais vítimas do que alguém que esteja

defendendo sua vida. Então, quero reafirmar categoricamente, em nome da vida e da

segurança, também dos agentes penitenciários, que meu voto foi dado para garantir a

vida deles, para garantir a segurança deles e para garantir à sociedade aquilo a que

todos nós aspiramos, uma sociedade de paz, uma sociedade mais segura. E ela já
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não se faz segura armando as pessoas. Então, meu voto fica aqui registrado, apesar

de solitário, pela vida, pela dignidade, pela paz e pela preservação de todos, inclusive

dos guardas penitenciários. O voto é “não” ao Projeto de Lei nº 4.040/2013.

O deputado  João Leite  -  Sr.  Presidente,  a  Comissão de Segurança  Pública  se

manifestou duas vezes em relação a essa questão.  Historicamente, eu tinha uma

posição  contrária  em  relação  ao  armamento  do  agente  penitenciário,  mas,

lamentavelmente, vivemos um novo momento. Só este ano, nas rodovias federais,

foram apreendidas 100t de drogas. A Comissão de Segurança Pública da Assembleia,

praticamente em toda reunião, aprova aproximadamente 20 requerimentos de moção

de aplauso, de congratulações com a Polícia Militar ou a Polícia Civil pela apreensão

de drogas. Recentemente, estive na fronteira do Brasil com a Bolívia e o Paraguai. O

Exército  está  totalmente  sem  efetivo  e  sem  equipamentos  para  enfrentar  a

quantidade de drogas e armas que estão entrando no Brasil.  Deparei-me com as

Mães da Fronteira. Veículos são roubados de jovens no Brasil, entram na Bolívia e

são  trocados  por  drogas.  Por  US$3.000,00,  o  governo  boliviano  legaliza  esses

veículos,  que  entram  novamente  no  Brasil,  trazidos  por  bolivianos.  Os  jovens

brasileiros dos quais esses veículos foram roubados foram mortos. É isso o que o

aparato de defesa social está enfrentando em Minas Gerais hoje. Vários estrangeiros

estão  presos  na  Nelson  Hungria.  Perto  de  70%  dos  crimes  de  tráfico  e  de

contrabando acontecem em Minas Gerais.  A Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais fez bem em dar o mínimo para esses agentes penitenciários. Até hoje,

tecnologicamente, não conseguimos impedir o contato pelo telefone celular de dentro

de penitenciárias. Ainda não há um sistema capaz de impedir somente a ligação de

dentro da penitenciária, sem atrapalhar a ligação de toda uma cidade ou de toda uma

região. Infelizmente, vemos agentes penitenciários marcados para morrer em nossas

penitenciárias.  Depois  de  estarem  aposentados  ou  de  folga,  não  adianta  a

Assembleia  Legislativa  ficar  com esse ônus  de não  dar  o  mínimo para  que  eles

possam defender-se. E eles não terão de se defender contra um criminoso qualquer,

mas contra pessoas que se uniram em uma organização criminosa internacional ou

nacional, como o PCC. Nesta manhã, a Assembleia Legislativa fez o mínimo em prol

dos agentes penitenciários. Sr. Presidente, como filho de policial, lembro-me de meu
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pai saindo de madrugada, com a sua arma, para trabalhar. Não podemos fazer isso

com os nossos agentes. A Assembleia Legislativa não tem autorização para deixá-los

à mercê do crime organizado no Brasil. Aqui registro as culpas do governo federal.

Hoje, por iniciativa do deputado Sargento Rodrigues, premiamos os policiais federais

com um efetivo pequeno, que dependeram da Polícia Militar para, em Melo Viana, em

Esmeraldas,  apreenderem um dos  maiores  carregamentos  de  drogas  que vieram

para Minas Gerais.  Esses presos, que têm ligação criminosa com o Brasil  inteiro,

estarão com os nossos agentes penitenciários. Hoje a Assembleia Legislativa manda

os agentes penitenciários para casa com uma arma, que não tinham. Eles estavam

expostos  a  essa  criminalidade.  Parabéns,  Assembleia  Legislativa.  Os  deputados

trabalharam bem. Demos o mínimo aos nossos agentes penitenciários, ou seja,  a

possibilidade de se defenderem desses criminosos terríveis, que mandam matar e

que,  por  telefone,  de  dentro  das  penitenciárias,  determinam  sequestros.  Hoje

mandamos o nosso sindicato e os nossos agentes penitenciários para casa com um

mínimo de defesa para si e para seus familiares. Parabéns a todos os deputados e à

Comissão de Segurança Pública, que, com os deputados Leonardo Moreira, Sargento

Rodrigues, Cabo Júlio e Lafayette de Andrada, orientou essa votação. Os deputados

entendem  o  momento  em  que  vivemos.  Por  isso,  o  meu  voto  e  o  dos  meus

companheiros de Parlamento foi “sim” ao trabalho dos nossos agentes penitenciários.

O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, não poderia deixar de externar

aos meus colegas deputados a assertiva na votação dessa matéria. Deputado Carlos

Mosconi,  às  vezes,  isso é muito simples para nós,  que estamos aqui  em nossos

gabinetes, alguns até com seguranças. Obviamente, pelo cargo que ocupamos, as

coisas acabam se tornando um pouco mais fáceis, mas basta estar na penitenciária,

cumprindo  fielmente  a  lei  de  execução  penal,  para  ser  motivo  para  que  as

organizações  criminosas  ameacem  os  agentes  penitenciários.  Por  quais  motivos

fariam isso? Deputada Ana Maria Resende, quando cumprem a lei de execução, os

agentes não permitem a entrada de celular e de drogas e impedem visitas fora do

horário.  Ao  cumprirem  fielmente  essa  lei,  os  agentes  encontram  ameaças  de

criminosos perigosíssimos. Somente aqueles que estão desatentos ao processo não

sabem que, na região Leste de Belo Horizonte, um agente penitenciário foi cercado
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por um veículo e, em sua moto, recebeu mais de 15 tiros. De onde eles vieram? Eles

vieram de um comando que partiu de dentro de uma penitenciária, para que fosse

executado. No Sul de Minas, um agente penitenciário foi escoltar oito detentos para

um trabalho externo, teve a sua arma tomada e foi assassinado. Então, essa é a

demonstração clara de que o agente penitenciário precisa de uma mínima condição

para se defender e para proteger a sua família. É muito simples a pessoa dizer que

defende uma cultura de paz e que é contra a violência, mas, por outro lado, não

concede  um  instrumento  legal  para  o  agente  público  se  defender.  Sabemos

perfeitamente  que  o  crime não tem fronteiras.  O  deputado João Leite  lembrou  a

moção de aplauso. Em Esmeraldas, que fica a 30km ou a 40km de Belo Horizonte,

foram apreendidas mais  de 2t de maconha e 20kg de cocaína. Uma organização

criminosa como essa vai para a penitenciária aqui, em Minas Gerais, deputado Carlos

Mosconi. Imagine o poder que essa organização criminosa tem? Na madrugada de

ontem, o delegado Cláudio Dornelas, da Polícia Federal de Juiz de Fora, apreendeu

300kg  de  pasta-base  de  cocaína.  Imaginem  o  poder  financeiro  e  a  organização

criminosa  que  está  por  trás  dessa  quadrilha?  Nos  últimos  18  meses,  deputado

Leonardo Moreira, foram apreendidos, no Triângulo Mineiro, 5.000kg de pasta-base

de cocaína. As quadrilhas organizadas, que estão por  atrás dessa droga e desse

armamento, é que vão para as nossas penitenciárias. A ordem é para que o agente

penitenciário, que cumpre fielmente a Lei de Execução Penal, que não permite que

um telefone chegue ao chefão do tráfico, que as drogas cheguem ali  ou que seja

estabelecida algum tipo de comunicação, seja executado. E não vamos conceder-lhe

a condição de se defender? A não ser que qualquer outro deputado desta Casa venha

a esta tribuna e diga: “Fique tranquilo, deputado Sargento Rodrigues, temos policiais

para fazer a segurança dele”. Não temos sequer o efetivo necessário para realmente

fazer um policiamento à altura do cidadão. Se a atividade é de risco, temos que dar

aos  agentes  as  condições  mínimas.  Neste  momento,  parabenizo  o  conjunto  de

deputados. Tive a oportunidade de ser o relator desse projeto, por designação do

presidente da Comissão de Administração Pública, deputado Gustavo Corrêa, a qual

deu parecer favorável e aprovou, por duas vezes, o parecer favorável do deputado

Lafayette  de  Andrada,  na  Comissão  de  Segurança  Pública.  Então,  votamos
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conscientes de que estamos concedendo a eles um instrumento legal,  permitindo-

lhes o porte de arma para defender a si e a sua família. Lembramos que risco da

atividade  de  segurança  não  se  encerra  somente  no  horário  de  expediente,  é

permanente,  porque  a  perseguição  é  contínua.  Parabéns  aos  deputados,  que

votaram conscientes e de forma acertada, porque esse projeto passou pelo crivo de

vários deputados que conhecem a matéria.

O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, a minha declaração de voto não

vai  gastar  mais  que  um  minuto.  Fui  o  relator  desse  projeto  na  Comissão  de

Segurança  Pública  e,  de  maneira  muito  consciente,  votei  favoravelmente  a  esse

projeto, porque, quando estive à frente da pasta de Defesa Social, vivenciei o que

passam  os  agentes  de  segurança  penitenciária:  eles  convivem  diariamente  com

criminosos perigosíssimos. Às 18 horas, quando encerra o expediente, eles voltam

para  casa  inteiramente  desarmados,  apesar  de  os  companheiros  de  quadrilhas

desses  prisioneiros  perigosíssimos ficarem de tocaia  do  lado de fora  do presídio.

Portanto, foi uma medida necessária, uma medida justa. O Parlamento mineiro está

de parabéns por essa consideração, por esse gesto de confiança aos nossos agentes

penitenciários. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O presidente - Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 4.458/2013, da

Comissão de Fiscalização Financeira, que ratifica o Convênio nº 51/2013, celebrado

pelo  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  em  8/7/2013.  A  presidência  vai

submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o

parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos

deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  Anselmo  José

Domingos -  Antônio Carlos  Arantes -  Antônio Genaro - Bonifácio Mourão -  Carlos

Mosconi  -  Célio  Moreira  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Dilzon Melo  -  Duilio  de Castro  -

Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco -

Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
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Juninho Araújo -  Lafayette de Andrada -  Leonardo Moreira -  Luiz Henrique -  Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Pinduca

Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa

- Tadeu Martins Leite - Vanderlei Miranda.

- Registra “branco” o deputado:

Sávio Souza Cruz.

O deputado Juarez Távora - Presidente, o meu voto é “sim”.

O deputado Inácio Franco - Presidente, peço que registre o meu voto “sim”.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 39 deputados. Houve 1 voto em

branco. Está aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 4.487/2013, da Comissão de

Fiscalização Financeira, que ratifica o Convênio nº 48/2013, celebrado pelo Conselho

Nacional de Política Fazendária - Confaz - em 12/6/2013. A presidência vai submeter

a matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único

do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo

processo eletrônico, a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda

não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,

em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  Anselmo  José

Domingos -  Antônio Carlos  Arantes -  Antônio Genaro - Bonifácio Mourão -  Carlos

Mosconi  -  Célio  Moreira  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Dilzon Melo  -  Duilio  de Castro  -

Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco -

Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -

João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado -

Luiz  Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -

Marques  Abreu  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Sargento  Rodrigues  -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Vanderlei Miranda.

- Registra “branco” o deputado:

Sávio Souza Cruz.

O presidente - Votaram “sim” 38 deputados. Houve 1 voto em branco, totalizando 39
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votos. Está aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 4.521/2013, da Comissão de

Fiscalização  Financeira,  que  ratifica  o  Convênio  ICMS  nº  150,  de  17/12/2012,

celebrado  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz.  A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas :

Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes

- Antônio Genaro - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos

Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de

Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo

Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite

- Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza

Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Vanderlei Miranda.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.874/2013, do governador do Estado,

que dispõe sobre o processo de designação, a avaliação de desempenho específica

e o Prêmio de Produtividade de Vigilância em Saúde das autoridades sanitárias de

Vigilância em Saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e

altera a Lei nº 15.474, de 28/1/2005. A Comissão de Fiscalização Financeira opina

pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido

em 1º turno. A presidência informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foram

apresentadas ao projeto duas emendas, que receberam os nºs 1 e 2, e que serão

submetidas a votação independentemente de parecer. A presidência vai submeter a
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matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do

art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo

processo eletrônico, a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda

não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,

em seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo José Domingos - Antônio Genaro - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio -

Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa -

Gilberto Abramo -  Glaycon Franco - Gustavo Corrêa -  Gustavo Valadares -  Inácio

Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo -

Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique  -  Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Pinduca

Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues

- Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Vanderlei Miranda.

O deputado Antônio Carlos Arantes - Presidente, meu voto é “sim”.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  47  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovado o Substitutivo nº 1, salvo emendas. Em votação, a Emenda

nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado -

Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira -  Maria  Tereza Lara -  Marques Abreu -  Pinduca Ferreira -  Rogério

Correia - Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins

Leite - Vanderlei Miranda.
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O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovada a Emenda nº 1. Em votação, a Emenda nº 2.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado -

Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora -

Juninho Araújo -  Lafayette de Andrada -  Leonardo Moreira -  Luiz Henrique -  Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Pinduca

Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues

- Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Vanderlei Miranda.

O deputado Fred Costa - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  46  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovada a Emenda nº 2. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o

Projeto de Lei nº 3.874/2013 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno,

com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Redação.

Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.023/2011,  do  deputado Leonardo

Moreira, que dispõe sobre o acondicionamento de mercadorias no comércio varejista

e dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do

projeto na forma do Substitutivo nº 1,  que apresentou. A Comissão de Defesa do

Consumidor  opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2,  que

apresentou,  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de

Justiça. A Comissão de Meio Ambiente opinou pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 3, que apresentou, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão

de  Justiça,  e  do  Substitutivo  nº  2,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 4, que apresentou, e pela rejeição dos Substitutivos nº 1, da Comissão

de Justiça, nº 2, da Comissão de Defesa do Consumidor, e nº 3, da Comissão de

Meio Ambiente. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização
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Financeira, que opina pela rejeição dos Substitutivos nºs 5 e 6 e das Emendas nºs 1 a

6. Vem à Mesa requerimento do deputado Gustavo Corrêa em que solicita a inversão

da preferência na votação, de modo que Substitutivo nº 2 seja apreciado em primeiro

lugar.  Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A presidência vai submeter a

matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do

art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo

processo eletrônico, a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda

não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,

em seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 2, salvo emendas.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado -

Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa

- Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -  João Leite -

Juarez Távora -  Juninho Araújo -  Lafayette de Andrada -  Leonardo Moreira -  Liza

Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas -  Sargento Rodrigues -  Sebastião  Costa -  Tadeu Martins  Leite -  Vanderlei

Miranda.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  46  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o Substitutivo nº 2, salvo emendas. Com a aprovação do Substitutivo nº 2,

ficam prejudicados os Substitutivos nºs 1 e 3 a 6 e a Emenda nº 5. Em votação, as

Emendas nºs 1 a 4 e 6.

- Registram “sim” os deputados:

Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Fred Costa.

- Registram “não” os deputados e as deputadas:

Almir  Paraca -  Ana Maria Resende -  Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio



2815
____________________________________________________________________________

Moreira -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Dilzon  Melo  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -

Elismar  Prado -  Fabiano Tolentino -  Gilberto Abramo -  Glaycon Franco -  Gustavo

Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite

- Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza

Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Marques Abreu

- Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Vanderlei

Miranda.

O deputado Fred Costa - Sr. Presidente, por favor, equivoquei-me. O meu voto é

“não”.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram “sim”  2  deputados.  Votaram  “não”  43

deputados. Estão rejeitadas as Emendas nºs 1 a 4 e 6. Está, portanto, aprovado, em

1º turno, o Projeto de Lei nº 1.023/2011 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de

Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.649/2012, do governador do Estado,

que estabelece os limites do Monumento Natural Pico do Ibituruna, no Município de

Governador Valadares, e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade  do  projeto  com  as  Emendas  nºs  1  a  3,  que  apresenta.  As

Comissões de Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do

projeto  com  as  Emendas  nºs  1  a  3,  da  Comissão  de  Justiça.  A presidência  vai

submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o

parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos

deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico  no  terminal  e,  em seguida,  registrem seu voto.  Em votação,  o projeto,

salvo emendas.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado -
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Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa

- Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora -

Juninho  Araújo  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques

Abreu - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -

Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -

Vanderlei Miranda.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  46  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, as Emendas nºs 1 a 3.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado -

Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa

- Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora -

Juninho  Araújo  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques

Abreu - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -

Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Vanderlei Miranda.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Estão

aprovadas as Emendas nºs 1 a 3. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de

Lei nº 3.649/2012 com as Emendas nºs 1 a 3. À Comissão de Meio Ambiente.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.189/2013, do governador do Estado,

que cria o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso. A Comissão de Justiça concluiu pela

constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  A

Comissão do Trabalho opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

1,  da  Comissão  de  Justiça.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opinou  pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou, e pela rejeição

do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto

à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação das Emendas nºs
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10 e 11 e pela rejeição do Substitutivo nº 3 e das Emendas nºs 1 a 9. A presidência

vai  submeter a matéria a votação pelo processo nominal,  de conformidade com o

parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos

deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo

nº 2, salvo emendas.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

Carlos  Arantes -  Antônio Genaro -  Bonifácio Mourão -  Bosco -  Carlos  Henrique -

Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir -

Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto Abramo -

Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa -

João  Leite  -  Juarez  Távora  -  Juninho  Araújo  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo

Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria

Tereza Lara - Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso

-  Rômulo  Viegas  -  Sávio  Souza  Cruz  -  Sebastião  Costa  -  Tadeu  Martins  Leite  -

Vanderlei Miranda.

O deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  44  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovado o Substitutivo nº 2, salvo emendas. Com a aprovação do

Substitutivo  nº  2,  ficam  prejudicados  os  Substitutivos  nº  1  e  3.  Em  votação,  as

Emendas nºs 10 e 11.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Ana  Maria  Resende  -  André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo

Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon

Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred

Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette

de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz
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Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Pinduca

Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa

- Tadeu Martins Leite.

- Registram “branco” os deputados:

Rogério Correia - Sávio Souza Cruz.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  43  deputados.  Houve  2  votos  em  branco.  Estão

aprovadas as Emendas nºs 10 e 11. Em votação, as Emendas nºs 1 a 9.

- Registra “sim” o deputado:

Luiz Henrique.

- Registram “não” os deputados e as deputadas:

Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Anselmo  José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Bonifácio Mourão - Bosco -

Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa -

Gilberto Abramo -  Glaycon Franco - Gustavo Corrêa -  Gustavo Valadares -  Inácio

Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo -

Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Pinduca

Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite

- Vanderlei Miranda.

- Registram “branco” os deputados:

Rogério Correia - Sávio Souza Cruz.

O deputado Luiz Henrique - Sr. Presidente, por gentileza, corrija meu voto anterior.

Meu voto é “não”. Obrigado, Sr. Presidente.

O presidente - Está computado. Votaram “não” 43 deputados. Houve 2 votos em

branco.  Estão rejeitadas as Emendas nºs  1 a 9.  Está,  portanto,  aprovado,  em 1º

turno, o Projeto de Lei nº 4.189/2013 na forma do Substitutivo nº 2, com as Emendas

nºs 10 e 11. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Registro de Presença

O presidente - Quero saudar aqui e abraçar a prefeita de São Vicente de Minas,

Sra.  Regina  Coeli,  e  o  nosso  querido  amigo  vereador  da  Câmara  Municipal  de
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Turmalina, Vicente Chevrolet. Sejam muito bem-vindos!

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.648/2013, do governador do Estado,

que altera a Lei nº 14.171, de 15/1/2002, a Lei Delegada nº 180, de 20/1/2011, a Lei

Delegada nº 175,  de 26/1/2007,  e dá outras  providências. A Comissão de Justiça

conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na

forma do Substitutivo  nº  1,  da  Comissão de Justiça.  A Comissão de Fiscalização

Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1 a 4, que apresenta. A presidência vai

submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o

parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos

deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo

nº 1, salvo emendas.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro

Silva -  Dilzon Melo  -  Duarte Bechir  -  Duilio  de Castro -  Elismar  Prado -  Fabiano

Tolentino  -  Fred  Costa  -  Gilberto  Abramo  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Corrêa  -

Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez

Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças

-  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza Lara  -

Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  44  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o Substitutivo nº 1, salvo emendas. Em votação, as Emendas nºs 1 a 4.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Ana  Maria  Resende  -  André

Quintão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -
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Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro  Silva  -  Dilzon  Melo  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -  Elismar  Prado  -

Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa

- Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Juarez Távora -

Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique -

Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Marques  Abreu  -

Pinduca  Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Rômulo  Viegas  -  Sebastião  Costa  -  Tadeu

Martins Leite -

O deputado Cabo Júlio - Presidente, meu voto é “sim”.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Estão aprovadas as Emendas nºs 1 a 4. Está, portanto, aprovado, em 1º

turno, o Projeto de Lei nº 4.648/2013 na forma do Substitutivo nº 1, com as Emendas

nºs 1 a 4. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em 2º turno,  da Proposta de Emenda à Constituição nº  47/2013,  do

deputado  Jayro  Lessa  e  outros,  que  altera  o  inciso  II  do  §  3º  do  art.  53  da

Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na

forma do vencido em 1º turno. Em discussão, a proposta. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. A presidência verifica, de plano, que não há quórum especial

para votação de proposta de emenda à Constituição, mas que há para a votação das

demais matérias constantes da pauta.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 4.106/2013, do deputado Glaycon

Franco, que institui o Dia da Carne Suína mineira. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade  do  projeto.  A  Comissão  de  Política  Agropecuária  opina  pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em discussão, o

projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Vem  à  Mesa

requerimento do deputado Glaycon Franco em que solicita a inversão da preferência

na votação, de modo que o projeto seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, o

requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo

processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a
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presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio

Moreira -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Dilzon  Melo  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -

Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa

- Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -  João Leite -

Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio

Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria

Tereza Lara - Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso

-  Rômulo  Viegas  -  Sávio  Souza  Cruz  -  Sebastião  Costa  -  Tadeu  Martins  Leite  -

Vanderlei Miranda.

O deputado Elismar Prado - Registre-se o meu voto “sim”, presidente.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  48  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovado o projeto. Com a aprovação do projeto, fica prejudicado o

Substitutivo  nº  1.  Está,  portanto,  aprovado,  em  turno  único,  o  Projeto  de  Lei  nº

4.106/2013 na forma original. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 701/2011, do deputado Arlen Santiago,

que obriga a inserção de orientações sobre a melhoria da qualidade de vida no verso

dos receituários médicos utilizados pela rede pública de saúde. A Comissão de Saúde

opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o

projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai

submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o

parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos

deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:
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Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

Bonifácio Mourão - Bosco - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte

Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon

Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro

Lessa  -  João  Leite  -  Juarez  Távora  -  Juninho  Araújo  -  Lafayette  de  Andrada  -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto

Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Pinduca Ferreira -

Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite.

O deputado Duilio de Castro - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O deputado Cabo Júlio - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 45 deputados. Não houve voto

contrário.  Está, portanto,  aprovado,  em 2º turno,  o Projeto de Lei  nº  701/2011 na

forma do vencido em 1° turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em 2º turno,  do Projeto  de  Lei  nº  1.211/2011,  do  deputado Gustavo

Valadares, que institui o Selo Jovem e dá outras providências. A Comissão de Esporte

opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº

1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto, salvo emenda.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Bonifácio

Mourão -  Bosco -  Cabo Júlio - Carlos  Henrique - Carlos Mosconi -  Dilzon Melo -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo

-  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Valadares  -  Inácio  Franco  -  Ivair
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Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Pinduca

Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues

- Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

Gilberto Abramo -  Glaycon Franco - Gustavo Corrêa -  Gustavo Valadares -  Inácio

Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Pinduca

Ferreira - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa

- Tadeu Martins Leite.

O deputado Fred Costa - Sr. Presidente, por favor, registre meu voto “sim”.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o

Projeto de Lei nº 1.211/2011 na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1. À

Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.617/2011, da deputada Rosângela

Reis, que altera a Lei nº 15.434, de 5/1/2005, que dispõe sobre o ensino religioso na

rede pública estadual de ensino e dá outras providências. A Comissão de Educação

opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº

1, que apresenta. Vem à Mesa requerimento do deputado Gilberto Abramo em que

solicita o adiamento da discussão do Projeto de Lei nº 1.617/2011. Em votação, o

requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.345/2011,  do  deputado  Luiz

Humberto Carneiro, que dispõe sobre a Comissão de Exames Especiais do Detran-

MG. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a

Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1, que foi publicada na edição do dia

13/12/2013.

O presidente - Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma subemenda à Emenda nº 1, do

deputado Luiz Humberto Carneiro, que recebeu o nº 1, e que, nos termos do § 4º do

art.  189 do  Regimento  Interno,  será  submetida  à  votação independentemente  de

parecer. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto, salvo emenda e subemenda.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

Bonifácio Mourão -  Bosco -  Cabo Júlio -  Carlos  Mosconi  -  Célio  Moreira -  Dalmo

Ribeiro  Silva  -  Dilzon  Melo  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -  Elismar  Prado  -

Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa

- Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -  João Leite -

Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio

Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria

Tereza Lara - Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso

- Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu

Martins Leite.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  47  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto, salvo emenda e subemenda. Em votação, a Subemenda nº 1 à

Emenda nº 1.
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- Registram “sim” os deputados e as deputadas :

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio

Moreira - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred

Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira -  Maria  Tereza Lara -  Marques Abreu -  Pinduca Ferreira -  Rogério

Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa

- Tadeu Martins Leite.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovada a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1. Com a aprovação Subemenda nº 1 à

Emenda nº 1, fica prejudicada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 2º turno,

o Projeto de Lei nº 2.345/2011 com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1. À Comissão

de Redação.

Discussão,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.547/2011,  do  deputado Adelmo

Carneiro Leão, que incentiva a agroecologia e a agricultura orgânica na agricultura

familiar  no Estado e dá outras providências.  A Comissão de Política Agropecuária

opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o

projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai

submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o

parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos

deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

Bonifácio Mourão -  Bosco -  Cabo Júlio -  Carlos  Mosconi  -  Célio  Moreira -  Dalmo

Ribeiro  Silva  -  Dilzon  Melo  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -  Elismar  Prado  -
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Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa

- Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -  João Leite -

Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio

Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria

Tereza Lara - Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso

- Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  46  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,

portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.547/2011 na forma do vencido

em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.666/2012,  do  deputado  Dalmo

Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Jacutinga o

imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do  projeto  na  forma  do  vencido  em  1º  turno.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a

votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,

c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo

eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

Bonifácio Mourão - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva

- Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa -

Gilberto  Abramo  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Valadares  -  Inácio  Franco  -  Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Pinduca

Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues

- Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  44  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
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portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.666/2012 na forma do vencido

em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.782/2013,  do  deputado  Dalmo

Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Sebastião

da Bela Vista o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina

pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto.

Não há oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A presidência  vai  submeter  a

matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do

art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo

processo eletrônico, a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda

não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,

em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado -

Fabiano  Tolentino  -  Fred  Costa  -  Gilberto  Abramo  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora -

Juninho  Araújo  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques

Abreu - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -

Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,

portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.782/2013 na forma do vencido

em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.813/2013, do governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Luz o imóvel que especifica. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão,

o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A presidência  vai

submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o
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parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos

deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João

Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Rogério Correia -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu

Martins Leite.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  44  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.814/2013, do governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Pitangui  o  imóvel  que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Dalmo



2829
____________________________________________________________________________

Ribeiro  Silva  -  Dilzon  Melo  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -  Elismar  Prado  -

Fabiano  Tolentino  -  Fred  Costa  -  Gilberto  Abramo  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora -

Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza

Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Marques Abreu -  Pinduca Ferreira - Rômulo Viegas -  Sargento Rodrigues - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite.

- Registra “branco” o deputado:

Rogério Correia.

O deputado Rômulo Veneroso - Sr. Presidente, queria registrar meu voto “sim”, por

favor.

O presidente -  Está computado. Votaram “sim” 45 deputados. Houve 1 voto em

branco. Está aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.816/2013, do governador do Estado,

que autoriza  o Poder  Executivo a doar  ao  Município  de  Uberlândia  o imóvel  que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Bonifácio

Mourão -  Cabo Júlio -  Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio  Moreira -  Dalmo

Ribeiro  Silva  -  Dilzon  Melo  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -  Elismar  Prado  -

Fabiano  Tolentino  -  Fred  Costa  -  Gilberto  Abramo  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora -

Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza
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Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins

Leite.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.817/2013, do governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Quartel Geral o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo

processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado -

Fabiano  Tolentino  -  Fred  Costa  -  Gilberto  Abramo  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Juarez Távora - Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado -

Luiz  Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -

Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins

Leite.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,

portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.817/2013 na forma do vencido

em 1º turno. À Comissão de Redação.
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Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.818/2013, do governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Pitangui  o  imóvel  que

especifica. A Comissão de Fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto.

Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred

Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Pinduca

Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues

- Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  44  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.819/2013, do governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Guarani  o  imóvel  que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo

processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua
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presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Anselmo  José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Bonifácio Mourão - Bosco -

Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Dilzon Melo - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa -

Gilberto  Abramo  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Valadares  -  Inácio  Franco  -  Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -  Juarez Távora -  Juninho Araújo -  Leonardo

Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia  Ferreira -  Maria  Tereza Lara -  Marques Abreu -  Pinduca Ferreira  -  Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas -  Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião

Costa - Tadeu Martins Leite -

O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,

portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.819/2013 na forma do vencido

em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.876/2013, do governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Três Corações o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo

processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa -
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Gilberto  Abramo  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Valadares  -  Inácio  Franco  -  Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -

Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins

Leite.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  41  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,

portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.876/2013 na forma do vencido

em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.877/2013, do governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Guarani  o  imóvel  que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo

processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio -

Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duilio de Castro -

Elismar  Prado -  Fabiano Tolentino -  Gilberto Abramo -  Glaycon Franco -  Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora -

Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia  Ferreira -  Maria  Tereza Lara -  Marques Abreu -  Pinduca Ferreira  -  Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas -  Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião

Costa - Tadeu Martins Leite.

- Registra “branco” o deputado:

Rogério Correia.
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O presidente - Votaram “sim” 38 deputados. Houve 1 voto em branco, totalizando 39

votos. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.877/2013 na forma

do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.415/2013, do deputado Lafayette de

Andrada, que concede prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei nº 18.938, de

10/06/2010, que autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig

- a doar ao Estado o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o

projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai

submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o

parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos

deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Dilzon Melo - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto Abramo -

Glaycon Franco - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa -

João  Leite  -  Juarez  Távora  -  Juninho  Araújo  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo

Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins

Leite.

O deputado Elismar Prado - Registre-se o meu voto “sim”, Sr. Presidente.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.415/2013 na

forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.434/2013, do deputado Lafayette de

Andrada, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Barbacena o imóvel
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que  especifica.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do

projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai  submeter a matéria a votação

pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art.

63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico,

a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Bonifácio

Mourão -  Cabo Júlio -  Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio  Moreira -  Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa -

Gilberto  Abramo  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Valadares  -  Inácio  Franco  -  Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -

Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas -  Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião

Costa.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  40  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,

portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.434/2013 na forma do vencido

em 1º turno. À Comissão de Redação.

Prorrogação da Reunião

O presidente - A presidência, nos termos do art. 21 do Regimento Interno, prorroga

esta reunião até as 13h59min. Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº

4.784/2013,  da Mesa da Assembleia,  que fixa normas sobre a remuneração e as

verbas  indenizatórias  do  deputado  estadual.  A  Mesa  da  Assembleia  opina  pela

aprovação  do  projeto.  Em  discussão,  o  projeto.  Com  a  palavra,  para  discutir,  o

deputado Sargento Rodrigues.

O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público  que  nos  assiste  pela  TV  Assembleia,  eu  não  poderia  deixar  de  fazer  a
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discussão desse projeto tão importante e obviamente fazer o debate. Neste momento,

Sr. Presidente, deputado Ivair Nogueira, é importante o debate sobre essa matéria,

que fixa as normas sobre a remuneração e as  verbas indenizatórias  do deputado

estadual.  Portanto,  é  uma matéria  de  interesse do conjunto dos deputados desta

Casa.  Por  que  discutir  esta  matéria?  Precisamos  definir,  no  bojo  deste  projeto,

aqueles que podem ter o direito ou não de receber o auxílio-moradia. Sou da tese,

deputado Inácio, e quero dizer isso aqui publicamente, que criaremos uma celeuma

entre  o  conjunto  dos  deputados.  Parte  receberá  R$22.850,00,  e  uma outra  parte

receberá R$20.042,00. Então, o projeto já começa com uma deformação. Não pode

haver  uma estirpe  de  deputados  remunerada  de  uma forma,  e  uma outra  parte

remunerada de outra forma.

Deputado Adelmo Carneiro Leão, acabei de tomar conhecimento, pela assessoria

da Mesa, deputado Jairo, que mesmo para aqueles deputados que vão receber não

haverá contrapartida no Iplemg. A contrapartida será igual à dos outros, ou seja, o

prejuízo será da totalidade dos 77 deputados, Inácio. Então, tem companheiro nosso

que  reside  no  interior  e  fala:  “Não,  na  forma  em  que  o  projeto  está,  estamos

resguardados”. Está resguardado para receber a verba indenizatória com relação ao

auxílio-moradia,  mas  não  haverá  a  contribuição,  para  o  Iplemg,  dos  valores

constantes de R$2.850,00. Portanto, o teto para a futura aposentadoria será idêntico

para todos. Ou seja, a maioria dos deputados não estava sabendo disso.

Questão de Ordem

O deputado Sargento Rodrigues - Presidente, V. Exa. pode perceber que não há

quórum  sequer  para  a  discussão,  porque,  regimentalmente,  precisamos  de  26

deputados para discutir. Então, gostaria que V. Exa. encerrasse a reunião, de plano, e

registrasse o tempo que ainda tenho para discutir.

Encerramento

O  presidente  (deputado  Ivair  Nogueira)  -  A  presidência  verifica,  de  plano,  a

inexistência  de  quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,

convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas,

com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20

horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA EM 17/12/2013

Presidência do Deputado Ivair Nogueira

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro - Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio - Ana Maria Resende - Bonifácio

Mourão - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Dalmo Ribeiro Silva - Glaycon

Franco - João Leite -  Juarez Távora -  Leonardo Moreira - Leonídio Bouças -  Luiz

Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Pompílio Canavez -

Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

Falta de Quórum

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Às 9h15min, a lista de comparecimento

não registra a existência de número regimental. A presidência deixa de abrir a reunião

por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de logo

mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária também

de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.550/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O governador  do  Estado encaminhou a  esta  Casa,  por  meio  da  Mensagem  nº

537/2013,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,  que  dispõe  sobre  a  revisão  do  Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2014.

Publicado  em  3/10/2013,  foi  a  proposição  distribuída  a  esta  comissão,  em

conformidade com o art. 160 da Constituição do Estado e com o art. 204, caput, do

Regimento Interno.

Em obediência ao rito regimental previsto no § 2° do art. 204, foi concedido prazo

de 20 dias para a apresentação de emendas, o qual foi prorrogado por acordo do
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Colégio de Líderes. Foram recebidas, nesse período, 70 emendas.

Nos  termos  do §  5º  do  art.  204 do Regimento  Interno,  esta  comissão passa a

analisar o projeto e as emendas apresentadas.

Fundamentação

O Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - sistematiza, para um período

de quatro anos e de modo regionalizado, todos os programas que o governo pretende

desenvolver, com suas ações, isto é, todos os projetos e atividades previstos para

garantir a entrega à sociedade ou à própria administração pública de um produto -

bem, serviço ou transferências financeiras -, com os respectivos quantitativos físicos

e financeiros.

A revisão do PPAG, etapa inerente ao processo de planejamento, conforme previsto

no art. 8º da Lei nº 20.024, de janeiro de 2012, objetiva avaliar os programas e ações

propostos e corrigir os rumos, se necessário, para promover a adequação do plano à

realidade e a integração entre o PPAG e a Lei Orçamentária.

Segundo a exposição de motivos que acompanha a mensagem, a revisão do Plano

ora proposta contém “(...)  32 Programas Estruturadores que objetivam melhorar a

vida dos mineiros e consolidar a ascensão de Minas no cenário nacional”.

O Plano Plurianual se coaduna com a Lei nº 20.008, de 2012, que atualizou o Plano

Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - para o período 2011-2030. O PMDI é

o  planejamento  de  longo  prazo  e  sua  atualização  trouxe  inovações  estruturais  e

metodológicas, definindo as grandes áreas de atuação do Estado como Redes de

Desenvolvimento  Integrado.  As  redes  constituem  um  arranjo  institucional  que

organiza os programas e ações governamentais e possibilitam maior interlocução e

cooperação  intragovernamental  e  entre  os  níveis  de  governo  e  desse  com  a

sociedade.  Para  cada  rede  são  definidas  metas  síntese,  que  se  desdobram  em

objetivos,  estratégias  e  indicadores,  com  índices  para  medir  as  transformações

desejadas. Os indicadores são mensurados a partir  de um índice de referência. O

PMDI estabelece ainda indicadores por  região de planejamento para as áreas de

saúde,  segurança  pública  e  educação,  em  consonância  com  a  estratégia  de

regionalização da atuação da administração pública.

Em cada rede são estabelecidos programas cujo grau de prioridade é definido a
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partir  da  classificação  como estruturadores  ou  associados.  Os estruturadores são

programas estratégicos, que mobilizam alto volume de recursos, e são capazes de

contribuir de modo mais efetivo para a consecução dos objetivos estratégicos de cada

rede,  com  impactos  mais  diretos  nos  indicadores  de  resultados  estabelecidos  no

PMDI.  Os  programas  associados  são aqueles  que  colaboram com os  programas

estruturadores e atuam de forma sinérgica com esses, para o alcance dos objetivos

estratégicos e resultados finalísticos estabelecidos em cada rede no PMDI. Há ainda

os programas especiais, aqueles necessários à manutenção do aparelho do Estado,

como  o  Apoio  à  administração  pública,  Obrigações  Especiais  e  Reserva  de

Contingência  (999),  que  não  apresentam  identificação  direta  com  as  Redes  de

Desenvolvimento Integrado.

Os programas se desdobram em ações, que são a unidade mínima do Plano e que

fazem a ligação com o orçamento anual. As ações são os projetos e as atividades da

administração pública.  Nos programas estruturadores, as ações, por  sua vez,  são

classificadas como projetos e processos estratégicos. Os projetos estratégicos são

ações  que  resultam  em  um  produto  novo  -  bem  ou  serviço  -,  fazendo  entregas

específicas  e  únicas  para  a  sociedade  ou  para  a  administração.  Os  processos

estratégicos  correspondem a atividades do Estado,  isto  é,  a ações perenes,  com

entregas de produtos que se mantêm e se repetem ao longo do planejamento.

Para avaliar o Plano, o governo utiliza dois indicadores quais sejam: o desempenho

na execução das ações e seu grau de regionalização. O desempenho na execução

das ações é mensurado por meio de três índices: o primeiro é o percentual de ações

com desempenho físico (quantidade de produtos entregues) satisfatório, o segundo

se refere  ao  percentual  de  ações  com desempenho orçamentário  satisfatório  e  o

terceiro mensura o grau de eficiência das ações, que consiste na relação percentual

entre os desempenhos físico e financeiro.

Segundo informações apresentadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão -  Seplag -  durante Reunião de Abertura da Revisão do PPAG 2012-2015,

exercício  2014,  ocorrida  nesta  Casa,  houve significativa  melhora  no  desempenho

físico e da eficiência no período 2008 a 2012, saltando de 47,71% (físico) e 31,30%

(eficiência), em 2008, para 61,36% (físico) e 37,38% (eficiência) em 2012, enquanto o
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desempenho  financeiro  oscilou  de  44,75%,  em  2008,  para  41,75%,  em  2012,

conforme gráfico abaixo.

GRÁFICO 1

% de ações com desempenho satisfatório (entre 70% e 130%) - PPAG 2008-2011, e

suas revisões e PPAG 2012-2015

* - O Gráfico 1, contendo a porcentagem de ações com desempenho satisfatório,

entre 70% e 130%, PPAG 2008-2011, e suas revisões PPAG 2012-2015, foi publicado

no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

O indicador de regionalização da execução também se desdobra em três índices: o

percentual  de  ações  com  pelo  menos  70%  de  execução  física  registrada  por

município, que atingiu 91,50% em 2012, contra 69,79% no início da série, em 2008; o

percentual  de ações com pelo menos 70% de execução financeira registrada por

município, que atingiu 91,80% em 2012, contra 65,47% em 2008, e o percentual de

recursos das ações registrados por município, que atingiu 83,96% em 2012, contra

29,03% em 2008. Os indicadores demonstram uma trajetória crescente de execução

regionalizada a cada ano.

GRÁFICO 2

Evolução da regionalização da execução do PPAG 2008-2011 e suas revisões e

PPAG 2012-2015 - Minas Gerais - 2008-2012

* -  O Gráfico 2,  contendo a evolução da regionalização da execução do PPAG

2008-2011, e suas revisões, foi publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

No tocante à revisão do Plano, o projeto em análise prevê o montante de recursos

de  R$81.494.711.212,00  (oitenta  e  um  bilhões  quatrocentos  e  noventa  e  quatro

milhões setecentos e onze mil e duzentos e doze reais), o que representa, em valores

nominais, um aumento de 6,96% em relação ao previsto para 2013. Esse montante é

composto pelos valores estimados para o orçamento fiscal do Estado, incluídas as

receitas e despesas intraorçamentárias - R$ 75.016.225.348,00 - e o orçamento de

investimento das empresas controladas pelo Estado - R$ 6.478.485.864,00 -, e está

distribuído em 237 programas estruturadores e associados, que compõem as Redes

de Desenvolvimento Integrado, e nos programas especiais, conforme quadro abaixo:
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QUADRO 1 - RECURSOS ALOCADOS POR REDE DE DESENVOLVIMENTO

INTEGRADO E PROGRAMAS ESPECIAIS - PPAG 2012-2015 - REVISÃO 2013

* -  O Quadro 1, contendo os Recursos Alocados por Rede de Desenvolvimento

Integrado e Programas Especiais - PPAG 2012-2015 - Revisão 2013 foi publicado no

Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

Pelo quadro acima, observa-se que a distribuição relativa dos recursos entre as

Redes de Desenvolvimento Integrado e entre os diferentes programas não apresenta

grandes variações ao longo do período de 2013 a 2015.

A proposta de revisão para 2014 inclui um novo programa na carteira de programas

estruturadores, denominado “Gestão dos Complexos Hospitalares da Fhemig”, a qual

passa  a  constituir-se  de  um  conjunto  de  32  programas  que,  juntos,  mobilizarão

recursos  da  ordem de R$ 17,2  bilhões.  Comparando com 2013,  há  um pequeno

acréscimo no valor absoluto destinado aos programas estruturadores, sendo que, em

termos  percentuais,  a  participação  desses  programas  no  orçamento  do  Estado

permanece a mesma (21%). Os programas estruturadores com maior  previsão de

recursos são: Educação para Crescer (R$7 bilhões), Minas Logística (R$ 2,3 bilhões),

Infraestrutura de Defesa Social (R$ 1,6 bilhões) e Saneamento para Todos (R$ 1,3

bilhões).

O projeto ora analisado estabelece também 165 programas associados, cujo valor

total previsto é de R$ 9,5 bilhões, o que representa 11,66% dos recursos estimados

para  o  orçamento  de  2014.  Em  relação  a  2013,  nota-se  um  aumento  no  valor

absoluto e percentual de R$ 2 bilhões e 26%, respectivamente.

Quanto aos programas especiais, estima-se que mobilizarão R$  54,9 bilhões em

2014, o que representa 67,2% do orçamento. Desse montante, destacam-se as ações

destinadas ao pagamento de despesas com pessoal (ativos, inativos e pensionistas),

as  obrigações  decorrentes  da  dívida  pública  fundada  e  as  transferências

constitucionais  a  municípios.  Em  relação  a  2013,  está  previsto  um  acréscimo  de

aproximadamente 2,6 bilhões no valor destinado aos programas especiais.

Sob o prisma das Redes de Desenvolvimento Integrado, estima-se um montante de

recursos da ordem de R$ 26,6 bilhões para o exercício de 2014, sendo que as redes

com maiores volumes de recursos são: Educação e Desenvolvimento Humano (R$
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8,3  bilhões),  Atenção  em  Saúde  (R$7,2  bilhões),  Infraestrutura  (R$3,2  bilhões),

Desenvolvimento  Econômico  Sustentável  (R$  2,9  bilhões)  e  Defesa  e  Segurança

(R$2,2  bilhões).  Ressalte-se  que  as  políticas  de  Saúde  e  de  Educação  têm

vinculação constitucional de recursos, o que justifica seus valores bem superiores aos

das demais. As redes de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico Sustentável e

Defesa e Segurança, por outro lado, resultam de opções discricionárias do governo.

Ainda  sob  a  ótica  das  Redes  de  Desenvolvimento  Integrado,  verifica-se  um

decréscimo no montante de recursos programado para 2013 e o planejado para 2014

nas  redes  de  Desenvolvimento  Econômico  Sustentável,  Desenvolvimento  Rural,

Desenvolvimento Social e Proteção e Governo Integrado, Eficiente e Eficaz.

O projeto de revisão traz também anexo contendo demonstrativo de programas e

ações a serem incluídos e excluídos no exercício de 2014. A análise do demonstrativo

indica a inclusão de oito novos programas e a exclusão de outros doze.

Excetuando-se aqueles que foram incluídos novamente com outro código, ou cujos

recursos foram transferidos para outra ação, seis programas foram excluídos de fato.

QUADRO 2 - PROGRAMAS INCLUÍDOS

*  -  O  Quadro  2,  contendo  os  Programas  Incluídos,  foi  publicado  no  Diário  do

Legislativo, de 19.12.2013.

Fonte:  Projeto de  Lei  nº  4.550/2013 -  Volume II  -  Anexo III  -  Demonstrativo de

Programas e Ações Incluídos e Excluídos.

* Este programa foi transferido da Rede de Desenvolvimento Social e Proteção para

a Rede Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

QUADRO 3 - PROGRAMAS EXCLUÍDOS

*  -  O Quadro  3,  contendo  os  Programas  Excluídos,  foi  publicado no  Diário  do

Legislativo, de 19.12.2013.

Fonte:  Projeto de  Lei  nº  4.550/2013 -  Volume II  -  Anexo III  -  Demonstrativo de

Programas e Ações Incluídos e Excluídos.

* Este programa foi transferido para a Rede Rede de Educação e Desenvolvimento

Humano

Estão previstas a inclusão de 91 ações, a exclusão de 133 e a manutenção de

1.054. Do total das ações excluídas, 22 foram inseridas via emendas parlamentares,
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decorrentes de sugestão popular, durante a revisão ocorrida no ano de 2012 para o

exercício de 2013.

Segundo o Anexo III - Demonstrativo de Programas e Ações Incluídos e Excluídos

constante no Volume II do projeto em análise, das 22 justificativas para exclusão das

ações inseridas no planejamento via emendas parlamentares, 19 fazem referência à

insuficiência  de  recurso  (baixo  valor  alocado  por  emenda  e  não  suplementação

financeira pelo Tesouro).

Ainda segundo o Anexo III, a Ação 4040 - destinada à Bolsa Reciclagem (4031) -

passa a compor o escopo de um programa associado (110 - Melhoria da Qualidade

Ambiental) e não mais um programa estruturador, como em 2013.

Para o exercício de 2014, esta Casa promoveu audiências públicas no interior e na

capital, ao longo dos meses de outubro e novembro de 2013, para discutir as ações

do PPAG, bem como colher sugestões para o seu aprimoramento. Desse processo,

resultaram 261 propostas populares que, após análise da Comissão de Participação

de Popular, foram transformadas em 164 propostas de ação legislativa, que geraram

51  emendas  ao  projeto  de  revisão  do  PPAG  e  42  emendas  ao  projeto  de  lei

orçamentária.

Em razão do acompanhamento das políticas públicas setoriais e da promoção de

audiências públicas para o monitoramento do PPAG 2012-2015 e para a revisão do

Plano  para  o  exercício  de  2014,  as  comissões  participaram  ativamente  dessa

discussão, tendo apresentado emendas ao projeto de lei em exame. Muitas dessas

emendas foram acatadas por estarem em sintonia com aquelas apresentadas a partir

de sugestões populares.

As emendas parlamentares, por sua vez, abrangeram alguns setores das políticas

públicas do Estado, priorizando regiões, com metas físicas e financeiras.

Apresentamos, ainda, algumas emendas para corrigir erros materiais, permitir maior

adequação dos produtos às finalidades das ações e regionalizar suas metas físicas e

financeiras.  Com a preocupação de garantir  a articulação,  a interdependência e a

compatibilidade entre as leis do ciclo orçamentário, foram propostas alterações em

algumas ações do PPAG, com o intuito de adequá-las à nova distribuição de recursos

orçamentários  decorrente  da  aprovação  de  emendas  de  autoria  parlamentar  ao
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orçamento. A compatibilização do PPAG com o orçamento representa um ganho de

qualidade nas leis do ciclo orçamentário.

O  PPAG  revela  as  preferências  governamentais.  Sua  análise  nos  mostra  as

decisões de ação do governo,  demonstrando não apenas o que deve ser  feito  e

como, mas também a quantidade de bens e serviços resultantes e seu custo social.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.550/2013, em

turno único,  com a Emenda nº  5 apresentada pela  Comissão de Saúde;  com as

Emendas nºs 15, 17, 22 a 25, 27, 29, 30 a 33, 35, 37, 38, 39, 42 a 52, 55, 57, 59, 60,

62  a  64,  67,  68  apresentadas  pela  Comissão  de  Participação  Popular;  com  as

Emendas nºs 71 a 138 e com as Subemendas n° 1 às Emendas n° 2, 4, 6, 7, 9, 13,

14,  16, 26,  28,  34, 36,  40, 41, 54,  56, 58,  61, 65 e 69 apresentadas ao final do

parecer; e pela rejeição das Emendas nºs 11, 12, 18 a 21, 53 e 70. As Emendas nºs

2,  4,  6,  7,  9,  13,  14,  16,  26,  28,  34,  36,  40,  41,  54,  56,  58,  61,  65  e  69  ficam

prejudicadas  pela  aprovação  das  respectivas  subemendas.  A Emenda  nº  1  fica

prejudicada pela Subemenda nº 1 à Emenda nº 26; Emenda nº 3 fica prejudicada pela

Subemenda nº 1 à Emenda nº 36; Emenda nº 8 fica prejudicada pela Subemenda nº

1 à Emenda nº 40; Emenda nº 10 fica prejudicada pela Emenda nº 35 e a Emenda nº

66 fica prejudicada pela Subemenda nº 1 à Emenda nº 61. É necessário destacar que

as Subemendas n° 1 às Emendas n°s 28, 34 e 54, e as Emendas n°s 82 a 135 foram

apresentadas para compatibilizar o plano com as alterações feitas no orçamento e

que as Subemendas nº 1 as Emendas nº 4, 9, 56 e 61 também foram utilizadas no

processo de compatibilização acima mencionado. As Emendas n°s 136 e 137 foram

apresentadas  para  ajustar  as  metas  financeiras  das  ações  utilizadas  para

recomposição da reserva de contingência e que a Emenda n° 138 ajusta as metas

financeiras da Ação n° 9999 - Reserva de Contingência.

Emenda nº 0002/01 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 169 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO -

Ação:  4125  -  QUALIFICAÇÃO  GERENCIAL  E  TÉCNICA  DAS  UNIDADES

PRODUTIVAS DE PECUÁRIA LEITEIRA - MINAS LEITE.

Mudança  de  finalidade  para:  Estimular  a  qualificação  gerencial  e  técnica  dos
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produtores  rurais  que  tenham  a  atividade  leiteira  como  principal  fonte  de  renda,

visando à melhoria da qualidade do produto final, em atendimento às exigências do

mercado  consumidor  e  à  sustentabilidade  econômica  das  unidades  produtivas  e

facilitando a comercialização de leite de grupo de produtores associados, de forma a

obter  melhor  preço  unitário  e  participar  do  Programa  de  Qualidade  do  Leite  da

Emater-MG.

------------------------------

Emenda nº 0004/01 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  4554  -  APOIO  A  INCLUSÃO  SOCIAL  DOS  GRUPOS  E  INDIVÍDUOS

VULNERÁVEIS E HISTORICAMENTE DISCRIMINADOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0006/01 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 002 - SAÚDE INTEGRADA -

Ação: 4288 - TELE MINAS SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0007/01 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 044 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE -

Ação: 4638 - ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO ESTADO
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0009/01 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL -

Ação:  1115  -  PROJETO IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO (OLHO-

VIVO)

Mudança de finalidade para: Geradas por câmeras distribuídas em vias publicas e

terminais rodoviários das cidades com altos registros de ocorrências de criminalidade

violenta  contra  o  patrimônio,  contribuindo  para  a  prevenção  e  repressão  da

criminalidade nas áreas em que foi instalado. Sua implantação possibilita melhorias

nos índices de criminalidade violenta contra o patrimônio das regiões monitoradas,

bem como a maior eficiência da atuação policial.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0013/01 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art. (...) - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - publicará:

I  -  informações  sobre  a  estrutura  analítica  de  cada  ação  dos  programas

estruturadores,  o  detalhamento  do  produto,  a  execução  física  e  financeira,  assim

como  as  principais  entregas  efetivadas,  de  cada  subprojeto  e  subprocesso,  no

relatório anexo aos relatórios bimestrais de monitoramento do PPAG 2012-2015;

II  -  informações  sobre  a  estrutura  analítica  de  cada  ação  dos  programas

estruturadores, a descrição e o produto dos subprojetos e subprocessos por ação dos

programas estruturadores, no relatório anexo aos projetos de lei de revisão do PPAG
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2012-2015, exercício de 2015.".

------------------------------

Emenda  nº  0014/01  (originada  da  PLE  nº  1.873/2013)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO

PRODUTIVA -

Ação:  4173  -  APOIO  À  COMERCIALIZAÇÃO  DA  ECONOMIA  POPULAR

SOLIDÁRIA.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 399.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0016/01  (originada  da  PLE  nº  1.874/2013)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ação:  ....  -  COFINANCIAMENTO  DE  SERVIÇOS  E  BENEFÍCIOS  PARA

MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

Unidade Orçamentária: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: Possibilitar a oferta de ações de proteção social a família e indivíduos

em situação de risco social e violação de direitos, inclusive com a contratação de

equipes municipais para o acompanhamento familiar.

Produto: MUNICÍPIO COFINANCIADO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 900.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:
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9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0026/01  (originada  da  PLE  nº  1.940/2013)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 271 - MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA

Ação: .... - Xadrez na Escola

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  Desenvolver,  por  meio  do  xadrez,  o  autocontrole  psicofísico,  a

criatividade,  a  capacidade  de  pensar  de  maneira  lógica  e  ágil,  estimulando-se  a

tomada de decisões com autonomia e melhorando-se a capacidade de aprendizado e

de integração social.

Produto: ALUNO PARTICIPANTE

Unidade de medida: ALUNO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 80.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0028/01  (originada  da  PLE  nº  1.944/2013)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  123 -  DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS

MECANISMOS DE PRODUÇÃO -

Ação: 4409 - ESTÍMULO À PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO CULTURAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 300.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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------------------------------

Emenda  nº  0034/01  (originada  da  PLE  nº  1.906/2013)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA -

Ação: 4587 - ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.363.080,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0036/01  (originada  da  PLE  nº  1.964/2013)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR -

Ação: 4115 - APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Mudança de finalidade para: Apoiar o beneficiamento, comercialização, aquisição

pelo mercado institucional (hospitais, presídios, órgãos públicos, além da alimentação

escolar na rede estadual) e distribuição dos produtos da agricultura familiar em Minas

Gerais,  gerando ocupação e renda no campo e colaborando para a promoção da

segurança alimentar e nutricional sustentável  da população, inclusive com o apoio

aos municípios e aos agricultores familiares na realização de venda direta de seus

produtos aos consumidores urbanos, assegurando padrão de conforto e higiene na

comercialização.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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------------------------------

Emenda  nº  0040/01  (originada  da  PLE  nº  1.970/2013)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 110 - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL -

Ação: 4031 - BOLSA RECICLAGEM

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 900.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0041/01  (originada  da  PLE  nº  1.974/2013)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  ....  -  APOIO  À  ESTRUTURAÇÃO  DOS  CONSELHOS  TUTELARES  E

MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  APOIAR  A  ESTRUTURAÇÃO  DOS  CONSELHOS  TUTELARES  E

MUNICIPAIS,  POSSIBILITANDO  MELHOR  DESEMPENHO  DE  SUAS

ATRIBUIÇÕES.

Produto: CONSELHO APOIADO

Unidade de medida: CONSELHO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 650.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------
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Emenda  nº  0054/01  (originada  da  PLE  nº  1.996/2013)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  233  -  COOPERAÇÃO  ESTADO  E  MUNICÍPIO  NA  ÁREA

EDUCACIONAL -

Ação: 4191 - ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS

Mudança  de  finalidade  para:  DISPONIBILIZAR  RECURSOS  HUMANOS,

TÉCNICOS,  MATERIAIS  E  FINANCEIROS  AOS  MUNICÍPIOS,  VISANDO  À

MELHORIA  DOS  PADRÕES  DE  QUALIDADE  DA  EDUCAÇÃO  BÁSICA  -

EDUCAÇÃO  INFANTIL,  ENSINO  FUNDAMENTAL  E  ENSINO  MÉDIO  -  e  para

capacitar os gestores municipais de ensino, visando à universalização da educação

básica.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda  nº  0056/01  (originada  da  PLE  nº  1.999/2013)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR -

Ação:  1218  -  FORTALECIMENTO  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR  PARA  O

ABASTECIMENTO ALIMENTAR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 700.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0058/01 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 141 - POLÍCIA OSTENSIVA -

Ação: 4290 - POLICIAMENTO OSTENSIVO DE MEIO AMBIENTE

Mudança de finalidade para: Realizar patrulhamentos urbanos e rurais, visando a
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prevenir  e  coibir  a  degradação  ambiental  decorrente  das  atividades  humanas,

desencadeando ações e operações que combatam os crimes e infrações ambientais,

inclusive de maus-tratos de animais.

------------------------------

Emenda  nº  0061/01  (originada  da  PLE  nº  2.005/2013)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 1111 - DELEGACIA MODELO

Mudança de finalidade para: DESENVOLVER E IMPLEMENTAR METODOLOGIA

DE  TRABALHO  QUE  AUMENTE  A  RESOLUTIVIDADE  NA  APURAÇÃO  DE

INFRAÇÕES  PENAIS,  DE  FORMA  A  CONTRIBUIR  PARA  A  REDUÇÃO  DA

CRIMINALIDADE;  APRIMORAR  E  AMPLIAR  O  ATENDIMENTO  AO  CIDADÃO  A

PARTIR DOS NOVOS PROCESSOS DE TRABALHO E LEGITIMAR PERANTE OS

SERVIDORES AS NOVAS METODOLOGIAS ADOTADAS; AUMENTAR O NÍVEL DE

CONFIANÇA NA ATIVIDADE  POLICIAL CIVIL  A PARTIR  DE  PROCEDIMENTOS

TRANSPARENTES,  EFICIENTES  E  QUE  SIMPLIFIQUEM  A  RELAÇÃO  DA

INSTITUIÇÃO  COM  O  CIDADÃO  e  implantar  o  Protocolo  de  Humanização  no

Atendimento às Vítimas de Violência Sexual.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 250.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0065/01  (originada  da  PLE  nº  2.016/2013)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Unidade Orçamentária: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade:  GARANTIR  A  OFERTA  DO  SERVIÇO  DE  ACOLHIMENTO
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INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, CRIANÇAS E

ADOLESCENTES  SOB  MEDIDA DE  PROTEÇÃO  E  EM  SITUAÇÃO  DE  RISCO,

IDOSOS  QUE  NÃO  DISPÕEM  DE  CONDIÇÕES  PARA PERMANECER  COM  A

FAMÍLIA, ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO

Produto: PESSOA ATENDIDA

Unidade de medida: PESSOA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 700.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda  nº  0069/01  (originada  da  PLE  nº  2.032/2013)  Autoria:  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA

Ação: .... - Combate ao Tráfico de Seres Humanos

Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Finalidade:  Apoiar  o  Comitê  Interinstitucional  de  Enfrentamento  ao  Tráfico  de

Pessoas e realizar ações de sensibilização e campanhas de enfrentamento ao tráfico

de pessoas.

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Unidade de medida: CAMPANHA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 450.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0071 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Programa: 040 - INVESTIMENTO COMPETITIVO PARA O FORTALECIMENTO E

DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA MINEIRA -

Ação: 1250 - CENTRO DE TECNOLOGIA E CAPACITAÇÃO AEROESPACIAL DE

MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0072 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS -

Ação: 3008 - CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DA CULTURA PRESIDENTE ITAMAR

FRANCO

Mudança de produto para: OBRA CONCLUÍDA

Mudança de unidade de medida para: OBRA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

Justificativa: A alteração visa antecipar os valores financeiros dos anos de 2016 e

2017 para o ano de 2015, uma vez que a conclusão das obras da Estação da Cultura

Presidente Itamar Franco está prevista para o final do exercício de 2014, podendo

haver, em 2015, pagamentos de medições finais, após o aceite das obras.

------------------------------

Emenda nº 0073 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS -

Ação:  1001  -  IMPLANTAÇÃO  E  GESTÃO  DA  ESTAÇÃO  DA  CULTURA

PRESIDENTE ITAMAR FRANCO

Mudança  de  nome  para:  IMPLANTAÇÃO  DA  ESTAÇÃO  DA  CULTURA

PRESIDENTE ITAMAR FRANCO

Mudança de produto para: CENTRO CULTURAL IMPLANTADO

------------------------------

Emenda nº 0074 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS -

Ação: 1217 - CIRCUITO CULTURAL PRAÇA DA LIBERDADE

Mudança de produto para: OBRA CONCLUÍDA

Mudança de unidade de medida para: OBRA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0075 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS -

Ação:  7030 -  ENCARGOS DECORRENTES DA ADESÃO AO PARCELAMENTO

INSTITUIDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.941/2009

Mudança de nome para: ENCARGOS DECORRENTES DE PARCELAMENTOS

------------------------------

Emenda nº 0076 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 163 - PLUGMINAS - CENTRO DE FORMAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO

DIGITAL -

Ação: 1078 - PLUG MINAS

Mudança de nome para: MANUTENÇÃO DO PLUG MINAS

------------------------------

Emenda nº 0077 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Texto da emenda: Dê-se aos incisos II e III do caput e ao §1° do art. 2º a redação

que segue, acrescentando-se ao artigo o seguinte §3°:

"Art. 2º - (...)

II  -  o Anexo II contém os programas e ações da administração pública Estadual

organizados por setor de governo e o demonstrativo de programas e ações incluídos

e excluídos, com a exposição sucinta dos motivos que justificam a alteração;

III - o Anexo III contém as alterações efetuadas em programas e ações introduzidas

no  âmbito  do  Poder  Legislativo  a  serem  incorporadas  pelo  Poder  Executivo  aos

Anexos I e II desta lei.

§1° - Os Anexos I e II desta lei, depois de efetuada a incorporação a que se refere o
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inciso III do caput, atualizam os Anexos I e II da Lei nº 20.024, de 2012, contendo as

respectivas  inclusões  e  alterações,  qualitativas  ou  quantitativas,  efetuadas  em

programas, indicadores, ações e demais atributos.

(...)

§3° - Consideram-se dispositivos do inciso III do caput os itens constantes do Anexo

III desta lei.".

------------------------------

Emenda nº 0078 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Texto da emenda: Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:

"Art.  3º  -  Os  Poderes  Legislativo  e  Executivo  efetuarão  ajustes  decorrentes  de

emendas parlamentares e necessários à compatibilização do planejamento para o

exercício de 2014 contido na revisão do PPAG 2012-2015 e da Lei Orçamentária para

o mesmo exercício.".

------------------------------

Emenda nº 0079 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Texto da emenda: Acrescente-se onde convier:

"Art.  ...  -  Serão realizadas em 2014, no âmbito do Poder Legislativo, audiências

públicas de avaliação dos resultados alcançados pelos programas estruturadores.".

------------------------------

Emenda nº 0080 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Texto da emenda: Dê-se ao art. 4º a seguinte redação:

"Art. 4º - O Poder Executivo poderá transpor, remanejar, transferir, excluir, criar ou

utilizar,  total  ou  parcialmente,  programas,  ações,  metas,  indicadores  e  dotações

orçamentárias,  a  fim  de  viabilizar  a  compatibilização  entre  o  planejamento  e

orçamento  para o exercício de 2014,  em decorrência da extinção,  transformação,

transferência,  incorporação  ou  desmembramento  de  órgãos  e  entidades,  ou  de

alterações  de suas  competências  ou  atribuições,  autorizadas  por  lei  que  altere  a

estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo e em virtude da Lei

Complementar n° 131, de 6 de dezembro de 2013.".

------------------------------

Emenda nº 0081 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Programa: .... - Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado

Rede: Rede de Ciência,Tecnologia e Inovação

Unidade  Responsável:  1221  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Tipo de Programa: Atividade Fim do Orçamento Fiscal

Objetivo: Ampliar a capacidade local e regional para combater a exclusão social,

gerar trabalho e renda e contribuir para a melhoria do nível de vida da população,

com foco na formação e qualificação profissional, segundo as demandas do mercado.

Objetivos Estratégicos:

-  AMPLIAR  A  INSERÇÃO  DE  MINAS  GERAIS  NA  ECONOMIA  DO

CONHECIMENTO

-  AMPLIAR  OS  AMBIENTES  DE  INOVAÇÃO  GERANDO  EMPREGOS  DE

QUALIDADE, RETENDO E ATRAINDO TALENTOS

- FORTALECER A CIDADANIA DIGITAL

Resultado Finalístico:

-  PERCENTUAL DE  OCUPADOS  EM  MINAS  GERAIS  COM PELO  MENOS O

ENSINO SUPERIOR (22 ANOS OU MAIS)

Indicador do Programa:

Indicador (unidade de medida): CVT EM FUNCIONAMENTO (%)

Data Referência: 31/12/2010 Índice Referência: 364,00 Meta 2015: 100,00

Ação: .... - Operacionalização de CVTs e telecentros

Unidade  Orçamentária:  1221  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Finalidade:  GARANTIR  A  FUNCIONALIDADE  DA  REDE  DE  CENTROS

VOCACIONAIS  TECNOLÓGICOS  E  TELECENTROS,  COM  FOCO  NA

DISSEMINAÇÃO  DO  CONHECIMENTO,  BUSCANDO  A  CONSTRUÇÃO  DE

PARCERIAS COM VISTAS À ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ASSEGURANDO A

CONTINUIDADE  DOS  OBJETIVOS  DO  PROGRAMA E  SUA AMPLIAÇÃO  POR

MEIO  DA  OFERTA  DE  VAGAS  DE  EDUCAÇÃO  À  DISTÂNCIA  NO  ENSINO

SUPERIOR, INCLUSIVE O TECNÓLOGO.

Produto: CENTRO MANTIDO
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Unidade de medida: CENTRO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

Cancelamento Compensatório:

Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação: 9999

- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

------------------------------

Emenda nº 0082 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 050 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA

E MUCURI E NORTE DE MINAS -

Ação: 1048 - ÁGUA PARA TODOS - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA

ÁGUA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0083 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 166 - BARRAGENS DE MINAS -

Ação: 1084 - IMPLANTAÇÃO DE BARRAGENS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0084 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 053 - SANEAMENTO PARA TODOS -

Ação: 1098 - SANEAMENTO DE MINAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------
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Emenda nº 0085 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 132 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL -

Ação:  1107  -  APOIO  AOS  MUNICÍPIOS  EM  INTERVENÇÕES  DE

INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0086 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 035 - MINAS LOGÍSTICA -

Ação: 1110 - CAMINHOS DE MINAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0087 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 246 - SEGURANÇA ALIMENTAR -

Ação: 1140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA

EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (CRESANS)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0088 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 160 -  APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL GESTÃO E

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS -

Ação: 1167 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

MUNICIPAL - PADEM

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.
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------------------------------

Emenda nº 0089 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA -

Ação: 1181 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0090 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 028 - SUSTENTABILIDADE E INFRAESTRUTURA NO CAMPO -

Ação: 1212 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0091 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 1262 - PERÍCIA CRIMINAL INTEGRADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0092 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA -

Ação: 1283 - POLÍCIA PARA CIDADANIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0093 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG -
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Ação: 1328 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E DOS

CAMPI DA UEMG

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0094 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 112 - VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA RURAL -

Ação: 2005 - INFRAESTRUTURAS DO SETOR AGROPECUÁRIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0095 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação: 2009 - DIREÇÃO ADMINISTRATIVA da U.O: 1011: Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0096 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  291  -  ENSINO  MÉDIO  E  FUNDAMENTAL  -  ESCOLA  ESTADUAL

ORDEM E PROGRESSO -

Ação:  2031  -  DESENVOLVIMENTO  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL  -  ESCOLA

ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0097 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Programa: 160 -  APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL GESTÃO E

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS -

Ação: 2045 - COORDENAÇÃO DOS REPASSES VOLUNTÁRIOS DE RECURSOS

PRATICADOS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0098 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 246 - SEGURANÇA ALIMENTAR -

Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA

ALIMENTAR DE MINAS GERAIS (CONSEA/MG)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0099 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  292  -  DESENVOLVIMENTO  DA  INFRAESTRUTURA

GOVERNAMENTAL -

Ação: 2065 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS

UNIDADES FÍSICAS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0100 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação: 2086 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSFUNDEB E CAE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.
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------------------------------

Emenda nº 0101 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 294 - PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL -

Ação: 2087 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO CBMMG

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0102 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  233  -  COOPERAÇÃO  ESTADO  E  MUNICÍPIO  NA  ÁREA

EDUCACIONAL -

Ação: 2103 - TRANSPORTE ESCOLAR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0103 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 726 - ACESSO À JUSTIÇA -

Ação:  4033  -  CONSTRUÇÃO  E  REFORMA DE  UNIDADES  DA DEFENSORIA

PÚBLICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0104 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  113  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DE  RECURSOS

HÍDRICOS -

Ação: 4036 - APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.
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------------------------------

Emenda nº 0105 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE -

Ação: 4047 - INCENTIVO A PROJETOS ESPORTIVOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0106 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 4059 - ESCRITÓRIO DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO PARA A SEGURANÇA

NO TRÂNSITO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0107 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 177 - MINAS SEM FOME -

Ação: 4074 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0108 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 052 - ALIANÇA PELA VIDA -

Ação: 4082 - REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E ATENÇÃO AO

DEPENDENTE  QUÍMICO:  PREVENÇÃO  E  TRATAMENTO  DO  CONSUMO  DE

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.
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------------------------------

Emenda nº 0109 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR -

Ação: 4086 - FEIRA ESTADUAL DE AGRICULTURA FAMILIAR - AGRIMINAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0110 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 110 - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL -

Ação: 4097 - GESTÃO DE EFLUENTES E DA QUALIDADE DO AR E DO SOLO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0111 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR -

Ação:  4114  -  FOMENTO  À  ATIVIDADE  PRODUTIVA E  À  ORGANIZAÇÃO  DA

AGRICULTURA FAMILIAR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0112 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  292  -  DESENVOLVIMENTO  DA  INFRAESTRUTURA

GOVERNAMENTAL -

Ação:  4148  -  CONSTRUÇÃO,  AMPLIAÇÃO  E/OU  REFORMA  DA

INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0113 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE -

Ação: 4157 - APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0114 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE -

Ação: 4171 - AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0115 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -

Ação: 4203 - PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0116 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  209  -  AUMENTO  DA  CAPACIDADE  E  SEGURANÇA  DOS

CORREDORES DE TRANSPORTE -

Ação: 4223 - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.
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------------------------------

Emenda nº 0117 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 141 - POLÍCIA OSTENSIVA -

Ação: 4232 - POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0118 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 141 - POLÍCIA OSTENSIVA -

Ação:  4266  -  POTENCIALIZAÇÃO  DAS  UNIDADES  DE  EXECUÇÃO

OPERACIONAL (UEOP) DA PMMG

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0119 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 271 - MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA -

Ação: 4272 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0120 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 002 - SAÚDE INTEGRADA -

Ação:  4299  -  AQUISIÇÃO,  ARMAZENAMENTO  E  DISTRIBUIÇÃO  DE

MEDICAMENTOS BÁSICOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------
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Emenda nº 0121 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 4320 - INTEGRAÇÃO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE OPERACIONAL DO

SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0122 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE -

Ação: 4328 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0123 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 294 - PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL -

Ação: 4366 - RECRUTAMENTO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE BOMBEIROS

MILITARES

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0124 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE -

Ação: 4391 - FOMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0125 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Programa: 124 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL -

Ação: 4412 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0126 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 298 - APOIO ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -

Ação: 4449 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES VOLTADOS

À ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0127 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  4475  -  OPERACIONALIZAÇÃO  DOS  CONSELHOS  VINCULADOS  À

SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0128 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 276 - MORAR EM MINAS -

Ação:  4483  -  CONSTRUÇÃO,  REFORMAS  E  MELHORIAS  EM  UNIDADES

HABITACIONAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0129 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Programa: 295 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PÚBLICA -

Ação: 4498 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA E GERENCIAMENTO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0130 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  277  -  PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA EM MINAS

GERAIS -

Ação: 4506 - AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0131 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL -

Ação: 4514 - APOIO À CULTURA POPULAR E IMATERIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0132 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 186 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -

Ação: 4571 - DESENVOLVIMENTO AEROVIÁRIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0133 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA -



2871
____________________________________________________________________________

Ação:  4593  -  GESTÃO  DA INFRAESTRUTURA DO  SISTEMA ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0134 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA -

Ação:  4594  -  GESTÃO  DA INFRAESTRUTURA DO  SISTEMA ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

------------------------------

Emenda nº 0135 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Programa:  114  -  ESTRUTURAÇÃO,  DESENVOLVIMENTO  E  PROMOÇÃO  DO

TURISMO MINEIRO -

Ação: 4601 - APOIO AO TURISMO NOS MUNICÍPIOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

Emenda nº 0136 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

A DEFINIR

------------------------------

Emenda nº 0137 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

A DEFINIR

------------------------------

Emenda nº 0138 Autoria: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

A DEFINIR

------------------------------

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.
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Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Romel Anízio - Ulysses Gomes

- Célio Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.551/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

Em  atendimento  ao  disposto  no  art.  68,  inciso  III,  do  Ato  das  Disposições

Constitucionais  Transitórias  da  Constituição  Mineira,  o  governador  do  Estado

encaminhou a esta Casa, por meio da Mensagem nº 538/2013, o projeto de lei em

epígrafe, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado

de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo

Estado para o exercício de 2014.

Publicado em 3/10/2013,  foi  o  projeto  distribuído  a  esta  comissão para  receber

parecer, em conformidade com o art. 160 da Constituição do Estado e com o art. 204

do Regimento Interno.

Em obediência ao rito regimental previsto no § 2º do art. 204, foi concedido prazo

de 20 dias para a apresentação de emendas, o qual foi prorrogado por acordo do

Colégio de Líderes. Foram recebidas, nesse período, 818 emendas.

Fundamentação

O projeto de Lei Orçamentária Anual para o próximo ano fiscal - Projeto de Lei nº

4.551/2013 - foi encaminhado pelo governador do Estado à Assembleia Legislativa

conforme dispõem o art. 160 da Constituição do Estado e o art. 204 do Regimento

Interno, por meio da Mensagem nº 538/2013.

Grandes Números

O PLOA estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de

Minas  Gerais  e  do  Orçamento  de  Investimento  das  Empresas  Controladas  pelo

Estado para o exercício de 2014, conforme quadro abaixo:

MINAS GERAIS - PROJETO DE LEI DE ORÇAMENTO ANUAL DO ESTADO

2013 E 2014 - VALORES ATUALIZADOS

* - O quadro contendo o Projeto de Lei de Orçamento Anual do Estado, 2013 e

2014,  com  os  valores  atualizados,  foi  publicado  no  Diário  do  Legislativo,  de

19.12.2013.
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A proposta orçamentária para 2014 prevê recursos da ordem de R$81,5 bilhões,

correspondendo a um crescimento real de 2,98% em relação à proposta orçamentária

para  2013.  O  Orçamento  Fiscal,  no  montante  de  R$75  bilhões,  estima  um

crescimento real de 4,05% das receitas e despesas. Grande parte desse aumento

advém  do  crescimento  das  Receitas  e  Despesas  Intraorçamentárias,  que  são

aplicações  diretas  decorrentes  de  operações  entre  órgãos,  fundos  e  entidades

integrantes  do  Orçamento  Fiscal,  estimado  em  11,12%.  Já  o  Orçamento  de

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado prevê uma redução de R$560

milhões ou 7,95%, considerando nesse cálculo a inflação estimada no período.

Parâmetros Macroeconômicos

Conforme a exposição de motivos do projeto, a estimativa de receita e de despesa

para 2014 foi baseada nos parâmetros econômicos do Relatório Focus de 2 agosto

de 2013, que considerou crescimento da economia do país (PIB) em 2,60% e inflação

(IPCA) de 5,87%. O Relatório Focus é uma publicação do Banco Central do Brasil -

Bacen -  que agrega projeções  de analistas  de  mercado e  instituições financeiras

sobre indicadores como inflação, PIB e taxa de câmbio.

A adoção  das  projeções  do  Relatório  Focus  é  uma  inovação  da  proposta  em

relação aos anos anteriores, quando os parâmetros econômicos utilizados foram os

mesmos do governo federal, que consideraram crescimento do país (PIB) em 5% e

inflação (IPCA) de 4,5% para 2013 e para 2012; e crescimento do país (PIB) em 5,5%

e inflação (IPCA) de 4,5% para 2011.

MINAS GERAIS - PROJEÇÕES DAS VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS DA PLOA 

2011-2014

* - O quadro contendo as projeções das variáveis macroeconômicas da PLOA 2011-

2014 foi publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

As  tabelas  abaixo  apontam  que  as  projeções  do  governo  federal  para  os  dois

indicadores  -  PIB  e  IPCA -  foram  mais  otimistas  que  as  projeções  do  mercado

apresentadas no Relatório Focus nos anos citados, embora também estas tenham se

revelado otimistas em relação aos resultados apurados nos anos de 2011 e 2012:

IPCA - VALOR PROJETADO E ACUMULADO ANUAL 

2011- 2014
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*  -  O  quadro  contendo  o  valor  projetado  e  acumulado  anual,  2011-2014,  foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

PIB - VALOR PROJETADO E ACUMULADO ANUAL 

2011-2014

*  -  O  quadro  contendo  o  valor  projetado  e  acumulado  anual,  2011-2014,  foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

Observa-se, portanto, que o governo estadual assumiu, na elaboração da proposta

de LOA 2014, uma posição mais realista em relação às projeções até então adotadas,

divergindo  inclusive  das  Metas  Fiscais  estabelecidas  na  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias - LDO - 2014, as quais, acompanhando a LDO da União, projetaram o

crescimento do PIB em 4,5% e do IPCA em 4,5% para o ano.

Meta de Resultado Primário

A  programação  orçamentária,  de  acordo  com  o  art.  5º,  inciso  I,  da  Lei  de

Responsabilidade  Fiscal  -  LRF  -,  deve  ser  compatível  com  a  meta  de  superávit

primário definida no Anexo de Metas Fiscais - AMF - da LDO.

Na LDO 2014, a meta de superávit primário do Estado de Minas Gerais foi estimada

em R$1,86 bilhão, sendo esse valor parâmetro para a realização das despesas de

custeio  e  de  investimento  ao  longo da  execução  orçamentária  para  2014.  Desse

modo, a autorização na lei  orçamentária não garante as despesas com custeio e

investimento, que passam a depender da meta de resultado primário aprovada na

LDO.

Note-se que a meta vem decrescendo em valores absolutos ao longo dos anos,

como mostrado abaixo:

MINAS GERAIS - METAS DE RESULTADO PRIMÁRIO

2011-2014

* - O quadro contendo as Metas de Resultado Primário, 2011-2014, foi publicado no

Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

Receita Prevista

As  receitas  previstas  no  Orçamento  Fiscal  são  discriminadas  em  Receitas

Correntes,  Receitas  de Capital,  Receita Intraorçamentária e Deduções da Receita

Corrente.  Como  se  observa  no  quadro  abaixo,  as  Receitas  Correntes  têm
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preponderância  no  total  de  receitas  previstas,  estimando-se  uma arrecadação de

R$69,10 bilhões para 2014. Quanto às Receitas de Capital, espera-se que tenham

crescimento  real  de  11,12%  em  relação  ao  previsto  em  2013,  atingindo  R$8,99

bilhões em 2014.

MINAS GERAIS - Detalhamento da Receita Fiscal - valores atualizados

* - O quadro contendo o Detalhamento da Receita Fiscal, valores atualizados, foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

Receitas Correntes

No tocante às Receitas Correntes, a receita de maior expressão continua sendo a

Receita Tributária, representando 67,04% do montante total previsto para 2014. Em

valores constantes, isto é, atualizados pela inflação prevista no período, prevê-se um

crescimento  de  1,62%  da  Receita  Tributária  estimada  para  2014  em  relação  à

estimada para 2013.

O  principal  componente  dessa  categoria  é  o  Imposto  sobre  Circulação  de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transportes  Interestadual  e

Intermunicipal  e  de  Comunicação  -  ICMS  -,  que  representa  81,76%  da  Receita

Tributária e 54% da receita total do Estado. A estimativa é que a arrecadação do

ICMS seja 2,18% maior que a estimada em 2013, alcançando R$37,8 bilhões em

2014. Quanto ao Imposto sobre Veículos Automotores - IPVA -, prevê-se redução real

de 6,43% em sua arrecadação, em comparação com a previsão de 2013.

MINAS GERAIS - DETALHAMENTO DA RECEITA FISCAL - VALORES

ATUALIZADOS

* - O quadro contendo o Detalhamento da Receita Fiscal, valores atualizados, foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

Os recursos recebidos pelo Estado por meio de transferências perfazem 19,31% do

total  da  receita  prevista  e  também  são  representativos  no  âmbito  das  Receitas

Correntes. A estimativa é de queda de 4,97% nos recursos a serem recebidos, o que

significa  R$580  milhões  a  menos  que  o  projetado  para  2013,  somando  R$13,9

bilhões de recursos de transferências em 2014.

As transferências são constituídas, em sua maioria, pelos repasses constitucionais

da União relativos ao Fundo de Participação dos Estados  - FPE  -, com 50,77%; à
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quota-parte da Contribuição do Salário-Educação - Qese -, com 6,61%; à quota-parte

de  compensação  de  perda  do  ICMS/exportação,  com  2,76%;  à  quota-parte  do

Imposto sobre Produtos Industrializados Exportados - IPI-exportação -, com 10,76%;

às transferências de recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -, com 13,71%, e à

quota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide -, com 0%.

Quanto à Cide, há que destacar que o Poder Executivo Federal, por meio do Decreto

nº  7.764,  de  22  de junho  de 2012,  reduziu  a  zero  a  alíquota  incidente  sobre os

combustíveis, razão pela qual não há previsão de recebimento dessa receita para o

exercício de 2013 e 2014.

MINAS GERAIS - DETALHAMENTO DA RECEITA FISCAL - VALORES

ATUALIZADOS

* - O quadro contendo o Detalhamento da Receita Fiscal, valores atualizados, foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização

dos Profissionais da Educação - Fundeb -, por envolver recursos das três esferas de

governo  -  União,  estados  e  municípios  -,  tem  sua  receita  classificada  como

Transferências Multigovernamentais.  No caso de Minas Gerais,  na composição do

Fundeb estão, entre outros, recursos de impostos estaduais e impostos da União

partilhados com o Estado. A previsão é que o Fundeb tenha R$6,26 bilhões em 2014,

sendo que apenas a parcela do ICMS destinada a compor  o fundo contribui  com

66,68% do total. A redução prevista de 4,27% do seu montante em relação à previsão

de 2013 decorre do fato de também haver previsão de redução dos recursos que

compõem  sua  base  de  cálculo,  especialmente  dos  impostos  federais  que  são

partilhados pela União.

Receitas de Capital

As Receitas de Capital, por sua vez, somam R$4,30 bilhões e representam 5,73%

do total de receitas. Têm maior expressividade as receitas de Operações de Crédito,

compondo  76,33% do total  previsto.  Para  2014,  está  estimado  o  recebimento  de

R$3,28 bilhões dessa receita, superando em cerca de 21,96% o estimado para 2013.
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MINAS GERAIS - DETALHAMENTO DA RECEITA DE CAPITAL - VALORES

ATUALIZADOS

* - O quadro contendo o Detalhamento da Receita de Capital, valores atualizados,

foi publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

O quadro abaixo evidencia o detalhamento da receita  de Operações de Crédito

previstas para recebimento em 2014:

MINAS GERAIS - DETALHAMENTO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE

CRÉDITO

* - O quadro contendo o Detalhamento das Receitas de Operações de Crédito foi

publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

Vinculação de Receitas

Finalmente, no tocante à análise da estrutura geral das receitas, observa-se, no

quadro abaixo, que, dos R$75 bilhões de receita previstos para 2014, apenas 45,23%

(R$34  bilhões)  são  recursos  ordinários  livres  do  Estado.  As  receitas  restantes

referem-se a recursos vinculados, como a alienação de ativos, as transferências da

União, as transferências multigovernamentais, as transferências de convênios e as

transferências constitucionais aos municípios, evidenciando o elevado grau de rigidez

orçamentária, que se traduz no reduzido poder discricionário de alocação de recursos

por parte do Estado.

Cumpre  informar,  ainda,  que  mesmo  os  recursos  ordinários  livres  possuem

obrigatoriedade de caráter constitucional e legal de despesa, tais como os gastos

com  saúde,  educação  e  pesquisa,  acabando por  gerar  uma margem ainda  mais

reduzida de discricionariedade na alocação orçamentária.

MINAS GERAIS - DETALHAMENTO DA RECEITA FISCAL 2014 - VALORES

ATUALIZADOS

* - O quadro contendo o Detalhamento da Receita Fiscal 2014, valores atualizados,

foi publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

Benefícios Fiscais

Os  benefícios  fiscais  do  grupo  de  Benefícios  Heterônomos,  isto  é,  benefícios

aprovados  nacionalmente,  independentemente  da  decisão  do  Estado,  como  o

Simples Nacional e a Lei Kandir, são estimados em R$6,206 bilhões e correspondem,
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conforme a PLOA 2014, respectivamente a 8,98% e 13,40% das Receitas Corrente e

Tributária.

Os novos benefícios, isto é, as renúncias aprovadas ou prorrogadas pelo Estado a

partir de 2013 com impacto em 2014, são estimados em R$143,903 milhões, o que

corresponde a 0,21% da Receita Corrente e a 0,31% da Receita Tributária estimadas

para 2014.

Comparando as propostas da LOA 2013 e 2014, percebe-se uma queda de 13,51%

nos Benefícios Heterônomos e de 6,95% em Novos Benefícios.

MINAS GERAIS - BENEFÍCIOS FISCAIS

PLOA 2013- PLOA 2014 - VALORES ATUALIZADOS

* -  O quadro contendo os  Benefícios  Fiscais,  PLOA 2013-  PLOA 2014,  valores

atualizados, foi publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

Despesa Fiscal

A  despesa  total  prevista  para  2014  é  de  R$66,026  bilhões,  descontadas  as

despesas intraorçamentárias, que são aplicações diretas decorrentes de operações

entre  os  órgãos,  fundos  e  entidades  integrantes  do  Orçamento  Fiscal,  sendo

estimadas em R$8,99 bilhões na proposta de LOA 2014. No quadro a seguir, estão

explicitados os valores programados por grupo de despesa e sua comparação com o

programado em 2013.

Na  categoria  de  Despesas  Correntes,  as  despesas  com  Pessoal  e  Encargos

Sociais são as mais representativas, correspondendo a 46,74% da despesa fiscal

total.  O  crescimento  real  em  relação  à  proposta  de  2013  é  de  18,04%,  o  que

analisaremos a seguir.

O  grupo  Juros  e  Encargos  da  Dívida  corresponde  a  4,14%  da  despesa  total

prevista, apresentando uma queda de 5,25% em relação ao previsto para 2013.

O grupo Outras Despesas Correntes, o segundo mais representativo, corresponde

a 32,74% da despesa fiscal total, apresentando uma queda de 12,88% em relação a

2013.  Para  uma  análise  mais  apurada,  o  grupo  foi  separado  didaticamente  em

Custeio  e  Transferências  Constitucionais  aos  Municípios.  As  transferências  aos

municípios, decorrentes de determinação constitucional, são constituídas de parcelas

do ICMS, do IPVA, do IPI, da Cide e da Dívida Ativa e Multas e Juros de Mora do
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ICMS e IPVA.

No  subgrupo  Transferências  Constitucionais  aos  Municípios,  responsável  por

17,42% do gasto total, verifica-se um crescimento real de 0,58%.

No  subgrupo  Custeio,  que  exprime  o  custo  operacional  da  implementação  das

políticas públicas pela administração pública estadual, sendo responsável por 15,31%

da despesa total, verifica-se uma queda de 24,40% em relação ao programado no

ano anterior.

Tal  redução  de  Custeio  é  apenas  parcialmente  explicada  pela  adoção  de  um

conjunto de medidas administrativas - como a extinção e a fusão de secretarias e

outros  órgãos  públicos  -  planejadas  pelo  Executivo  para  o  próximo  ano,  com  o

objetivo de reduzir os custos da máquina pública. Grande parte da redução deriva de

uma reclassificação orçamentária das despesas com pagamento de pensões civis do

Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - e dos militares. Tais despesas eram

classificadas  como  Outras  Despesas  Correntes  até  2013  e  estão  sendo

reclassificadas  como despesas  de Pessoal  e  Encargos  Sociais  a  partir  de  2014,

contribuindo  para  um  grande  corte  no  primeiro  grupo  e  aumento  substancial  do

segundo.

Por fim, na categoria Despesas de Capital, que representa 15,45% do gasto global,

destaca-se o crescimento dos Investimentos em 6,61% e das Inversões Financeiras

em 11,80%, o que também será analisado adiante.

Despesas Correntes - Pessoal e Encargos

A tabela a seguir traz o detalhamento da despesa do grupo Pessoal e Encargos

Sociais, organizado por Poder e órgão. Para o Poder Executivo foram explicitados os

órgãos que concentram a maior parte dos gastos, a saber, a Secretaria de Estado de

Educação - SEE -, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG - e o Fundo

Financeiro de Previdência - Funfip. Juntos, SEE, PMMG e Funfip concentram 60,18%

do gasto total previsto com pessoal. Cabe ressaltar que nas despesas com pessoal

estão incluídos os gastos com a previdência dos inativos. Os demais órgãos do Poder

Executivo  somam  22,11%  do  gasto,  totalizando  82,29%.  O  Poder  Judiciário  é

responsável  por  10,26%,  o  Poder  Legislativo  (incluindo  o  Tribunal  de  Contas  do

Estado), por 4,20%, e o Ministério Público, por 3,25% da despesa total prevista com
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Pessoal e Encargos Sociais.

MINAS GERAIS - DESPESA DO GRUPO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS POR

PODER

PLOA 2013 - PLOA 2014 - VALORES ATUALIZADOS

* - O quadro contendo a Despesa do Grupo Pessoal e Encargos Sociais por Poder,

PLOA 2013- PLOA 2014, valores atualizados, foi publicado no Diário do Legislativo,

de 19.12.2013.

Comparando o PLOA 2014 com o PLOA 2013, destacamos um crescimento global

real  de  18,04%  das  despesas  com  Pessoal  e  Encargos  Sociais,  sendo  esse

crescimento de 21,77% para o Poder Executivo, de 5,20% para o Poder Judiciário e

de 4,20% para o Poder Legislativo.

A análise em separado do gasto com pessoal ativo e do gasto com pessoal inativo

(somados os pensionistas) revela um aumento substancial deste último. Isso se deve,

em grande parte, à reclassificação das despesas com pagamento de pensões civis do

RPPS e dos militares, as quais, em vez de figurarem em Outras Despesas Correntes,

passaram a fazer  parte das despesas de Pessoal  e Encargos Sociais  a partir  de

2014.

Despesas de Capital - Investimentos

A tabela a seguir traz o detalhamento da despesa de Investimentos organizada por

fonte de recursos para seu financiamento.  As  Operações de Créditos  Contratuais

representam 54,63% dos recursos previstos para o financiamento dos investimentos,

seguida  pelos  Recursos  Ordinários  (23,37%)  e  Convênios  com  a  União  e  suas

Entidades (6,72%).

MINAS GERAIS - INVESTIMENTOS POR FONTES

PLOA 2013 - PLOA 2014 - VALORES ATUALIZADOS

*  -  O  quadro  contendo os  Investimentos  por  Fontes,  PLOA 2013-  PLOA 2014,

valores atualizados, foi publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

É previsto para 2014 um crescimento real de 29,42% das Operações de Crédito

Contratuais,  de  25,88%  dos  Convênios  com  a  União  e  de  8,05%  dos  Recursos

Ordinários do Tesouro, perfazendo um crescimento real global de 6,62% dos recursos

para investimento em relação ao ano anterior.
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Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

No  Orçamento  de  Investimento  das  Empresas  Controladas  para  2014,  estão

previstos  R$6,478  bilhões.  A  Cemig  Distribuição  S.  A.,  a  Cemig  Geração  e

Transmissão S. A. e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais  - Copasa-MG -

são as  empresas  com a  maior  mobilização de recursos.  Juntas,  elas  totalizam o

equivalente  a  84,32%  do  total  do  Orçamento  de  Investimento  das  Empresas

Controladas, conforme o quadro abaixo:

MINAS GERAIS - INVESTIMENTOS POR EMPRESA

PLOA 2013-2014 - VALORES ATUALIZADOS

* - O quadro contendo os Investimentos por Empresa, PLOA 2013- PLOA 2014,

valores atualizados, foi publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

Verifica-se uma queda real de 7,95% em relação ao programado no orçamento de

2013. A principal queda se refere à redução dos investimentos a serem realizados

pela Cemig, que caíram 27,78% (Cemig Distribuição) e 31,78% (Cemig Transmissão).

Por outro lado, constata-se um crescimento de 50% nos investimentos da Copasa-

MG, de 39,55% nos da Codemig e de 155,36% nos da Gasmig.

Limites Constitucionais e Legais

A obrigatoriedade de aplicação de recursos em áreas consideradas relevantes e a

restrição do gasto em áreas sensíveis para o equilíbrio fiscal são determinadas por

dispositivos  constitucionais  e  legais.  Tais  aplicações  e  restrições  devem  ser

observadas na programação e execução da lei orçamentária. A PLOA 2014 traz os

demonstrativos de cumprimento dos limites na programação, analisados a seguir.

Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

O  total  de  despesas  com  MDE  previsto  na  proposta  é  de  R$9,39  bilhões,

representando 25% da receita resultante de impostos considerada para o cálculo.

Na tabela a seguir, nota-se uma redução em valores absolutos dessa despesa na

PLOA 2014  em  relação  à  proposta  para  2013,  com  queda  de  4,93  pontos  no

percentual de aplicação. Tal redução do gasto é explicada pela exclusão, no cômputo

da despesa, dos benefícios previdenciários do setor, conforme Termo de Ajustamento

de Gestão realizado pelo Executivo com o Tribunal de Contas do Estado.
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MINAS GERAIS - APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E NO

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

2003-2014 - VALORES ATUALIZADOS

*  -  O  quadro  contendo  a  Aplicação  de  Recursos  na  Manutenção  e  no

Desenvolvimento do Ensino, 2013-2014, valores atualizados, foi publicado no Diário

do Legislativo, de 19.12.2013.

Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

O  total  de  despesas  com  ASPS  previsto  na  proposta  é  de  R$4,506  bilhões,

representando 12% da  receita  de  impostos  e  transferências  consideradas  para  o

cálculo.

Conforme  a  tabela  abaixo,  houve  uma  gradativa  redução  no  percentual  de

aplicação desde 2010. Parte da queda é explicada pelas regras estabelecidas pela

Lei Complementar nº 141, de 2012, que regulamentou os componentes do gasto com

ASPS, excluindo itens historicamente contabilizados pelo Estado, como investimentos

em saneamento e benefícios previdenciários do setor, estes também excluídos em

cumprimento ao Termo de Ajustamento de Gestão realizado pelo Executivo com o

Tribunal de Contas do Estado.

MINAS GERAIS - APLICAÇÃO DE RECURSOS EM ASPS

2003-2014 - VALORES ATUALIZADOS

* -  O quadro  contendo a Aplicação de Recursos  em ASPS,  2013-2014,  valores

atualizados, foi publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

Limites Legais para as Despesas com Pessoal

A  despesa  total  com  pessoal  prevista  na  proposta  é  de  R$24,396  bilhões,

representando 50,73% da Receita  Corrente  Líquida -  RCL -  para  o  exercício.  Os

gastos por Poder e Ministério Público e suas respectivas participações na RCL estão

previstos conforme o quadro abaixo.

MINAS GERAIS - PARTICIPAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL NA RCL

PLOA 2014

* - O quadro contendo a Participação da Despesa de Pessoal na RCL, PLOA 2014,

foi publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

O percentual  previsto  de  participação da despesa de  pessoal  na  RCL reflete  a
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alteração promovida pela Portaria Conjunta nº 2, de 2010, editada pela Secretaria do

Tesouro Nacional - STN. Essa portaria objetivou demonstrar a situação previdenciária

dos entes da Federação a partir  de uma reclassificação da receita e da despesa

orçamentária do RPPS. A adoção da nova classificação permitiu excluir do montante

da despesa com pessoal os recursos recebidos pelo RPPS decorrentes de aportes do

Tesouro para a amortização de déficit atuarial desse regime. Tal alteração, que vem

sendo  adotada  desde  a  LOA 2012,  implicou  uma  redução  substancial  no  valor

apurado a título de despesa de pessoal para efeito do cumprimento do limite imposto

pela LRF, o que pode ser observado no quadro seguinte:

MINAS GERAIS - PARTICIPAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL NA RCL

PLOA 2011 - 2014

* - O quadro contendo a Participação da Despesa de Pessoal na RCL, PLOA 2011-

2014, foi publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

Processo Legislativo

O  projeto  em  análise  foi  elaborado  em  consonância  com  os  dispositivos

constitucionais aplicáveis, bem como com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO -

Lei  nº  20.845,  de 2013 -;  a  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000,  e a Lei

Federal nº 4.320, de 1964, que disciplinam a matéria.

As Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária, de Participação Popular

e  de  Membros  das  Comissões  Permanentes  desta  Casa  promoveram  audiências

públicas  com  o  objetivo  de  discutir  o  projeto  de  lei  do  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental  -  PPAG -  2012-2015,  revisão 2014,  com a  sociedade,  bem como

colher  sugestões  para  o  seu  aprimoramento.  Esse  processo  resultou  na

apresentação, pela Comissão de Participação Popular, de 42 emendas ao PLOA.

Outras 776 emendas ao PLOA foram apresentadas pelos parlamentares e pelas

comissões, além de duas emendas que foram retiradas pelos respectivos autores.

Tendo em vista as restrições de ordem constitucional e legal para a apresentação de

emendas ao orçamento e a escassez de recursos ordinários livres, procedeu-se a um

amplo acordo para se estabelecerem as prioridades dos parlamentares.

Apresentamos  abaixo  24  subemendas  a  emendas  de  parlamentares  e  de

comissões, com o objetivo de atender a solicitações por eles formuladas.
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Apresentamos  a  Emenda  nº  830  por  sugestão  do  deputado  Anselmo  José

Domingos.

Apresentamos  também  duas  emendas  solicitadas  pelo  Poder  Executivo  para

correção da classificação funcional programática de duas ações e seis emendas ao

texto do projeto.

Apresentamos  ainda  diversas  emendas  para  garantir  a  compatibilidade  da  lei

orçamentária com a criação de ações no âmbito do projeto de revisão do PPAG 2012-

2015 para 2014.

Finalmente, apresentamos a Emenda nº 877 para recomposição do limite mínimo

fixado pela LDO para a dotação Reserva de Contingência, de 1% da RCL, uma vez

que,  para  facilitar  o  processo de apresentação de emendas pelos  parlamentares,

adotamos o procedimento de indicar aquela dotação como fonte para dedução.

Cabe salientar que as dotações decorrentes de emendas parlamentares aprovadas

serão  identificadas,  na  modalidade  de  aplicação,  com  o  código  99,  de  utilização

exclusiva do Poder Legislativo, e, no identificador de procedência e uso, com o código

8; e as emendas aprovadas oriundas da Comissão de Participação Popular serão

identificadas com o código 4.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.551/2013 em

turno único, com as Emendas nºs 1 a 21, 23 a 34, 38 a 41, 43 a 47, 49 a 53, 55 a 58,

63 a 77, 79 a 83, 85 a 92, 109 a 119, 131 a 142, 144 a 155, 158 a 166, 179 a 188,

190, 367 a 406, 411 a 418, 424 a 433, 438 a 455, 574 a 580, 582 a 584, 589 a 597,

628 a 632, apresentadas por parlamentares; as Emendas nºs 754 a 757, 783 a 793,

795,  796,  798  a  803 e  805 a  820,  apresentadas  pela  Comissão  de Participação

Popular; as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 48, 54, 78, 84, 121, 125, 127, 130,

407 a 410, 419 a 421, 585 a 587, 753, 758 a 760, 794 e 797; e as Emendas nºs 821 a

877, apresentadas ao final do parecer; e pela rejeição das Emendas nºs 22, 35 a 37,

42, 60 a 62, 93 a 108, 120, 122 a 124, 126, 128, 129, 143, 156, 157, 167 a 178, 189,

191 a 366, 422, 423, 434 a 437, 456 a 573, 581, 588, 598 a 627, 634 a 752, 761 a

782 e 804.

As Emendas nºs 48, 54, 78, 84, 121, 125, 127, 130, 407 a 410, 419 a 421, 585 a
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587, 753, 758 a 760, 794 e 797 ficam prejudicadas pela aprovação das respectivas

subemendas.

As Emendas nºs 59 e 633 foram retiradas pelo autor.

É necessário destacar que as Emendas nºs 855 a 876 visam adequar o orçamento

às inclusões de ações e programas propostas no PPAG.

Emenda de despesa: 48/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: Escritório de Gestão e Articulação para a Segurança no Trânsito

(despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 54/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Construção  e  Reforma  de  Unidades  da  Defensoria  Pública  -

Construção da Unidade Defensoria Publica em Uberlândia (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 78/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

Objeto do Gasto: Reforma e Ampliação de Unidades Prediais do CBMMG - Esta

emenda  objetiva  transformar  o  2º  Pelotão  de  Bombeiros  Militar  -  Regap  da  2ª

Companhia do 2º BBM em um batalhão do Corpo de Bombeiros, tendo em vista que o

Município de Betim tem uma população estimada de quatrocentos mil habitantes e

encontra-se em franca expansão industrial, com um dos maiores distritos industriais

do País, razão pela qual torna-se imprescindível a existência de um batalhão para

atender o município. (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 84/1

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Apoio à Implantação de Lavouras (despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 121/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Rede Complementar de Suporte Social e Atenção ao Dependente

Químico: Prevenção e Tratamento do Consumo de Álcool e Outras Drogas (despesas

de capital)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 125/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 127/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente Discriminados (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 130/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Polícia para Cidadania - Execução do Programa Educacional de

Resistência às Drogas e à Violência - Proerd (despesas de capital)

Valor: R$50.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 407/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: Serviços de Engenharia Pública e Gerenciamento - Elaboração do

Projeto  de  Viabilidade  Técnica  para  a  Construção  do  Aeroporto  Regional  de

Itambacuri. (despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 408/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: Serviços de Engenharia Pública e Gerenciamento - Construção do

Aeroporto Regional de Itambacuri. (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 409/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: Serviços de Engenharia Pública e Gerenciamento - Construção do

Hospital Regional de Novo Cruzeiro. (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 410/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do Gasto: Serviços de Engenharia Pública e Gerenciamento - Construção do

Estádio Municipal de Teófilo Otôni. (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 419/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente Discriminados - Concessão de Ajuda de Custo para Pagamento de

Mensalidades em Escolas Especiais - Bolsa Caade (despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 420/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Tele Minas Saúde (despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 421/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Atendimento as Urgências e Emergências no Estado (despesas

correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 585/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Projeto  Implantação  de  Videomonitoramento  (Olho-Vivo)  -

Implementação do Videomonitoramento em Terminais Rodoviários, Com Prioridade

para os Mais Movimentados do Estado. (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 586/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundo  Estadual  de  Desenvolvimento  de

Transportes

Objeto do Gasto: Educação para o Trânsito - Implementar o Observatório Estadual

de  Trânsito,  encarregado de discutir,  pesquisar  e  formular  estudos sobre políticas

públicas para o trânsito e de educação para o trânsito. (despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 587/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: Integração e Promoção da Qualidade Operacional do Sistema de

Defesa Social - Transferência da Sede da Risp de Curvelo (14ª Risp) de Curvelo para

Sete Lagoas. (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 753/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto  do  Gasto:  Apoio  à  Comercialização  da  Economia  Popular  Solidária.

(despesas correntes)

Valor: R$399.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 758/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Caminhos de Minas - Duplicação da MG-290 entre os Municípios

de Ouro Fino e Jacutinga (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 759/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Caminhos  de  Minas  -  Pavimentação  da  MG  295  entre  os

Municípios de Cambuí e Consolação (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 760/1

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  Apoio  à  Gestão  de  Recursos  Hídricos  -  Apoio  a  Gestão  de

Recursos Hídricos - Limpeza da Calha do Rio Sapucaí, Ribeirão Anhumas e Ribeirão

José Pereira no Município de Itajubá (despesas de capital)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 794/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente

Objeto do Gasto: Bolsa Reciclagem (despesas correntes)

Valor: R$900.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 797/1

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto  do  Gasto:  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar  para  o  Abastecimento

Alimentar (despesas correntes)

Valor: R$700.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de texto: 821

Dê-se ao art. 9º a seguinte redação:

"Art. 9º - Fica a Assembleia Legislativa autorizada a abrir créditos suplementares ao

seu  orçamento  e  ao  orçamento  do  Fundo  de  Apoio  Habitacional  da  Assembleia

Legislativa  de  Minas Gerais  -  Fundhab -  até  o limite  de  10% (dez por  cento)  da

despesa neles fixada, em conformidade com o disposto no inciso V do caput do art.

62 da Constituição do Estado.

§ 1º - Os créditos suplementares de que trata o caput deste artigo utilizarão como

fonte os recursos resultantes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias

do próprio orçamento suplementado ou do excesso de arrecadação da receita da

Assembleia Legislativa ou do Fundhab decorrente de convênios, acordos e ajustes ou

de recursos diretamente arrecadados e serão abertos  por  regulamento próprio da

Assembleia  Legislativa,  que  poderá  remanejar  recursos  entre  as  diversas

discriminações de despesa previstas nos incisos III a XI do caput do art. 15 da Lei nº

20.845, de 2013.

§ 2º - As alterações da modalidade da despesa e do identificador de procedência e

uso  de  que  trata  o  art.  17  da  Lei  nº  20.845,  de  2013,  não  onerarão  o  limite

estabelecido  no  caput deste  artigo  e  poderão  ser  realizadas  nos  termos  de

regulamento da Assembleia Legislativa.

§ 3º - A Assembleia Legislativa comunicará a suplementação à Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão - Seplag -, no prazo de dois dias úteis contados da data de
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publicação do regulamento, para as providências necessárias.".

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de texto: 822

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art. ... - As disposições do Anexo IV desta lei, consideradas incisos deste artigo,

constituem  alterações  do  orçamento  aprovadas  pelo  Poder  Legislativo,  as  quais

serão, salvo em caso de veto, incorporadas pelo Poder Executivo aos Anexos I a III.".

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de texto: 823

Dê-se ao art. 13 a seguinte redação:

"Art. 13. O Poder Executivo compatibilizará as alterações decorrentes das emendas

parlamentares constantes no Anexo IV com a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015.".

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de texto: 824

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

"Art.  ...  -  Cabe aos Poderes Legislativo e Executivo assegurar a compatibilidade

entre o planejamento para o exercício de 2014 contido no PPAG 2012-2015 e a Lei

Orçamentária para o exercício de 2014, ficando autorizados os ajustes necessários à

plena compatibilidade.".

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de texto: 825

Dê-se ao caput do art. 12 a seguinte redação:

"Art. 12 - A ordenação de despesa dos benefícios previdenciários da Assembleia

Legislativa, do Tribunal de Justiça, do Tribunal  de Justiça Militar,  da Procuradoria-

Geral de Justiça, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, quando executada

em ações orçamentárias próprias alocadas em fundos de previdência, será realizada

por esses respectivos órgãos.".

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de texto: 826

Dê-se ao art. 14 a seguinte redação:
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"Art. 14 - O Poder Executivo poderá transpor, remanejar, transferir, excluir, criar ou

utilizar,  total  ou  parcialmente,  programas,  ações,  metas,  indicadores  e  dotações

orçamentárias  a  fim  de  viabilizar  a  compatibilização  entre  o  planejamento  e  o

orçamento  para o exercício de 2014,  em decorrência da extinção,  transformação,

transferência,  incorporação  ou  desmembramento  de  órgãos  e  entidades  ou  de

alterações  de suas  competências  ou  atribuições,  autorizadas  por  lei  que  altere  a

estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo e em virtude da Lei

Complementar nº 131, de 6 de dezembro de 2013.".

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de texto: 827

Altere-se a função da Ação 7007, da Unidade Orçamentária 1251 - Polícia Militar do

Estado de Minas Gerais -, de

Previdência Social (09) para Segurança Pública (06).

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de texto: 828

Altere-se  o  programa  da  Ação  2111,  da  Unidade  Orçamentária  4031  -  Fundo

Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais -, de Prestação Jurisdicional

(706) para Apoio à Administração Pública (701).

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 829

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas

Gerais

Objeto do Gasto: Direção Administrativa (despesas de capital)

Valor: R$11.953.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 830

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$1.500.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 831

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$900.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 832

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$350.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 833

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Valor: R$250.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 834

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$1.200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 835
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 836

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 837

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 838

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 839

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$300.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 840

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem  -  Construção  de  Galpão  com  Câmara  Frigorífica  para  Suporte  ao

Armazenamento e Comercialização de Flores no Município de Barbacena. (despesas

de capital)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 841

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação -

Ensino  Fundamental  -  Construção  de  Escola  Estadual  em  Presidente  Bernardes

(despesas de capital)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Secretaria de Estado de Educação - 4593 - Gestão da Infraestrutura do

Sistema Estadual de Educação - Ensino Fundamental (investimentos - Obra: 938)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 842

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$3.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 843

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de
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capital)

Valor: R$1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 844

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: Adequação e Manutenção Preventiva e Corretiva das Unidades

Físicas do Sistema de Defesa Social - Construção de 10 Abrigos para Visitantes de

Presos  nas  Unidades  Prisionais  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte.

(despesas de capital)

Valor: R$1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 845

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente

Objeto do Gasto: Gestão de Efluentes e da Qualidade do Ar e do Solo - Aquisição

de Veículos para Monitoramento da Qualidade do Ar. (despesas de capital)

Valor: R$1.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 846

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 847

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)
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Valor: R$9.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 848

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do Gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Valor: R$9.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 849

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do Gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Valor: R$8.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 850

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg - Ampliação do Prédio da Uemg em João Monlevade. (despesas de capital)

Valor: R$1.000.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 851

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg  -  Aquisição  de  Veículos  para  a  Uemg de  João  Monlevade.  (despesas  de

capital)

Valor: R$600.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda de despesa: 852

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg - Recursos para a Uemg de João Monlevade. (despesas correntes)

Valor: R$300.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 853

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg - Aquisição de Veículos para a Uemg de Frutal. (despesas de capital)

Valor: R$675.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 854

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais - Construção de Aterros Sanitários.

(despesas de capital)

Valor: R$2.500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 855

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior

Objeto do Gasto: - Operacionalização de CVTS e Telecentros (despesas correntes)

Valor: R$1.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 856

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social
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Objeto do Gasto: - Cofinanciamento de Serviços e Benefícios para Municípios na

Execução de Proteção Especial (despesas correntes)

Valor: R$900.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 857

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: - Xadrez na Escola (despesas correntes)

Valor: R$80.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 858

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do Gasto: - Promoção do Esporte Indígena (despesas correntes)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 859

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do Gasto: - Apoio à Implantação de Circuitos Culturais Regionais (despesas

correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 860

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  -  Melhora  da  Infraestrutura  das  Escolas  Família  Agrícola

(despesas correntes)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 861

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas

Objeto  do  Gasto:  -  Revisão  do Zoneamento  Ecológico  e  Econômico  (despesas

correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 862

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas

Objeto  do  Gasto:  -  Regularização  Fundiária  de  Unidades  de  Conservação

(despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 863

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Econômico

Objeto do Gasto: - Coordenação de Elaboração do Balanço Energético Estadual

(despesas correntes)

Valor: R$37.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 864

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: - Apoio à Estruturação dos Conselhos Tutelares e Municipais dos

Direitos da Criança e do Adolescente (despesas correntes)

Valor: R$650.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Emenda de despesa: 865

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: - Capacitação Continuada de Conselheiros - Escola de Conselhos

(despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 866

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Gasto: - Capacitação em Segurança nas Escolas (despesas correntes)

Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 867

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do Gasto: - Implantação do Plano de Enfrentamento da Violência Sexual

Infantojuvenil (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 868

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto  do  Gasto:  -  Estruturação  da  Rede  de  Assistência  Social  no  Estado

(despesas correntes)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 869

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
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Abastecimento

Objeto do Gasto: - Apoio ao Extrativismo em Minas Gerais (despesas correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 870

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  Gasto:  -  Rede  de  Acompanhamento  Social  nas  Escolas  (despesas

correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 871

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Agropecuária

Objeto  do  Gasto:  -  Cadastro  de  Agroindústria  de  Pequeno  Porte  (despesas

correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 872

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto  do  Gasto:  -  Incentivo  ao  Desenvolvimento  da  Aquicultura  (despesas

correntes)

Valor: R$100.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 873

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Agropecuária

Objeto  do  Gasto:  -  Apoio  à Cadeia  Produtiva  dos  Queijos  Artesanais  de  Minas

(despesas correntes)
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Valor: R$200.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 874

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto  do Gasto:  -  Serviços de Proteção Social  Especial  de  Alta Complexidade

(despesas correntes)

Valor: R$700.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 875

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  Gasto:  -  Delegacia  Especializada  em  Crimes  Raciais  e  Delitos  de

Intolerância (despesas correntes)

Valor: R$500.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emenda de despesa: 876

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do Gasto: - Combate ao Tráfico de Seres Humanos (despesas correntes)

Valor: R$450.000,00

Dedução: Reserva de Contingência

Emenda de despesa: 877

Unidade Orçamentária Beneficiada: Reserva de Contingência

Objeto do Gasto: Reserva de Contingência

Valor:a definir

Dedução: a definir

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Zé Maia,  presidente  e relator  -  Lafayette  de  Andrada -  Romel Anízio  -  Ulysses

Gomes - Célio Moreira.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 4.741/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do deputado João Vítor Xavier, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Conselho Central Sagrados Corações da Sociedade São Vicente

de Paulo - CCSC/SSVP -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada no  Diário  do  Legislativo de  29/11/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.741/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho  Central  Sagrados  Corações  da  Sociedade  São  Vicente  de  Paulo  -

CCSC/SSVP -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 16, § 3º, que as

atividades de seus diretores, conselheiros e associados não serão remuneradas; e,

no  art.  37,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado  a  entidade  congênere,  preferencialmente  vinculada  à  Sociedade  São

Vicente  de  Paulo,  com  sede  e  atividades  no  Município  de  Belo  Horizonte,

personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do
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Projeto de Lei nº 4.741/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  e  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Luiz  Henrique  -

Leonídio Bouças.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.811/2013

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De  autoria  do  governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  institui  o

Programa de Proteção  aos  Defensores  dos  Direitos  Humanos  de  Minas  Gerais  -

PPDDH-MG.

A proposição foi  distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Direitos

Humanos e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda nº 1, que

apresentou, vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer quanto ao

mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, V, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.811/2013 propõe a instituição do Programa de Proteção aos

Defensores dos Direitos Humanos de Minas Gerais - PPDDH-MG.

De início, a proposição determina, em seu art. 1º, que o programa será instituído no

âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e observará os princípios

estabelecidos na Resolução nº 53/144, de 9 de dezembro de 1998, da Assembleia

Geral das Nações Unidas, e no Decreto Federal nº 6.044, de 12 de fevereiro de 2007.

O art. 2º do projeto descreve como objetivo do PPDDH-MG a adoção de medidas

para a proteção de pessoas naturais ou jurídicas, grupos, instituições, organizações e

movimentos sociais que tenham seus direitos violados ou ameaçados em decorrência

de sua atuação pelo reconhecimento, respeito, proteção, promoção ou exercício de

direitos humanos.

A proposição também estabelece, em seu art. 3º, que poderá ingressar no PPDDH-

MG defensor de direitos humanos que, em razão de sua atuação, tenha sua vida ou

integridade física, emocional ou social em situação de risco, ou que venha a ter sua
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atividade desqualificada ou discriminada.

O  art.  4º  traz  conceituações  das  expressões  “defensor  de  direitos  humanos”,

“violação ou ameaça” e “rede de proteção”, estabelecendo, em seu parágrafo único,

que  a  proteção  poderá  ser  dirigida  ou  estendida  ao  cônjuge  ou  companheiro,

ascendentes,  descendentes  e  dependentes,  conforme  especificamente  necessário

em cada caso.

Os princípios do programa são elencados no art. 5º da proposição, sendo que o art.

6º, por sua vez, trata do rol de diretrizes gerais do PPDDH-MG, de acordo com a

previsão  contida  na  Política  Nacional  de  Proteção  aos  Defensores  dos  Direitos

Humanos.

Os arts. 8º e 9º do projeto versam sobre a criação e as competências do Conselho

Deliberativo do PPDDH-MG, definindo-o como um conselho de composição paritária

entre representantes do poder público e da sociedade civil com atuação na defesa

dos  direitos  humanos,  além  de  membros  oriundos  das  Defensorias  Públicas  do

Estado e da União, dos Ministérios Públicos do Estado e Federal e das Polícias Civil,

Militar e Federal.

A proposição trata, nos arts. 10 e 11, da solicitação de admissão, bem como da

concessão do ingresso do protegido no programa, definindo, no art. 12, as hipóteses

de  desligamento  do  defensor  do  programa.  O  art.  13  dispõe  sobre  as  diversas

medidas a serem implementadas pelo PPDDH-MG com vistas a garantir a segurança

dos defensores de direitos humanos.

O art.  14 estabelece que os órgãos policiais  prestarão a colaboração e o apoio

necessários à execução do PPDDH-MG. Por fim, os arts. 15 e 16 determinam que a

composição,  o  funcionamento  e  outras  atribuições  do Conselho  Deliberativo  e  da

equipe  técnica  do  PPDDH-MG  serão  objeto  de  regulamentação,  sendo  que  as

despesas decorrentes de sua execução correrão à conta de dotação orçamentária

própria.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, apresentou a Emenda nº 1,

com vistas a suprimir o art. 7º do projeto. Tal dispositivo versa sobre a celebração de

convênios,  acordos,  ajustes  ou  termos  de  parceria  pelo  Poder  Executivo  com

entidades  não  governamentais,  objetivando  a  implementação  do  PPDDH-MG e  a
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adoção das medidas nele inseridas. De acordo com a comissão autora da emenda,

inexiste a necessidade de autorização legislativa  para que o Executivo proceda à

celebração de tais atos, os quais,  por sua natureza, já se inserem no domínio de

atuação institucional daquele Poder.

Quanto à matéria em comento, é relevante anotar que em 1998, ano em que se

comemoraram  os  50  anos  da  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos,  a

Assembleia-Geral das Nações Unidas aprovou, por meio da Resolução n° 53/144, a

Declaração sobre os Defensores de Direitos  Humanos (Declaração dos Direitos  e

Responsabilidades dos Indivíduos, Grupos e Órgãos da Sociedade para Promover e

Proteger  os  Direitos  Humanos  e  Liberdades  Individuais  Universalmente

Reconhecidos), em reconhecimento ao trabalho e à necessidade de se proteger os

que, em todo o mundo, assim atuam.

No Brasil, a Política Nacional de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos foi

instituída em fevereiro de 2007, por meio do Decreto Federal n° 6.044.

Porém,  antes dessa iniciativa,  em 2004,  foi  lançado pela  Secretaria  de  Direitos

Humanos da Presidência da República - SDH/PR - o Programa Nacional de Proteção

aos Defensores dos Direitos Humanos - PPDDH. A SDH/PR considera que o PPDDH

é  uma  de  suas  ações  mais  complexas,  inclusive  porque  a  identificação  de  um

defensor de direitos humanos recai sobretudo sobre suas ações e sobre o contexto

em  que  trabalha,  não  existindo  uma  lista  exaustiva  de  atividades  que  sejam

definidoras desse tipo de atuação, a qual pode consistir na defesa de qualquer direito

considerado fundamental, em favor de indivíduo ou de grupo, em qualquer lugar do

mundo. Nota-se que se trata de uma atuação ampla, diversificada e universal, assim

como são os próprios direitos humanos.

Nesse sentido, o projeto de lei em comento busca seguir a mesma linha adotada

pelas iniciativas acima mencionadas e contempla a complexidade do tema, o que

pode  ser  percebido  ao  longo  de  seus  dispositivos,  os  quais  têm  por  referência

exatamente a Declaração sobre os  Defensores de  Direitos  Humanos das Nações

Unidas e o Decreto Federal n° 6.044, de 2007.

Da mesma forma,  tendo como referência  também uma convenção internacional

aprovada pela ONU, da qual o Brasil é signatário,  e uma norma federal em vigor,
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consideramos importante regulamentar, no âmbito estadual, o sistema e o mecanismo

de  prevenção  e  combate  à  tortura  e  de  outros  tratamentos  ou  penas  cruéis,

degradantes ou desumanas.

A Organização das Nações Unidas, em sua 39ª Assembleia-Geral,  realizada em

1984, por meio da Resolução 39/46, adotou a Convenção contra a Tortura e Outros

Tratamentos ou Penas Degradantes ou Cruéis. Em 18 de dezembro de 2002, quando

da  realização  da  57ª  Assembleia-Geral,  a  ONU  adotou  o  Protocolo  Opcional  à

convenção  mencionada,  do  qual  o  Brasil  é  um  dos  países  signatários,  no  qual

reafirma que a tortura e o tratamento degradante constituem graves violações aos

direitos  humanos.  O  texto  do  Protocolo  Opcional  foi  aprovado  pelo  Congresso

Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 483, de 2006, e promulgado pelo Decreto

n° 6.085, de 19 de abril de 2007. Para viabilizar a implantação, em âmbito federal,

dos procedimentos previstos na norma internacional, foi instituído, em 2 de agosto de

2013, por meio da Lei n° 12.847, o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à

Tortura.

De acordo com os arts.  3º  e 17  do Protocolo Opcional,  cada Estado signatário

deverá criar e manter, no nível interno, um ou vários órgãos, comissões ou entidades

com o objetivo de atuar na prevenção da tortura, os quais poderão ser denominados

“mecanismos nacionais de prevenção”,  desde que sejam constituídos conforme os

procedimentos nele previstos. Nos estados federados, as unidades descentralizadas

poderão, também, estabelecer sistemas e mecanismos de prevenção correlatos.

Assim,  considerando  a  importância  da  prevenção  da  tortura  e  de  penas

degradantes  ou  cruéis  e  sua  estreita  vinculação  com  programas  de  defesa  dos

direitos  humanos,  como é  o  caso daquele  que  se  pretende instituir  por  meio  do

projeto de lei em exame, e com o intuito de contribuir, no âmbito do Estado de Minas

Gerais, para a efetiva implantação de medidas previstas em tratado internacional do

qual o Brasil é signatário, apresentamos, ao final deste parecer, as Emendas nºs 2 a

5.

Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.811/2013,

com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas nºs 2
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a 5, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier:

“Art.  … - Ficam acrescentados ao art.  134 da Lei  Delegada nº 180, de 2011, o

seguintes inciso VII e §§ 10 a 12:

“Art. 134 - (...)

VII - o Comitê Estadual para a Prevenção da Tortura e de Outros Tratamentos ou

Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes - Cept-MG.

(...)

§ 10 - O Cept-MG será composto por treze integrantes do Conselho de Criminologia

e Política Criminal e por treze integrantes designados pelo Governador do Estado

entre representantes indicados por organizações da sociedade civil com reconhecida

atuação na defesa de direitos humanos e no combate à tortura no Estado que não

tenham assento no Conselho de Criminologia e Política Criminal.

§ 11 - Compete ao Cept-MG:

I - acompanhar, monitorar, avaliar a implementação e propor o aperfeiçoamento de

ações,  programas,  projetos  e  planos  de  prevenção e  combate  à  tortura  e  outros

tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, desenvolvidos em âmbito

estadual;

II  -  acompanhar  e  colaborar  para  o  aprimoramento  das  funções  de  órgãos  de

âmbito nacional ou estadual cuja atuação esteja relacionada com as finalidades do

Cept-MG;

III  -  acompanhar  a  tramitação  dos  procedimentos  de  apuração  administrativa  e

judicial e a tramitação de propostas normativas relacionadas com a prevenção da

tortura e de outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes;

IV - propor e acompanhar projetos de cooperação técnica a serem firmados entre o

Estado  e  a  União,  bem  como  entre  o  Estado  e  os  organismos  nacionais  e

internacionais que tratam da prevenção da tortura e de outros tratamentos ou penas

cruéis, desumanos ou degradantes;

V - recomendar a elaboração de estudos e pesquisas e incentivar a realização de

campanhas  e  o  desenvolvimento  de  políticas  e  programas  relacionados  com  a
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prevenção  da  tortura  e  de  outros  tratamentos  ou  penas  cruéis,  desumanos  ou

degradantes;

VI  -  articular-se  com  organizações  e  organismos  locais,  regionais,  nacionais  e

internacionais, com especial atenção à implementação das orientações do Sistema

Interamericano de Direitos Humanos e da Organização das Nações Unidas;

VII - receber denúncias e relatórios produzidos no âmbito do Sistema Estadual de

Prevenção da Tortura e  de  Outros  Tratamentos ou  Penas Cruéis,  Desumanos ou

Degradantes de Minas Gerais - Sisprev-MG;

VIII - apoiar a criação de comitês ou comissões assemelhados na esfera municipal

para o monitoramento e a avaliação das ações locais;

IX - elaborar relatório anual de atividades, na forma e no prazo previstos em seu

regimento interno;

X - elaborar e aprovar seu regimento interno.

§ 12 - A participação no Cept-MG não será remunerada e será considerada função

pública relevante.”.”.

EMENDA Nº 3

Acrescente-se onde convier:

“Art. … - Fica acrescentada ao Capítulo VIII do Título II da Lei Delegada nº 180, de

2011, a seguinte Seção II, constituída pelos arts. 144-A a 144-D:

TÍTULO II

(…)

CAPÍTULO VIII

(…)

Seção II

Do Sistema Estadual de Prevenção da Tortura e de Outros Tratamentos ou Penas

Cruéis, Desumanos ou Degradantes de Minas Gerais

Art. 144-A - Fica instituído o Sistema Estadual de Prevenção da Tortura e de Outros

Tratamentos  ou  Penas  Cruéis,  Desumanos  ou  Degradantes  de  Minas  Gerais  -

Sisprev-MG -, com a finalidade de coordenar e integrar as ações de prevenção à

tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes no Estado.

Art. 144-B - O Sisprev-MG é integrado pelas seguintes instituições, sem relação de
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subordinação:

I - Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds;

II - Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais;

III - Ministério Público do Estado de Minas Gerais;

IV - Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;

V - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;

VI - Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;

VII - Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais;

VIII - Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa.

Art. 144-C - Compete ao Comitê Estadual para a Prevenção da Tortura e de Outros

Tratamentos ou  Penas  Cruéis,  Desumanos  ou Degradantes -  Cept-MG -  elaborar

diretrizes, colaborar no planejamento e acompanhar e avaliar as ações no âmbito do

Sisprev-MG.

Parágrafo único - As Corregedorias-Gerais das Polícias Civil, da Polícia Militar, do

Corpo de Bombeiros Militar e da Secretaria de Defesa Social, a Ouvidoria de Polícia e

o  Conselho  de  Criminologia  e  Política  Criminal  atuarão  de  forma  integrada  e

coordenada, em consonância com as diretrizes elaboradas nos termos do caput.

Art. 144-D - O Estado adotará, no âmbito do Sisprev-MG, por meio de normas e

ações específicas, as providências necessárias para a implementação do mecanismo

de prevenção previsto no Protocolo Adicional à Convenção Contra a Tortura e Outros

Tratamentos  ou  Penas  Cruéis,  Desumanos  ou  Degradantes,  adotado  na  57ª

Assembleia Geral das Nações Unidas, em 18 de dezembro de 2002.”. “.

EMENDA Nº 4

Acrescente-se onde convier:

“Art. … - Fica acrescentado ao art. 74 da Lei nº 8.533, de 17 de abril de 1984, o

seguinte inciso XII:

“Art. 74 - (…)

XII - atuar na prevenção da tortura e de outras punições ou tratamentos desumanos

e  cruéis,  conforme  as  diretrizes  elaboradas  no  âmbito  do  Sistema  Estadual  de

Prevenção da Tortura e  de  Outros  Tratamentos ou  Penas Cruéis,  Desumanos ou

Degradantes de Minas Gerais - Sisprev-MG.”.”.
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EMENDA Nº 5

Acrescente-se onde convier:

“Art. … - A implantação do mecanismo de prevenção a que se refere o art. 144-D da

Lei  Delegada nº 180, de 2011,  acrescentado por esta lei,  dar-se-á nos termos do

regulamento, no prazo de noventa dias contados da data de publicação desta lei, e

obedecerá  aos  princípios  e  procedimentos  previstos  no  Protocolo  Adicional  à

Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou

Degradantes,  assegurando-se,  na  atuação  dos  integrantes  do  mecanismo,  as

competências e prerrogativas estabelecidas no Protocolo.”.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente e relator - Sebastião Costa - Rômulo Viegas.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.811/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O  projeto  de  lei  em  epígrafe,  de  autoria  do  governador  do  Estado,  “institui  o

Programa de Proteção  aos  Defensores  dos  Direitos  Humanos  de  Minas  Gerais  -

PPDDH-MG”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça,  que concluiu  por  sua juridicidade,  constitucionalidade  e legalidade com a

Emenda nº 1, que apresentou. Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de

Direitos  Humanos,  que  opinou  por  sua  aprovação  com  a  emenda  da  comissão

precedente e apresentou as Emendas nos 2 a 5.

Vem, agora, o projeto a esta comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  sob  análise  visa  instituir,  no  âmbito  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento  Social,  o  Programa  de  Proteção  aos  Defensores  dos  Direitos

Humanos  de Minas  Gerais  -  PPDDH-MG -,  o  qual  deverá observar  os  princípios

estabelecidos na Resolução nº 53/144, de 9 de dezembro de 1998, da Assembleia

Geral das Nações Unidas.
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O art. 2º do projeto descreve como objetivo do PPDDH-MG a adoção de medidas

para a proteção de pessoas naturais ou jurídicas, grupos, instituições, organizações e

movimentos sociais que tenham seus direitos violados ou ameaçados em decorrência

de sua atuação pelo reconhecimento, respeito, proteção, promoção ou exercício de

direitos humanos.

A proposição também estabelece, em seu art. 3º, que poderá ingressar no PPDDH-

MG o defensor de direitos humanos que, em razão de sua atuação, tenha sua vida ou

integridade física, emocional ou social em situação de risco, ou que venha a ter sua

atividade desqualificada ou discriminada.

O art. 4º traz conceituações de termos técnicos atinentes à matéria, enquanto os

princípios e diretrizes do PPDDH-MG são elencados, respectivamente, nos arts. 5º e

6º.

Os  arts.  8º  e  9º  versam  sobre  a  criação  e  as  competências  do  Conselho

Deliberativo do PPDDH-MG, definindo-o como um conselho de composição paritária

com representantes do poder público e da sociedade civil com atuação na defesa dos

direitos humanos, além de membros oriundos das defensorias públicas do Estado e

da União, dos ministérios públicos do Estado e federal e das polícias civil, militar e

federal.

A proposição trata, nos arts. 10 e 11, da solicitação de admissão, bem como da

concessão do ingresso do protegido no programa, definindo, no art. 12, as hipóteses

de desligamento do defensor do programa.

O art. 13 dispõe sobre as diversas medidas a serem implementadas pelo PPDDH-

MG com vistas a garantir a segurança dos defensores de direitos humanos.

O art.  14 estabelece que os órgãos policiais  prestarão a colaboração e o apoio

necessários à execução do PPDDH-MG. Por fim, os arts. 15 e 16 determinam que a

composição,  o  funcionamento  e  outras  atribuições  do Conselho  Deliberativo  e  da

equipe  técnica  do  PPDDH-MG  serão  objeto  de  regulamentação,  sendo  suas

despesas custeadas por meio de dotação orçamentária própria.

Feitas  as  considerações  iniciais  sobre  o  projeto,  cumpre  destacar  que  este  foi

encaminhado pelo governador do Estado por meio da Mensagem nº 369/2013, a qual

caracteriza o PPDDH-MG como “oportuno programa de proteção àquelas pessoas
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naturais que, de alguma forma, contribuem em caráter continuado para o exercício

dos  direitos  humanos reconhecidos a  setores  da  sociedade civil.  Nesse contexto,

procura-se preservar a integridade física e psíquica dos defensores, destarte evitando

o  cerceamento  das  atividades  pertinentes  a  serem  também  desenvolvidas  por

pessoas jurídicas”.

Primeiramente, a proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,

apresentando a Emenda nº 1, que visa suprimir o art. 7º do projeto. Tal artigo versa

que o Poder  Executivo poderá celebrar  convênios,  acordos, ajustes  ou termos de

parceria  com  entidades  não  governamentais  objetivando  a  implementação  do

PPDDH-MG  e  a  adoção  das  medidas  nele  inseridas.  Segundo  a  Comissão  de

Constituição e Justiça,  não há necessidade de autorização legislativa para  que o

Executivo  proceda  à  celebração  de  tais  atos,  os  quais,  por  sua  natureza,  já  se

inserem no domínio de atuação institucional daquele Poder.

A Comissão de Direitos Humanos, por sua vez, opinou pela aprovação do projeto

em tela com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e apresentou as

Emendas  nos  2  a  5.  Segundo  o  parecer  dessa  comissão,  tais  emendas  foram

apresentadas  considerando  a  importância  da  prevenção  da  tortura  e  de  penas

degradantes  ou  cruéis  e  sua  estreita  vinculação  com  programas  de  defesa  dos

direitos  humanos,  como  é  o  caso  do  projeto  de  lei  em  exame,  e  no  intuito  de

contribuir,  no  âmbito  do  Estado  de  Minas  Gerais,  para  a  efetiva  implantação  de

medidas previstas em tratado internacional do qual o Brasil é signatário.

No que tange à análise do aspecto financeiro e orçamentário, competência desta

comissão,  cabe destacar  que o projeto em tela  não cria  despesas para o erário.

Cumpre  frisar  que,  nos  termos  da  redação  original  do  art.  16,  as  despesas

decorrentes da instituição do PPDDH-MG correrão à conta de dotação orçamentária

própria.

Conclusão

Em face do exposto,  somos pela aprovação,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº

3.811/2013 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e com as

Emendas nos 2 a 5, da Comissão de Direitos Humanos.
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Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

Romel Anízio, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Luiz Humberto Carneiro -

Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.429/2013

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do governador Antônio Augusto Junho Anastasia, o projeto de lei em tela,

encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 506/2013, institui a Política de

Saúde Ocupacional do Servidor Público, no âmbito da administração pública direta,

autárquica e fundacional do Poder Executivo.

A proposição foi  distribuída  para  as  Comissões  de  Constituição e  Justiça  e  de

Saúde e foi analisada preliminarmente pela primeira, que concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria.

Cabe,  agora,  a  esta  comissão  emitir  o  parecer  sobre  o  projeto  nos  aspectos

relativos ao mérito, em cumprimento do disposto no art. 188 combinado com o art.

102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa a instituir a Política de Saúde Ocupacional do Servidor

Público  em  efetivo  exercício  nos  órgãos  da  administração  pública  direta  e  nas

autarquias e fundações do Poder Executivo estadual. Para tanto, estabelece como

sua finalidade o atendimento à função social do trabalho e considera como público-

alvo  das  ações  implementadas  o  ocupante  de  cargo  público  e  sujeito  ao  regime

estatutário  e  os  servidores  contratados  por  tempo  determinado  para  atender  a

necessidade  temporária  de  excepcional  interesse  público.  Ademais,  o  projeto

estabelece, ainda, os objetivos dessa política e define as suas áreas de atuação -

saúde, segurança, perícia em saúde e assistência à saúde do servidor -, entre outras

disposições.

A saúde ocupacional consiste na promoção de condições laborais que garantam o

mais elevado grau de qualidade de vida no trabalho, de forma a proteger a saúde dos

trabalhadores, promovendo o bem-estar físico, mental e social,  além de prevenir e

controlar os acidentes e as doenças decorrentes do trabalho por meio da redução das
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condições  de  risco.  Além  disso,  a  saúde  ocupacional  também  supõe  o  apoio  ao

aperfeiçoamento do funcionário e à conservação da sua capacidade de trabalho.

A Constituição da República de 1988 prevê, em seu art.7º, a garantia dos direitos

dos trabalhadores urbanos e rurais. No inciso XXII do mesmo artigo, menciona-se o

direito à “redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde,

higiene e segurança”. No art. 39, a Constituição estabelece que o inciso em questão

se aplica também ao servidor público.

No âmbito estadual, em consonância com a referida legislação, a Lei Complementar

nº  64,  de  25/3/2002,  em  seu  art.  89,  previu  a  instituição  da  política  de  saúde

ocupacional do servidor público civil do Estado de Minas Gerais, assim considerada

como  um  conjunto  de  normas,  diretrizes  e  ações  destinadas  à  valorização  do

servidor, atenção à saúde, humanização, melhoria das condições e da organização

do processo de trabalho,  de  modo a  ampliar  a  autonomia  e  o  protagonismo dos

servidores e atender à função social do trabalho.

É importante ressaltar que a construção de uma política que apresente respostas

efetivas em relação à saúde do servidor demanda uma relação possível e necessária

entre as áreas de saúde e segurança, assistência à saúde do servidor e perícia em

saúde.

Em  sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apontou  a

competência  concorrente  entre  União,  Estados  e  Municípios  para  legislar  sobre

proteção e defesa da saúde e os dispositivos constitucionais que garantem a saúde

como um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e

econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos (arts. 196 e

198 das Constituições Federal e Estadual, respectivamente). Além disso, ressaltou a

ausência de óbice para que o Poder Executivo deflagre o processo legislativo sobre a

matéria em questão.

Esta comissão, por sua vez, considera que o projeto em estudo deve prosperar

nesta Casa, pois os aspectos relativos aos cuidados com a saúde, a segurança e a

qualidade de vida  do  servidor  público  são fundamentais  para  o  seu bem-estar  e,

consequentemente, para a sua motivação no desempenho das suas tarefas laborais.
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Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.429/2013, no 1º

turno, na forma originalmente apresentada.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

Carlos Mosconi, presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Carlos Pimenta.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.568/2013

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do deputado Duílio de Castro, o Projeto de Lei nº 4.568/2013 reconhece

o Município de Cordisburgo como Capital Estadual da Cultura.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Em requerimento aprovado em 29/10/2013, a Comissão de Constituição e Justiça

solicitou que o projeto fosse baixado em diligência à Secretaria de Estado de Cultura

para  que  esta  se  manifestasse  sobre  a  necessidade  da  medida  nele  prevista  e

avaliasse se o teor da matéria estava em sintonia com as políticas adotadas para a

área.  Não  obtendo  resposta,  aquela  comissão  emitiu  parecer  concluindo  pela

constitucionalidade, juridicidade e legalidade da matéria na forma apresentada.

Vem  a  proposição  agora  a  esta  comissão,  nos  termos  do  art.  102,  XVII,  “b”,

combinado com o art.  188 do Regimento Interno, para receber parecer quanto ao

mérito.

Fundamentação

O projeto em tela objetiva reconhecer o Município de Cordisburgo, localizado na

região  central  do  Estado,  como  Capital  Estadual  da  Cultura.  A  Comissão  de

Constituição  e  Justiça,  em  sua  análise  preliminar,  não  encontrou  qualquer  óbice

jurídico à tramitação da matéria na forma original.

O autor  do projeto justifica sua apresentação pela variedade das manifestações

culturais e riqueza do patrimônio paleontológico encontrado no município em questão,

reconhecida por pesquisadores e estudiosos - entre os quais Peter Lund -, e o fato de

ter sido local  de nascimento  de um dos maiores escritores da língua portuguesa,

Guimarães Rosa.

De  fato,  o  Município  de  Cordisburgo  -  bem  como  seu  entorno  -  é  importante
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referência na cultura mineira. Eis por que o reconhecimento proposto pelo projeto de

lei  em  análise  pode  contribuir  para  a  valorização  e  a  difusão das  manifestações

culturais a ele associadas em todo o Estado.

No entanto, a simples concessão de titularidade, por via legal, de Capital Estadual

da  Cultura  a  um  município  não  nos  parece  suficiente  para  assegurar  a  sua

efetividade.  Para que as peculiaridades de cada município  ou  região  possam ser

identificadas e valorizadas, são necessários estudos e procedimentos administrativos

dos  órgãos  estaduais  afetos  à  matéria,  de  modo a  que essa titularidade de fato

produza  efeitos.  No caso  em  tela,  seria  também desejável  que a  titularidade  em

apreço fizesse referência a características culturais específicas da localidade, pois,

em razão da diversidade cultural  que Minas  Gerais  abriga,  a  grande maioria  dos

municípios  mineiros  também  poderia  reivindicar  o  posto  de  capital  estadual  da

cultura.

Desafortunadamente,  a  diligência  aprovada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça não foi respondida, o que nos permitiria ouvir os órgãos gestores da área de

cultura  sobre  a  conveniência  e  oportunidade  da  medida.  No  entanto,  durante  a

tramitação  de  proposição  similar,  que  conferiu  o  título  de  Capital  Mineira  do

Tropeirismo ao Município de Itabira, a Secretaria de Estado de Cultura não formulou

objeções à proposição, que foi transformada na Lei nº 20.709, de 7/6/2013. Assim,

julgamos que a proposição em comento pode ser aprovada quanto ao mérito.

Entretanto,  para  promover  maior  coerência  no  ordenamento  jurídico  estadual,

julgamos por bem adequar o projeto em análise ao paradigma adotado por esta Casa

no caso da Lei nº 20.709. Por esse motivo, apresentamos o Substitutivo nº 1 ao final

deste parecer.

Conclusão

Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº 4.568/2013,

no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Confere ao Município de Cordisburgo o título de Capital Estadual da Cultura.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica conferido ao Município de Cordisburgo o título de Capital Estadual da
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Cultura.

Art. 2º - Cabe ao Poder Executivo, no âmbito de sua competência constitucional e

legal, proceder a estudos e tomar as providências necessárias para a efetivação da

titularidade prevista no art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

Elismar Prado, presidente e relator - Duilio de Castro - Luzia Ferreira.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 27/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  presidente  do  Tribunal  de  Contas,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe

“modifica dispositivos  e acrescenta  o  art.  114-B na  Lei  Complementar  nº  102,  de

17/01/2008”.

O projeto foi aprovado em 1º turno com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão

de Constituição e Justiça.

A Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da matéria com a

Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora o projeto a esta comissão para receber parecer, nos termos do art.189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

A proposição pretende alterar  a Lei  Complementar  nº  102,  de  17  de janeiro de

2008,  que  dispõe  sobre  a  organização  do  Tribunal  de  Contas  e  dá  outras

providências, com o fim de denominar de “conselheiros substitutos” os titulares do

cargo de auditor do Tribunal de Contas e de retirar do rol de atribuições desse cargo

as atividades inerentes à emissão de pareceres.

Dessa forma, os arts. 1º e 2º do projeto promovem a substituição, no texto da lei,

das referências aos auditores pela menção a conselheiros substitutos.

O art.  3º  do projeto,  por  sua vez,  suprime do parágrafo único do art.  17 da lei

complementar citada, que trata das férias dos conselheiros e auditores, a previsão de

que as férias do auditor são as estabelecidas no Estatuto dos Servidores Públicos
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Estaduais, remanescendo apenas a parte do dispositivo que dispõe que as férias do

conselheiro  corresponderão,  quanto  à  duração,  às  que  a  Lei  Orgânica  da

Magistratura Nacional assegura aos membros do Poder Judiciário, na forma como

dispuser o Regimento Interno do tribunal.

O art. 4º altera o art. 27 da lei complementar, de modo a excluir das atribuições do

auditor ou conselheiro substituto a função de emitir parecer conclusivo no processo

de prestação de contas do governador do Estado e, caso solicitado pelo relator, nos

processos de consulta.

A alteração seguinte,  constante do art.  5º do projeto, decorre dessa alteração e

incide sobre o inciso XVIII do art. 35 da Lei Complementar nº 102, de 2008. O art. 35

prevê as competências do Tribunal Pleno, entre as quais se encontra a de sortear, em

sua última sessão ordinária de cada ano, o conselheiro relator, o revisor e o auditor,

para  o  acompanhamento  da  execução  orçamentária  das  contas  prestadas  pelo

governador  do  Estado,  observado  o  princípio  da  alternância  (inciso  XVIII).  A

modificação proposta visa suprimir da redação do inciso o termo “auditor”, uma vez

que o sorteio de auditor não mais se justifica em razão da retirada da competência

para  emissão  de  parecer  conclusivo  no  processo  de  prestação  de  contas  do

governador.

A última alteração pretende inserir o art. 114-B no bojo da Lei Complementar nº 102,

de 2008.  Trata-se de uma disposição geral  que visa explicitar  que as menções a

“conselheiro  substituto”  referem-se  ao  cargo  de  auditor  do  Tribunal  de  Contas,

previsto na Constituição do Estado.

Em primeiro turno, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu não haver óbice

de natureza jurídica a impedir a tramitação do projeto, uma vez que cabe ao Tribunal

de Contas dispor sobre sua organização e estrutura, e apresentou emenda com o

objetivo de adequar o texto à técnica legislativa.

A Comissão  de  Administração  Pública,  em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua

aprovação  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pelo  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, por entender que o projeto visa tornar mais claras as funções dos servidores

que  integram  a  estrutura  do  tribunal,  uma  vez  que  as  funções  previstas

constitucionalmente  para  o  auditor  não  se  confundem  com  aquelas  de  auditoria
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realizada pelos servidores que compõem os serviços auxiliares do Tribunal de Contas

ou que integram outras carreiras. Além disso, a reestruturação organizacional que ele

promove permite que as funções dos auditores sejam executadas de maneira mais

eficiente, dada a especialização necessária à natureza de cada cargo.

No que concerne à competência desta comissão para proceder à análise do projeto,

há  que  se  observar  que  a  implementação  das  medidas  propostas  não  implica

aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado para o erário, não estando,

portanto, condicionada ao cumprimento de requisitos legais.

No entanto, com vistas a aprimorar a proposição, apresentamos o Substitutivo nº 1,

a seguir redigido.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 27/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido, ao vencido

em 1º turno.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a

organização do Tribunal de Contas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O parágrafo único do art. 17, o parágrafo único do art. 110-A, o art. 110-C e

o art. 110-F da Lei Complementar nº 102, de 2008, passam a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 17 - (…)

Parágrafo único - As férias do Conselheiro corresponderão, quanto à duração, às

que  a  Lei  Orgânica  da  Magistratura  Nacional  assegura  aos  membros  do  Poder

Judiciário, na forma como dispuser o Regimento Interno do Tribunal.

(...)

Art. 110-A - (…)

Parágrafo único - O reconhecimento da prescrição e da decadência poderá dar-se

de ofício pelo relator, mediante provocação do Ministério Público junto ao Tribunal de

Contas ou requerimento do responsável ou interessado.

(...)
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Art. 110-C - São causas interruptivas da prescrição:

I  -  despacho ou  decisão que determinar  a realização de inspeção cujo  escopo

abranja o ato passível de sanção a ser aplicada pelo Tribunal de Contas;

II - autuação de feito no Tribunal de Contas nos casos de prestação e tomada de

contas;

III - autuação de feito no Tribunal de Contas em virtude de obrigação imposta por lei

ou ato normativo;

IV - instauração de tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas;

V - despacho que receber denúncia ou representação;

VI - citação válida;

VII - decisão de mérito recorrível.

(...)

Art. 110-F - A contagem do prazo a que se refere o art. 110-E voltará a correr, por

inteiro:

I - quando da ocorrência da primeira causa interruptiva da prescrição, entre aquelas

previstas nos incisos I a VI do art. 110-C;

II - quando da primeira decisão de mérito recorrível.

Parágrafo  único  -  Os  agentes  que  derem  causa  à  paralisação  injustificada  da

tramitação  processual  do  feito  poderão  ficar  sujeitos  à  aplicação  de  sanções,

mediante processo administrativo disciplinar.”.

Art. 2º - Fica acrescentado à Lei Complementar nº 102, de 2008, o seguinte art.

110-J:

“Art.  110-J  -  O  processo  será  extinto  com  resolução  de  mérito  quando  for

reconhecida a prescrição ou a decadência.”.

Art. 3º  - Fica acrescentado à Lei Complementar nº 102, de 2008, o seguinte art.

114-B:

“Art.  114-B - Os titulares do cargo de Auditor  de que trata o § 3º do art.  79 da

Constituição do Estado também serão denominados Conselheiros Substitutos.”.

Art. 4º - Fica acrescentado à Lei Complementar nº 102, de 2008, o seguinte art.

118-A:

“Art. 118-A - Para os processos que tenham sido autuados até 15 de dezembro de
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2011, adotar-se-ão os prazos prescricionais de:

I - cinco anos contados da ocorrência do fato até a primeira causa interruptiva da

prescrição;

II - oito anos contados da ocorrência da primeira causa interruptiva da prescrição

até a primeira decisão de mérito recorrível proferida no processo;

III - cinco anos contados da prolação da primeira decisão de mérito recorrível até a

prolação da decisão de mérito irrecorrível.

Parágrafo único - A pretensão punitiva do Tribunal de Contas para os processos a

que se refere o  caput deste artigo prescreverá, também, quando a paralisação da

tramitação processual do feito em um setor ultrapassar o período de cinco anos.”.

Art. 5° - O Capítulo IV do Título V-A da Lei Complementar n° 102, de 2008, passa a

denominar-se: “Disposições Finais”.

Art. 6º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Jayro Lessa - Rogério Correia - Lafayette de Andrada

- Glaycon Franco.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 27/2012

(Redação do Vencido)

Modifica dispositivos e acrescenta o art.  114-B na Lei Complementar nº 102, de

17/1/2008.

Art. 1º - Fica substituído o termo “Auditor” pela expressão “Conselheiro Substituto”

nos incisos V e XI do art. 4º, no art. 16, nos incisos II, XIII e XXXIX do art. 19, no art.

25, no art. 26, no caput do art. 27, no inciso XIX do art. 35, no inciso V do art. 39, no

art. 73, no art. 74 e no art. 114, todos da Lei Complementar nº 102, de 17/1/2008.

Art.  2º  -  Fica  substituído  o  termo  “Auditores”  pela  expressão  “Conselheiros

Substitutos” na alínea “a” do inciso I do art. 8º, no  caput do art. 9º, no  caput e no

parágrafo único do art. 11, no  caput do art. 17, nos incisos III, VII, XXXIV, XXXV e

XXXVI do art. 19, no art. 24 e no inciso XIV do art. 35 da Lei Complementar nº 102,

de 17/1/2008.

Art. 3º - O parágrafo único do art. 17 da Lei Complementar nº 102, de 17/01/2008,

passará a vigorar nos seguintes termos:
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“TÍTULO I

DO TRIBUNAL DE CONTAS

(...)

CAPÍTULO II

DA COMPOSIÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO

Seção I

Disposições gerais

(...)

Art. 17 - (...)

Parágrafo único - As férias do Conselheiro corresponderão, quanto à duração, às

que  a  Lei  Orgânica  da  Magistratura  Nacional  assegura  aos  membros  do  Poder

Judiciário, na forma como dispuser o Regimento Interno do tribunal.”.

Art. 4º - Fica revogado o inciso V do art. 27 da Lei Complementar nº 102, de 17 de

janeiro de 2008.

Art. 5º - O inciso XVIII do art. 35 da Lei Complementar nº 102, de 17/01/2008, passa

a vigorar nos seguintes termos:

“TÍTULO I

DO TRIBUNAL DE CONTAS

(...)

CAPÍTULO VII

DO TRIBUNAL PLENO E DAS CÂMARAS

Seção I

Do Tribunal Pleno

(...)

Art. 35 - (...)

XVIII  -  sortear,  na  última  sessão  ordinária  do  Tribunal  Pleno  de  cada  ano,  o

Conselheiro relator e o revisor, para o acompanhamento da execução orçamentária

das  contas  prestadas  pelo  Governador  do  Estado,  observado  o  princípio  da

alternância;”.

Art. 6º - Fica acrescido o art. 114-B no Título VI da Lei Complementar nº 102, de

17/01/2008, nos seguintes termos:
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“TÍTULO VI

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

(...)

Art.  114-B  -  Todas  as  menções  a  Conselheiro  Substituto  e  a  Conselheiros

Substitutos  constantes desta lei  complementar  referem-se ao cargo de Auditor  do

Tribunal de Contas, previsto no § 3º do art. 78, nos §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 79, no

inciso XXIII do art. 90 e no caput e no parágrafo único do art. 265 da Constituição do

Estado,  cujos  titulares,  nos termos da Constituição,  substituem os Conselheiros  e

exercem as demais  atribuições da judicatura,  presidindo processos e relatando-os

com proposta de voto, segundo o que dispõe o art. 27 desta lei complementar.”.

Art. 7º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

49/2013

Comissão Especial

Relatório

De autoria  de  um terço  dos  membros da Assembleia  Legislativa  e  tendo como

primeiro signatário o deputado Doutor Wilson Batista, a proposição em epígrafe altera

dispositivos da Constituição do Estado que tratam da pessoa com deficiência.

Aprovada na forma do Substitutivo  nº  1,  a proposição retorna a esta Comissão

Especial a fim de receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado

com o art. 111, I, “a”, do Regimento Interno.

Conforme determina o § 1º  do  art.  189 do Regimento Interno,  segue,  anexa,  a

redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em análise visa atualizar a terminologia utilizada nos dispositivos da

Constituição  do  Estado  que  tratam  da  pessoa  com  deficiência,  substituindo  a

expressão “portador de deficiência” e “condição de deficiente” por, respectivamente,

“pessoa com deficiência” e “condição de pessoa com deficiência”.

A proposta  de  emenda  constitucional  em  análise  é  uma medida  importante  no

cenário sociojurídico atual, pois reflete a evolução do direito e da proteção da pessoa

com  deficiência.  A  construção  de  uma  sociedade  inclusiva  passa  também  pelo
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cuidado  com  a  linguagem.  Na  linguagem  se  expressa,  voluntariamente  ou

involuntariamente, o respeito ou a discriminação em relação às diferenças.

Expressões como "inválidos", "incapazes",  "excepcionais" e "pessoas deficientes"

eram utilizadas até a Constituição de 1988 para referir-se às pessoas com deficiência,

mas esses termos, que refletiam uma concepção antiquada e preconceituosa acerca

dessas pessoas, já foram substituídos por outros.

Já nos anos 1980, na época de elaboração da Constituição Federal, começou a

haver uma mudança na abordagem das pessoas com deficiência, por influência do

Movimento Internacional de Pessoas com Deficiência, que levou a ONU a estabelecer

o Ano Internacional e a Década das Pessoas Deficientes. A Constituição da República

refletiu  essa  mudança  e  passou  a  incorporar  a  expressão  "pessoa  portadora  de

deficiência".

Se o  termo “deficiente”  é  depreciativo  e  estigmatizante,  o  termo “portadores  de

deficiência” também se revelou inadequado, pois quando se “porta” alguma coisa é

possível  se desvencilhar  do que é portado tão logo seja possível.  Ao contrário,  a

deficiência, na maioria das vezes, é algo permanente.

Para evitar a segregação e a exclusão que podem ser reforçadas pela língua, por

volta da metade da década de 1990, a expressão utilizada passou a ser "pessoa com

deficiência",  que permanece  até  hoje.  Pretende-se,  com  a  expressão,  ressaltar  a

pessoa, e não sua deficiência, valorizando-a independentemente de suas condições

físicas, sensoriais ou intelectuais.

Na  forma  como  foi  originalmente  apresentada,  a  proposição  em  análise

determinava a alteração da expressão “condição de deficiente” também no inciso II do

art.  18  e  no  art.  88  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  -  ADCT.

Durante as discussões da proposição em análise por ocasião do 1º turno, entretanto,

ponderou-se que não era o caso de alterar tais dispositivos, pois já se encontram

exauridos.  Foi  apresentado,  então,  substitutivo  com  a  supressão  da  alteração

daqueles artigos do ADCT que se pretendia alterar na proposição original.

Nesse  passo,  reiteramos  os  termos  do  parecer  exarado  por  esta  comissão  no

exame da matéria no 1º turno, quando então se consignou que nada impede que esta

Casa Legislativa,  no exercício do poder  constituinte decorrente,  venha a alterar  a
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normativa acerca dessa matéria.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição

nº 49/2013, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

Glaycon Franco, presidente - Duilio de Castro, relator - Luzia Ferreira.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 49/2013

(Redação do Vencido)

Altera  dispositivos  da  Constituição  do  Estado  que  se  referem  à  pessoa  com

deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1° -  Fica substituída a expressão “portador de deficiência” por “pessoa com

deficiência” na alínea “o” do inciso XV do art. 10, no inciso II do art. 11, no caput do

art. 28, no inciso I do art. 121, nos incisos III e IV do art. 198, na alínea “b” do inciso I

do art. 213, no parágrafo único do art. 218, no título da Seção VIII do Capítulo I do

Título III, no  caput e nos incisos III, IV, V, VII, VIII, IX e X do § 1° do art. 224 e no

caput e no parágrafo único do art. 226 da Constituição do Estado, e, no inciso I do §

4° do art.  36 e no  caput do art.  295 da Constituição do Estado, fica a expressão

“portadores de deficiência” substituída por “pessoas com deficiência”, procedendo-se

às adequações gramaticais necessárias.

Art.  2°  -  Fica substituída a expressão “condição de deficiente”  por  “condição de

pessoa com deficiência” no § 2° do art. 224 da Constituição do Estado.

Art. 3° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 53/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela “institui o Regime de

Previdência Complementar para os servidores públicos titulares de cargos efetivos

dos Poderes do Estado e membros de Poderes, do Ministério Público, do Tribunal de

Contas e da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, fixa o limite máximo para

a concessão de aposentadorias e pensões de que trata o art. 40 da Constituição da
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República, autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar, na

forma de fundação, e dá outras providências”.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta

comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  102,  VII,

combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei  em epígrafe tem por  objetivo instituir  o  Regime de Previdência

Complementar para os servidores públicos titulares de cargos efetivos dos Poderes

do Estado e membros de Poderes, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em consonância com o disposto no

art. 40, § 15, da Constituição da República.

Entre  as  medidas  propostas,  destaca-se  a  fixação  do  limite  máximo  para  a

concessão de aposentadorias e pensões para os servidores públicos, a qual passa a

ser o teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS -, valendo apenas para

aqueles  que  ingressarem  no  serviço  público  estadual  após  a  autorização  de

implantação  da  entidade  fechada  de  previdência  complementar  pelo  órgão

fiscalizador  responsável,  qual  seja,  a  Superintendência  Nacional  de  Previdência

Complementar - Previc. Para a operacionalização do novo regime a ser implantado, o

projeto autoriza a criação da Fundação de Previdência Complementar do Estado de

Minas Gerais - Prevcom-MG -,  de natureza pública, a qual será responsável  pela

administração  e  execução  dos  planos  de  benefícios  a  serem  oferecidos  aos

servidores e membros de Poder que ingressarem no serviço público estadual a partir

da instituição do regime de previdência complementar.

No  que  concerne  à  competência  desta  comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão  orçamentária  e  financeira  do  projeto,  destaca-se  que  ele autoriza  o

aporte  de  R$20.000.000,00 para  cobertura de  despesas  referentes  ao custeio  da

implantação da Prevcom-MG, entidade que fará a gestão dos planos de benefícios

dos servidores que aderirem ao regime de previdência complementar. Tais recursos

serão  custeados  pelo  Tesouro  Estadual,  sendo  que  sua  execução  dependerá  da

inclusão desses valores na Lei Orçamentária Anual para 2014, quando deverá ser
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autorizado o funcionamento da Prevcom-MG.

Durante  a  tramitação  em  1º  turno,  foram  recebidas  em  Plenário,  por  meio  da

Mensagem nº 580/2013, do Governador do Estado, propostas de emendas que visam

aprimorar a redação de alguns dos dispositivos do projeto em tela, no intuito de dar

maior  clareza  ao seu  texto  e  garantir  a  segurança jurídica  aos  atuais  servidores

públicos quanto ao seu regime de aposentadoria. Por entendermos que seu conteúdo

é pertinente, incorporamos as propostas ao Substitutivo nº 1, apresentado ao final

deste parecer.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

53/2013, no 2º turno, na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Regime de Previdência Complementar para os servidores públicos titulares

de cargos efetivos dos Poderes do Estado e membros de Poderes, do Ministério

Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais,

fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões de que trata o

art.  40  da  Constituição  da República,  autoriza  a  criação de  entidade  fechada  de

previdência complementar, na forma de fundação, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Art. 1º - Fica instituído o Regime de Previdência Complementar a que se referem os

§§ 14 e 15 do art. 40 da Constituição da República.

Parágrafo único - O Regime de Previdência Complementar de que trata o  caput

abrange:

I  -  os  titulares  de  cargos  efetivos,  assim  considerados  os  servidores  cujas

atribuições, deveres e responsabilidades específicas estejam definidos em estatutos

ou normas estatutárias e que tenham sido aprovados por meio de concurso público

de provas ou de provas e títulos;

II - os membros da magistratura, do Ministério Público e da Defensoria Pública, bem

como oConselheiro do Tribunal de Contas.
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Art. 2º - Para os efeitos desta lei complementar, entende-se por:

I  -  patrocinador  o  Estado  de  Minas  Gerais,  por  meio  dos  Poderes  Executivo,

Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria

Pública;

II - participante a pessoa física a que se refere o parágrafo único do art. 1º que

aderir ao plano de benefícios administrado pela entidade a que se refere o art. 4º;

III - assistido o participante ou o seu beneficiário em gozo de benefício de prestação

continuada;

IV - contribuição os valores vertidos ao plano de benefícios pelos participantes e

pelo  patrocinador,  com  o  objetivo  de  constituir  as  reservas  que  garantam  os

benefícios contratados e custear as despesas administrativas da entidade a que se

refere o art. 4º.

Art. 3º - Aplica-se o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral

de Previdência Social - RGPS - de que trata o art. 201 da Constituição da República

às  aposentadorias  e  pensões  a  serem  concedidas  pelo  Regime  Próprio  de

Previdência Social do Estado de Minas Gerais aos servidores e membros de Poder a

que se refere o parágrafo único do art. 1º que tenham ingressado no serviço público a

partir da data de início da vigência do Regime de Previdência Complementar de que

trata esta lei, independentemente de sua adesão a ele.

§ 1º - A vigência do Regime de Previdência Complementar instituído por esta lei

complementar  será  considerada  a  partir  da  data  de  publicação,  pelo  órgão

fiscalizador, da autorização de aplicação do regulamento do plano de benefícios da

entidade a que se refere o art. 4º.

§ 2º - A adesão dos servidores ao Regime de Previdência Complementar de que

trata esta lei depende de prévia e expressa opção por um dos planos de benefícios

acessíveis ao participante.

§ 3º - O disposto no caput não se aplica ao servidor que, cumulativamente:

I - tenha ingressado no serviço público antes da vigência do regime de que trata

esta Lei Complementar;

II  -  não  tenha  sido  alcançado  pela  vigência  de  outro  regime  de  previdência

complementar;
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III - sem descontinuidade, tenha sido exonerado de um cargo para investir-se em

outro.

CAPÍTULO II

DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS

GERAIS  - PREVCOM-MG

Seção I

Da criação da Prevcom-MG

Art. 4º- Fica o Poder Executivo autorizado a criar entidade fechada de previdência

complementar,  de  natureza  pública,  denominada  Fundação  de  Previdência

Complementar  do  Estado de Minas Gerais  -  Prevcom-MG -,  com a  finalidade  de

administrar  e executar plano de benefícios,  nos termos das Leis Complementares

Federais nºs 108 e 109, ambas de 29 de maio de 2001.

Art. 5º - A Prevcom-MG organizar-se-á sob a forma de fundação pública de direito

privado, dotada de autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de

recursos humanos e terá sede e foro em Belo Horizonte.

Parágrafo único - A natureza pública da Prevcom-MG, a que se refere o § 15 do art.

40 da Constituição da República, consistirá na:

I  -  submissão  à  legislação  federal  sobre  licitações  e  contratos  administrativos

observado o disposto no art. 19;

II  -  realização de concurso  público  para a  contratação  de  pessoal,  no  caso de

empregos  permanentes,  ou  de  processo  seletivo,  em  se  tratando  de  emprego

temporário,  respeitados  os  princípios  constitucionais  da  administração  pública  e

observadas as peculiaridades da gestão privada e o disposto nos incisos XVI e XVII

do art. 37 da Constituição da República;

III - publicação anual, no Diário Oficial do Estado e na página oficial do governo do

Estado na internet,  dos seus demonstrativos contábeis,  atuariais,  financeiros  e de

benefícios,  sem  prejuízo  do  fornecimento  de  informações  aos  participantes  e

assistidos  do  plano  de  benefícios  previdenciários  complementares  e  ao  órgão

regulador  e  fiscalizador  das entidades  fechadas de previdência  complementar,  na

forma das Leis Complementares Federais nºs 108 e 109, ambas de 2001;

IV -  submissão às normas  estaduais  de  governança,  a  que se  referem as  Leis
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Delegadas nº 112, de 25 de janeiro de 2007, e nº 180, de 20 de janeiro de 2011.

Seção II

Da Estrutura Organizacional da Prevcom-MG

Art. 6º - A estrutura organizacional da Prevcom-MG será constituída de Conselho

Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.

§  1º  -  O  Conselho  Deliberativo,  órgão  máximo  da  estrutura  organizacional,  é

responsável pela definição da política geral de administração da Prevcom-MG e de

seus planos de benefícios.

§ 2º - O Conselho Fiscal é o órgão de controle interno da Prevcom-MG.

§ 3º - A Diretoria Executiva é o órgão responsável pela administração da Prevcom-

MG,  em  conformidade  com  a  política  de  administração  traçada  pelo  Conselho

Deliberativo.

Art.  7º  -  A composição  do  Conselho  Deliberativo,  integrado  por  seis  membros

titulares e respectivos suplentes, e do Conselho Fiscal, integrado por quatro membros

titulares  e  respectivos  suplentes,  será  paritária  entre  representantes  eleitos  pelos

participantes e assistidos e representantes indicados pelo patrocinador.

§ 1º - Os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal representantes

do patrocinador serão designados pelo Governador do Estado, ouvidos os chefes dos

Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da

Defensoria Pública na forma do estatuto da Prevcom-MG.

§ 2º - A presidência do Conselho Deliberativo será exercida, mediante indicação do

Governador do Estado, por um dos membros designados na forma do § 1º, que terá,

além do seu, o voto de qualidade.

§ 3º - A escolha dos representantes dos participantes e assistidos dar-se-á por meio

de eleição direta entre seus pares, conforme regulamento eleitoral a ser expedido

pelo Conselho Deliberativo.

§ 4º - O mandato dos membros do Conselho Deliberativo será de quatro anos, com

garantia de estabilidade, permitida uma recondução, observados os procedimentos

previstos nos §§ 1º e 3º.

§ 5º - O membro do Conselho Deliberativo somente perderá o mandato em virtude

de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou processo administrativo
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disciplinar.

§ 6º - O presidente do Conselho Fiscal, que terá, além do seu, o voto de qualidade,

será indicado pelos membros do próprio conselho devidamente constituído, devendo

a indicação recair sobre um dos membros eleitos pelos participantes e assistidos.

§ 7º - O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de quatro anos, vedada a

recondução.

§ 8º - A renovação dos mandatos dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal

obedecerá ao critério de proporcionalidade, de forma que se processe parcialmente a

cada dois anos, observado o disposto no art. 36 desta lei.

§  9º  -  Na  primeira  investidura  nos  Conselhos  Deliberativo  e  Fiscal,  após  a

publicação  desta  lei  complementar,  os  seus  membros  serão  provisórios  e  terão

mandato com prazo diferenciado.

§ 10 - O Conselho Deliberativo renovará três de seus membros a cada dois anos, e

o Conselho Fiscal renovará dois membros com a mesma periodicidade, observada a

regra de transição estabelecida no § 9º e o disposto no § 4º deste artigo.

§ 11 - A remuneração dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal é limitada a

10% (dez por cento) do valor da remuneração dos membros da Diretoria Executiva.

§  12  -  Os  requisitos  a  que  se  referem  os  incisos  I  a  IV  do  art.  20  da  Lei

Complementar Federal nº 108, de 2001, estendem-se aos membros dos Conselhos

Deliberativo e Fiscal.

Art.  8º  -  A Diretoria  Executiva será composta,  no máximo,  por  quatro  membros

nomeados pelo Conselho Deliberativo.

§  1º  -  Compete  ao  Conselho  Deliberativo,  mediante  decisão  fundamentada,  a

exoneração  de  membros  da  Diretoria  Executiva,  observando-se  o  disposto  no

estatuto da Prevcom-MG.

§  2º  -  A remuneração  e  as  vantagens  de  qualquer  natureza  dos  membros  da

Diretoria Executiva serão fixadas pelo Conselho Deliberativo em valores compatíveis

com os  níveis  prevalecentes  no  mercado de trabalho  para  profissionais  de  graus

equivalentes de formação profissional e de especialização.

§ 3º - A Diretoria Executiva submeterá à aprovação de, no mínimo, dois terços dos

membros do Conselho Deliberativo, com parecer prévio do Conselho Fiscal, o quadro
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de  pessoal,  indicando  os  empregos  efetivos  e  de  confiança,  os  requisitos  de

admissão, a remuneração e, ainda, a organização das carreiras, segundo a formação

profissional ou as atribuições funcionais.

§  4º  -  A Prevcom-MG manterá,  em página  na  internet,  informações  atualizadas

contendo  o  quadro  de  pessoal,  com  indicação  de  cargos,  ocupantes,  forma  de

admissão e respectiva remuneração.

Art. 9º - Por ato da Diretoria Executiva será criado um Comitê de Investimentos, que

será responsável por apresentar ao Conselho Deliberativo proposta de estratégia de

aplicações financeiras e de gestão econômico-financeira dos recursos administrados

pela Prevcom-MG, conforme previsto em regulamento próprio.

Art. 10 - Os membros do Comitê de Investimentos não poderão integrar o Conselho

Deliberativo,  o  Conselho  Fiscal  e  a  Diretoria  Executiva,  tendo diferentes  deveres,

atribuições e responsabilidades, conforme o disposto no estatuto da Prevcom-MG.

Art.  11  -  Aos  membros  da  Diretoria  Executiva,  nos  termos  do  art.  21  da  Lei

Complementar Federal nº 108, de 2001, é vedado:

I -  exercer simultaneamente atividade no patrocinador;

II - integrar concomitantemente o Conselho Deliberativo ou Fiscal da entidade e,

mesmo depois do término do seu mandato na Diretoria Executiva, enquanto não tiver

suas contas aprovadas;

III - ao longo do exercício do mandato prestar serviços a instituições integrantes do

sistema financeiro.

§ 1º - Nos doze meses seguintes ao término do exercício da função, o ex-membro

da  Diretoria  Executiva  estará  impedido  de  prestar,  direta  ou  indiretamente,

independentemente da forma ou natureza do contrato,  qualquer tipo de serviço às

empresas do sistema financeiro que impliquem a utilização das informações a que

teve acesso em decorrência da função exercida, sob pena de responsabilidade civil e

penal.

§ 2º - Durante o impedimento a que se refere o §1º, ao o ex-membro da Diretoria

Executiva que não tiver sido destituído ou que pedir afastamento será assegurada a

possibilidade de prestar serviço à Prevcom-MG, mediante remuneração equivalente à

do  cargo  de  direção  que  exerceu  ou  em  qualquer  outro  órgão  da  administração
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pública.

Seção III

Da Gestão dos Recursos da Prevcom-MG

Art. 12 - A gestão das aplicações dos recursos da Prevcom-MG poderá ser própria,

por  entidade autorizada e credenciada ou mista,  e obedecerá às  diretrizes  e aos

limites prudenciais estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.

§ 1º -  Para  os  efeitos  do disposto no  caput,  considera-se como modalidade de

gestão:

I - gestão própria as aplicações realizadas diretamente pela Prevcom-MG;

II  -  gestão  por  entidade  autorizada  e  credenciada  as  aplicações  realizadas  por

intermédio de instituição financeira ou de outra instituição autorizada nos termos da

legislação em vigor para o exercício profissional de administração de carteiras;

III - gestão mista as aplicações realizadas em parte por gestão própria e em parte

por entidade autorizada e credenciada.

§ 2º - A definição da modalidade de gestão constará na política de investimentos

dos planos de benefícios a ser fixada anualmente pelo Conselho Deliberativo, ouvido

o Comitê de Investimentos.

Art. 13 - O regulamento do plano de benefícios estipulará as regras que permitam

ao participante optar, a seu exclusivo critério e sob sua responsabilidade, por uma

das  carteiras  de  investimentos  disponibilizadas  pela  Prevcom-MG,  seguindo,  para

tanto, as diretrizes a serem fixadas pelo Conselho Deliberativo.

Seção IV

Disposições Gerais

Art. 14 - O regime jurídico de pessoal da Prevcom-MG será o previsto na legislação

trabalhista.

Art.  15 -  A administração da Prevcom-MG observará os princípios que regem a

administração pública, especialmente os da eficiência e da economicidade, devendo

adotar mecanismos de gestão operacional que maximizem a utilização de recursos,

de  forma  a  otimizar  o  atendimento  aos  participantes  e  assistidos  e  diminuir  as

despesas administrativas.

§ 1º - As despesas administrativas referidas no caput serão custeadas na forma dos
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regulamentos dos planos de benefícios, observado o disposto no caput do art. 7º da

Lei  Complementar  Federal  nº  108,  de  2001,  e  ficarão  limitadas  aos  valores

estritamente necessários à sustentabilidade do funcionamento da entidade.

§ 2º - O montante de recursos destinados à cobertura das despesas administrativas

será revisto ao final de cada ano, com vistas ao atendimento do disposto neste artigo.

§ 3º - O Estado, na qualidade de patrocinador, poderá ceder servidores públicos

para  a  Prevcom-MG,  desde  que  sejam  ressarcidos  os  custos  correspondentes,

observadas as disposições legais sobre a cessão de pessoal do Estado.

Art. 16 - A Prevcom-MG será mantida integralmente por suas receitas, oriundas das

contribuições  do  patrocinador,  dos  participantes  e  dos  assistidos,  dos  resultados

financeiros  de  suas  aplicações  e  de  doações  e  legados  de  qualquer  natureza,

observado o disposto no § 3º do art. 202 da Constituição da República.

Art. 17 - O Estado, por seus Poderes, suas autarquias e fundações, Tribunal de

Contas,  Ministério  Público  e  Defensoria  Pública,  é  responsável,  na  qualidade  de

patrocinador, pelo aporte de contribuições e pelas transferências à Prevcom-MG das

contribuições  descontadas  de  seus  servidores,  observado  o  disposto  nesta  lei

complementar, no convênio de adesão, no regulamento dos planos e no respectivo

plano de custeio.

Parágrafo único - O pagamento ou a transferência das contribuições após o dia 25

do mês seguinte ao da competência:

I - enseja a aplicação dos acréscimos de mora previstos para os tributos estaduais;

e

II - sujeita o responsável às sanções penais e administrativas cabíveis.

Art. 18 - O Conselho Deliberativo deverá aprovar a instituição do Código de Ética e

Conduta, que conterá, entre outras, as seguintes regras:

I  -  de  confidencialidade,  relativa  a  dados  e  informações  a  que  seus  membros

tenham acesso no exercício de suas funções;

II - para prevenir conflito de interesses; e

III - para proibir operações dos dirigentes com partes relacionadas.

Parágrafo único - O Código de Ética e Conduta será amplamente divulgado entre os

membros  dos  Conselhos  Deliberativo  e  Fiscal  e  da  Diretoria  Executiva  e  os
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empregados e, especialmente, entre os participantes e assistidos.

Art. 19 - A Diretoria Executiva editará ato próprio com normas sobre as contratações

para a gestão das reservas garantidoras, a gestão do passivo atuarial, a gestão e o

pagamento  dos  benefícios  previdenciários  complementares  e  demais  atividades

próprias  de  entidades  fechadas  de  previdência  complementar,  observados  os

princípios constitucionais aplicáveis, dando publicidade a essas normas.

Art. 20 - Cabe à Diretoria Executiva a prestação de informações de forma regular e

imediata  aos  membros  dos  Conselhos Deliberativo  e  Fiscal,  ao  patrocinador,  aos

participantes e aos assistidos.

Parágrafo único - As informações a que se refere o caput, prestadas em linguagem

clara e acessível, com a utilização dos meios adequados, abrangem:

I - as políticas de investimentos;

II - as premissas e hipóteses atuariais;

IV - os custos decorrentes da administração dos planos de benefícios; e

V - a situação de cada participante ou assistido perante seu plano de benefícios.

Art. 21 - Os recursos previdenciários oriundos da compensação financeira de que

trata o § 9° do art. 201 da Constituição da República pertencerão exclusivamente ao

Fundo  Financeiro  de  Previdência  -  Funfip  -,  responsável  pelo  pagamento  dos

benefícios do Regime Próprio de Previdência Social de que trata a Lei Complementar

nº 64, de 25 de março de 2002.

CAPÍTULO III

DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS

Seção I

Dos Planos de Benefícios

Art. 22 - Os planos de benefícios da Prevcom-MG serão implantados por ato do

Conselho Deliberativo, mediante solicitação do patrocinador, e serão estruturados na

modalidade  de  contribuição  definida,  nos  termos  da regulamentação  estabelecida

pelo  órgão  regulador  das  entidades  fechadas  de  previdência  complementar,  e

financiados de acordo com os planos de custeio definidos nos termos do art. 18 da

Lei Complementar Federal nº 109, de 2001, observadas as demais disposições da Lei
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Complementar Federal nº 108, de 2001.

§  1º  -  Os  Poderes  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário,  o  Tribunal  de  Contas,  o

Ministério Público e a Defensoria Pública deverão solicitar a implantação de plano de

previdência  complementar  para  seus  membros  e  servidores  a  que  se  refere  o

parágrafo único do art. 1º no prazo de até noventa dias contados a partir da data do

início do funcionamento da Prevcom-MG, onerando os recursos de seus respectivos

orçamentos.

§ 2º - Caso os Poderes ou instituições referidos no § 1º não solicitem a implantação

de plano de previdência complementar para seus membros e servidores a que se

refere o parágrafo único do art. 1º no prazo previsto, será oferecido um dos planos de

previdência  complementar  destinados  aos  servidores  do  Poder  Executivo,

assegurada a portabilidade para o plano próprio, quando for implantado.

Art. 23 - A distribuição das contribuições nos planos de benefícios e nos planos de

custeio será revista sempre que necessário, para manter o equilíbrio dos planos de

benefícios.

§ 1º - Sem prejuízo do disposto no § 3º do art. 18 da Lei Complementar Federal nº

109,  de  2001,  o  valor  do  benefício  programado será calculado  de  acordo  com o

montante  do  saldo  da  conta  acumulado  pelo  participante,  devendo  o  valor  do

benefício estar permanentemente ajustado ao referido saldo, na forma prevista no

regulamento do respectivo plano de benefícios complementares.

§  2º  -  Os  benefícios  não  programados  serão  definidos  nos  regulamentos  dos

planos, observado o seguinte:

I  -  devem ser assegurados,  pelo menos, os benefícios decorrentes dos eventos

invalidez e morte e, se for o caso, a cobertura de outros riscos atuariais; e

II - terão custeio específico para sua cobertura.

§ 3º - Na gestão dos benefícios de que trata o § 2º, a Prevcom-MG poderá contratá-

los externamente ou administrá-los em seus próprios planos de benefícios.

§ 4º - A concessão dos benefícios de que trata o § 2º aos participantes ou assistidos

pela entidade fechada de previdência complementar é condicionada à concessão do

benefício pelo Regime Próprio de Previdência Social.

Art.  24  -  Os  requisitos  para  aquisição,  manutenção  e  perda  da  qualidade  de
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participante,  assim  como os  requisitos  de  elegibilidade  e  a  forma  de  concessão,

cálculo e pagamento dos benefícios, deverão constar dos regulamentos dos planos

de benefícios, observadas as disposições das Leis Complementares Federais nºs 108

e  109,  ambas  de  2001,  e  a  regulamentação  do  órgão  regulador  das  entidades

fechadas de previdência complementar.

Parágrafo único - O servidor e membro de Poder a que se refere o parágrafo único

do art. 1º com remuneração inferior ao limite máximo estabelecido para os benefícios

do  RGPS  poderá  aderir  aos  planos  de  benefícios  administrados  pela  entidade

fechada  de  previdência  complementar  de  que  trata  esta  lei  complementar  sem

contrapartida do patrocinador, e sua base de cálculo será definida no regulamento.

Art.  25  -  Poderá  permanecer  filiado  aos  respectivos  planos  de  benefícios  o

participante:

I - cedido a outro órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta da

União,  estados,  Distrito  Federal  e municípios,  inclusive suas empresas públicas e

sociedades de economia mista;

II  -  afastado  ou  licenciado  do  cargo  efetivo  temporariamente,  com  ou  sem

recebimento de remuneração;

III - que optar pelo benefício proporcional diferido ou autopatrocínio, na forma do

regulamento do plano de benefícios.

§ 1º -  Os regulamentos dos planos de benefícios disciplinarão as regras para a

manutenção do custeio do plano de benefícios, observada a legislação aplicável.

§ 2º - O patrocinador arcará com as suas contribuições somente quando a cessão,

o afastamento ou a licença do cargo efetivo se der com ônus para o Estado.

§  3º  -  Havendo  cessão  com  ônus  para  o  cessionário,  este  deverá  recolher  à

Prevcom-MG a contribuição aos planos de benefícios nos mesmos níveis e condições

em  que  seria  devida  pelo  patrocinador  na  forma  definida  nos  regulamentos  dos

planos.

Seção II

Das Contribuições

Art. 26 - As contribuições do patrocinador e do participante incidirão sobre a parcela

da  base  de contribuição que exceder  o  limite  máximo a  que se  refere  o  art.  3º,
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observado, quanto ao patrocinador, o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição

da República.

§  1º  -  Para  efeitos  desta  lei  complementar,  considera-se  base  de  contribuição

aquela  definida  pelo  art.  26  da  Lei  Complementar  nº  64,  de  2002,  podendo  o

participante  optar  pela  inclusão  de  parcelas  remuneratórias  percebidas  em

decorrência do local de trabalho e do exercício de cargo em comissão ou função de

confiança.

§ 2º - Não poderão ser incluídas na base de contribuição:

I - o abono-família, a diária, a ajuda de custo e o ressarcimento das despesas de

transporte, bem como as demais verbas de natureza indenizatória;

II - o abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição da

República, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19

de dezembro de 2003.

§ 3º - Na hipótese de contribuição do participante sobre parcelas remuneratórias

não incorporáveis, não haverá contrapartida do patrocinador, salvo no caso de opção

por parcela decorrente de exercício de cargo de provimento em comissão.

§ 4º - A alíquota da contribuição do participante será por ele definida anualmente,

observado o disposto no regulamento do plano de benefícios e no respectivo plano de

custeio.

§  5º  -  A alíquota  da  contribuição  do  patrocinador  será  igual  à  do  participante,

observado o disposto no regulamento do plano de benefícios, e não poderá exceder o

percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por cento).

§ 6º -  Além da contribuição normal de que trata o  caput,  o regulamento poderá

admitir o aporte de contribuições extraordinárias, sem aporte do patrocinador.

§  7º  -  A  remuneração  do  servidor,  quando  devida  durante  afastamentos

considerados por lei como de efetivo exercício, será integralmente coberta pelo ente

público,  continuando  a  incidir  a  contribuição  para  o  regime instituído  por  esta  lei

complementar.

Seção III

Disposições Gerais

Art. 27 - O plano de custeio previsto no art. 18 da Lei Complementar Federal nº 109,
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de 2001, discriminará o percentual da contribuição do participante e do patrocinador,

conforme o caso,  para  cada um dos benefícios  previstos  no  plano de benefícios,

observado o disposto no art. 6º da Lei Complementar Federal nº 108, de 2001.

Art. 28 - A Prevcom-MG manterá controle das reservas constituídas em nome do

participante, registrando contabilmente as contribuições deste e as do patrocinador.

CAPÍTULO IV

DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO

Art.  29  -  A supervisão  e  a  fiscalização  da  Prevcom-MG  e  de  seus  planos  de

benefícios competem ao órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência

complementar.

§ 1º - A aplicação dos regulamentos dos planos de benefícios e suas respectivas

alterações, assim como as retiradas de patrocínios, dependerão de prévia e expressa

autorização  do  órgão  fiscalizador  das  entidades  fechadas  de  previdência

complementar.

§  2º  -  A  competência  exercida  pelo  órgão  referido  no  caput não  exime  o

patrocinador  da  responsabilidade  pela  supervisão  e  fiscalização  sistemáticas  das

atividades da Prevcom-MG.

§ 3º - Os resultados da supervisão e fiscalização exercidas pelo patrocinador serão

encaminhados ao órgão mencionado no caput.

Art.  30  -  Aplica-se,  no  âmbito  da  Prevcom-MG, o  regime disciplinar  previsto no

Capítulo VII da Lei Complementar Federal nº 109, de 2001.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.  31  -  Para  atender  às  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei

complementar, fica o Poder Executivo autorizado a, no ato de criação da Prevcom-

MG, aportar recursos até o limite de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para

cobertura de despesas referentes ao custeio da implantação da Prevcom-MG.

Art. 32 - Observado o disposto no inciso I do art. 33 da Lei Complementar Federal

nº 109, de 2001, o Poder Executivo encaminhará ao órgão regulador e fiscalizador, no

prazo de até noventa dias contados a partir da publicação desta lei complementar,

todos os elementos necessários à aprovação da constituição e ao funcionamento da
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Prevcom-MG, bem como à aplicação do respectivo estatuto e do regulamento dos

planos de benefícios.

Art.  33  -  A Prevcom-MG  deverá  entrar  em  funcionamento  em  até  duzentos  e

quarenta dias após a publicação da autorização concedida pelo órgão fiscalizador das

entidades fechadas de previdência complementar.

Art. 34 - Considera-se ato de improbidade, nos termos do art. 10 da Lei Federal nº

8.429, de 2 de junho de 1992, o descumprimento injustificado dos prazos de que

tratam os arts. 32 e 33.

Art. 35 - Para fins de implantação, a Prevcom-MG poderá admitir empregados em

caráter temporário, mediante processo seletivo, com vistas à contratação de pessoal

técnico e administrativo.

Art. 36 - Observado o disposto no § 9º do art. 7º, o Governador do Estado designará

os  membros  que  deverão  compor  provisoriamente  o  Conselho  Deliberativo  e  o

Conselho Fiscal da Prevcom-MG, dispensada a exigência constante no § 3º do art.

7º.

§ 1º - O mandato dos membros dos conselhos de que trata o caput será de quatro

anos  para  os  representantes  dos  patrocinadores  e  de  dois  anos  para  os

representantes dos participantes e assistidos.

§  2º  -  Durante  o  período  do  mandato  provisório  dos  representantes  dos

participantes e assistidos nos conselhos de que trata o caput, será realizada eleição

para o próximo mandato, que se iniciará após o término do mandato provisório e

obedecerá ao disposto nos §§ 3º, 4º e 7º do art. 7º.

§ 3º - Ao término do mandato provisório dos representantes dos patrocinadores nos

conselhos de que trata o caput, o Governador do Estado indicará, nos termos dos §§

1º, 2º e 4º do art. 7º, os representantes dos patrocinadores.

Art. 37 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Glaycon Franco - Ulysses

Gomes.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 53/2013

(Redação do Vencido)

Institui o Regime de Previdência Complementar para os servidores públicos titulares

de cargos efetivos dos Poderes do Estado e membros de Poderes, do Ministério

Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais,

fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões de que trata o

art.  40  da  Constituição  da República,  autoriza  a  criação de  entidade  fechada  de

previdência complementar, na forma de fundação, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Art. 1º - Fica instituído o Regime de Previdência Complementar a que se referem os

§§ 14 e 15 do art. 40 da Constituição da República.

Parágrafo único - O Regime de Previdência Complementar de que trata o  caput

abrange:

I  -  os  titulares  de  cargos  efetivos,  assim  considerados  os  servidores  cujas

atribuições, deveres e responsabilidades específicas estejam definidos em estatutos

ou normas estatutárias e que tenham sido aprovados por meio de concurso público

de provas ou de provas e títulos;

II - os membros da Magistratura, do Ministério Público e o da Defensoria Pública,

bem como o Conselheiro do Tribunal de Contas.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei complementar, entende-se por:

I  -  patrocinador  o  Estado  de  Minas  Gerais,  por  meio  dos  Poderes  Executivo,

Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria

Pública;

II - participante a pessoa física a que se refere o parágrafo único do art. 1º que

aderir ao plano de benefícios administrado pela entidade a que se refere o art. 4º;

III - assistido o participante ou o seu beneficiário em gozo de benefício de prestação

continuada; e

IV - contribuição os valores vertidos ao plano de benefícios pelos participantes e

pelo  patrocinador,  com  o  objetivo  de  constituir  as  reservas  que  garantam  os
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benefícios contratados e custear as despesas administrativas da entidade a que se

refere o art. 4º.

Art. 3º - Aplica-se o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral

de Previdência Social - RGPS - de que trata o art. 201 da Constituição da República

às  aposentadorias  e  pensões  a  serem  concedidas  pelo  Regime  Próprio  de

Previdência Social do Estado de Minas Gerais aos servidores e membros de Poder a

que se refere o parágrafo único do art. 1º que tenham ingressado no serviço público a

partir  da  data  de  início  da  vigência  do  Regime  de  Previdência  Complementar,

independentemente de sua adesão a ele.

§ 1º - A vigência do Regime de Previdência Complementar instituído por esta lei

complementar  será  considerada  a  partir  da  data  de  publicação,  pelo  órgão

fiscalizador, da autorização de aplicação do regulamento do plano de benefícios da

entidade a que se refere o art. 4º.

§ 2º - A adesão ao Regime de Previdência Complementar dos servidores depende

de  prévia  e  expressa  opção  por  um  dos  planos  de  benefícios  acessíveis  ao

participante.

§ 3º - O disposto no caput não se aplica ao servidor que, cumulativamente:

I - tenha ingressado no serviço público antes da vigência do regime de que trata

esta Lei Complementar;

II  -  não  tenha  sido  alcançado  pela  vigência  de  outro  regime  de  previdência

complementar;

III - sem descontinuidade, tenha sido exonerado de um cargo para investir-se em

outro.

CAPÍTULO II

DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS

GERAIS - PREVCOM-MG

SEÇÃO I

DA CRIAÇÃO DA PREVCOM-MG

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar entidade fechada de previdência

complementar,  de  natureza  pública,  denominada  Fundação  de  Previdência

Complementar  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Prevcom-MG,  com  a  finalidade  de
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administrar  e executar plano de benefícios,  nos termos das Leis Complementares

Federais nº 108 e nº 109, ambas de 29 de maio de 2001.

Art. 5º - A Prevcom-MG organizar-se-á sob a forma de fundação pública de direito

privado, dotada de autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de

recursos humanos, e terá sede e foro em Belo Horizonte.

Parágrafo único - A natureza pública da Prevcom-MG, a que se refere o § 15 do art.

40 da Constituição da República, consistirá na:

I  -  submissão  à  legislação  federal  sobre  licitações  e  contratos  administrativos

observado o disposto no art. 19;

II  -  realização de concurso  público  para a  contratação  de  pessoal,  no  caso de

empregos  permanentes,  ou  de  processo  seletivo,  em  se  tratando  de  emprego

temporário,  respeitados  os  princípios  constitucionais  da  administração  pública  e

observadas as peculiaridades da gestão privada e o disposto nos incisos XVI e XVII

do art. 37 da Constituição da República;

III - publicação anual, no diário oficial do Estado e na página oficial do governo do

Estado na internet,  dos seus demonstrativos contábeis,  atuariais,  financeiros  e de

benefícios,  sem  prejuízo  do  fornecimento  de  informações  aos  participantes  e

assistidos  do  plano  de  benefícios  previdenciários  complementares  e  ao  órgão

regulador  e  fiscalizador  das entidades  fechadas de previdência  complementar,  na

forma das Leis Complementares Federais nº 108 e nº 109, ambas de 2001;

IV -  submissão às normas  estaduais  de  governança,  a  que se  referem as  Leis

Delegadas nº 112, de 25 de janeiro de 2007, e nº 180, de 20 de janeiro de 2011.

SEÇÃO II

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PREVCOM-MG

Art. 6º - A estrutura organizacional da Prevcom-MG será constituída de Conselho

Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.

§  1º  -  O  Conselho  Deliberativo,  órgão  máximo  da  estrutura  organizacional,  é

responsável pela definição da política geral de administração da Prevcom-MG e de

seus planos de benefícios.

§ 2º - O Conselho Fiscal é o órgão de controle interno da Prevcom-MG.

§ 3º - A Diretoria Executiva é o órgão responsável pela administração da Prevcom-
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MG,  em  conformidade  com  a  política  de  administração  traçada  pelo  Conselho

Deliberativo.

Art.  7º  -  A composição  do  Conselho  Deliberativo,  integrado  por  seis  membros

titulares e respectivos suplentes, e do Conselho Fiscal, integrado por quatro membros

titulares  e  respectivos  suplentes,  será  paritária  entre  representantes  eleitos  pelos

participantes e assistidos e representantes indicados pelo patrocinador.

§ 1º - Os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal representantes

pelo patrocinador serão designados pelo Governador do Estado, ouvidos os chefes

dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e

da Defensoria Pública na forma do regimento do Interno do Conselho.

§ 2º - A presidência do Conselho Deliberativo será exercida, mediante indicação do

Governador do Estado, por um dos membros designados na forma do § 1º, que terá,

além do seu, o voto de qualidade.

§ 3º - A escolha dos representantes dos participantes e assistidos dar-se-á por meio

de eleição direta entre seus pares, conforme regulamento eleitoral a ser expedido

pelo Conselho Deliberativo.

§ 4º - O mandato dos membros do Conselho Deliberativo será de quatro anos, com

garantia de estabilidade, permitida uma recondução, observados os procedimentos

previstos nos §§ 1º e 3º.

§ 5º - O membro do Conselho Deliberativo somente perderá o mandato em virtude

de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou processo administrativo

disciplinar.

§ 6º - O presidente do Conselho Fiscal, que terá, além do seu, o voto de qualidade,

será indicado pelos membros do próprio conselho devidamente constituído, devendo

a indicação recair sobre um dos membros eleitos pelos participantes e assistidos.

§ 7º - O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de quatro anos, vedada a

recondução.

§ 8º - A renovação dos mandatos dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal

obedecerá ao critério de proporcionalidade, de forma que se processe parcialmente a

cada dois anos, observado o disposto no art. 36 desta lei.

§  9º  -  Na  primeira  investidura  nos  Conselhos  Deliberativo  e  Fiscal,  após  a
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publicação  desta  lei  complementar,  os  seus  membros  serão  provisórios  e  terão

mandato com prazo diferenciado.

§ 10 - O Conselho Deliberativo renovará três de seus membros a cada dois anos, e

o Conselho Fiscal renovará dois membros com a mesma periodicidade, observada a

regra de transição estabelecida no § 9º e o disposto no §4º deste artigo.

§ 11 - A remuneração dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal é limitada a

10% (dez por cento) do valor da remuneração dos membros da Diretoria Executiva.

§  12  -  Os  requisitos  a  que  se  referem  os  incisos  I  a  IV  do  art.  20  da  Lei

Complementar Federal nº 108, de 2001, estendem-se aos membros dos Conselhos

Deliberativo e Fiscal.

Art.  8º  -  A Diretoria  Executiva será composta,  no máximo,  por  quatro  membros

nomeados pelo Conselho Deliberativo.

§  1º  -  Compete  ao  Conselho  Deliberativo,  mediante  decisão  fundamentada,  a

exoneração  de  membros  da  Diretoria  Executiva,  observando-se  o  disposto  no

estatuto da Prevcom-MG.

§  2º  -  A remuneração  e  as  vantagens  de  qualquer  natureza  dos  membros  da

Diretoria Executiva serão fixadas pelo Conselho Deliberativo em valores compatíveis

com os  níveis  prevalecentes  no  mercado de trabalho  para  profissionais  de  graus

equivalentes de formação profissional e de especialização.

§ 3º - A Diretoria Executiva submeterá à aprovação de, no mínimo, dois terços dos

membros do Conselho Deliberativo, com parecer prévio do Conselho Fiscal, o quadro

de  pessoal,  indicando  os  empregos  efetivos  e  de  confiança,  os  requisitos  de

admissão, a remuneração e, ainda, a organização das carreiras, segundo a formação

profissional ou as atribuições funcionais.

§  4º  -  A Prevcom-MG manterá,  em página  na  internet,  informações  atualizadas

contendo  o  quadro  de  pessoal,  com  indicação  de  cargos,  ocupantes,  forma  de

admissão e respectiva remuneração.

Art. 9º - Por ato da Diretoria Executiva será criado um Comitê de Investimentos, que

será responsável por apresentar ao Conselho Deliberativo proposta de estratégia de

aplicações financeiras e de gestão econômico-financeira dos recursos administrados

pela Prevcom-MG, conforme previsto em regulamento próprio.
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Art. 10 - Os membros do Comitê de Investimentos não poderão integrar o Conselho

Deliberativo,  o  Conselho  Fiscal  e  a  Diretoria  Executiva,  tendo diferentes  deveres,

atribuições e responsabilidades, conforme o disposto no estatuto da Prevcom-MG.

Art.  11  -  Aos  membros  da  Diretoria  Executiva,  nos  termos  do  art.  21  da  Lei

Complementar Federal nº 108, de 2001, é vedado:

I - exercer simultaneamente atividade no patrocinador;

II - integrar concomitantemente o Conselho Deliberativo ou Fiscal da entidade e,

mesmo depois do término do seu mandato na Diretoria Executiva, enquanto não tiver

suas contas aprovadas;

III - ao longo do exercício do mandato, prestar serviços a instituições integrantes do

sistema financeiro.

§ 1º - Nos doze meses seguintes ao término do exercício da função, o ex membro

da  Diretoria  Executiva  estará  impedido  de  prestar,  direta  ou  indiretamente,

independentemente da forma ou natureza do contrato,  qualquer tipo de serviço às

empresas do sistema financeiro que impliquem a utilização das informações a que

teve acesso em decorrência da função exercida, sob pena de responsabilidade civil e

penal.

§ 2º - Durante o impedimento a que se refere o §1º, ao o ex membro da Diretoria

Executiva que não tiver sido destituído ou que pedir afastamento será assegurada a

possibilidade de prestar serviço à Prevcom-MG, mediante remuneração equivalente à

do  cargo  de  direção  que  exerceu  ou  em  qualquer  outro  órgão  da  administração

pública.

SEÇÃO III

DA GESTÃO DOS RECURSOS DA PREVCOM-MG

Art. 12 - A gestão das aplicações dos recursos da Prevcom-MG poderá ser própria,

por  entidade autorizada e credenciada ou mista,  e obedecerá às  diretrizes  e aos

limites prudenciais estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.

§ 1º -  Para  os  efeitos  do disposto no  caput,  considera-se como modalidade de

gestão:

I - gestão própria as aplicações realizadas diretamente pela Prevcom-MG;

II  -  gestão  por  entidade  autorizada  e  credenciada  as  aplicações  realizadas  por
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intermédio de instituição financeira ou de outra instituição autorizada nos termos da

legislação em vigor para o exercício profissional de administração de carteiras;

III - gestão mista as aplicações realizadas em parte por gestão própria e em parte

por entidade autorizada e credenciada.

§ 2º - A definição da modalidade de gestão constará na política de investimentos

dos planos de benefícios a ser fixada anualmente pelo Conselho Deliberativo, ouvido

o Comitê de Investimentos.

Art. 13 - O regulamento do plano de benefícios estipulará as regras que permitam

ao participante optar, a seu exclusivo critério e sob sua responsabilidade, por uma

das  carteiras  de  investimentos  disponibilizadas  pela  Prevcom-MG,  seguindo,  para

tanto, as diretrizes a serem fixadas pelo Conselho Deliberativo.

SEÇÃO IV

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 14 - O regime jurídico de pessoal da Prevcom-MG será o previsto na legislação

trabalhista.

Art.  15 -  A administração da Prevcom-MG observará os princípios que regem a

administração pública, especialmente os da eficiência e da economicidade, devendo

adotar mecanismos de gestão operacional que maximizem a utilização de recursos,

de  forma  a  otimizar  o  atendimento  aos  participantes  e  assistidos  e  diminuir  as

despesas administrativas.

§ 1º - As despesas administrativas referidas no caput serão custeadas na forma dos

regulamentos dos planos de benefícios, observado o disposto no caput do art. 7º da

Lei  Complementar  Federal  nº  108,  de  2001,  e  ficarão  limitadas  aos  valores

estritamente necessários à sustentabilidade do funcionamento da entidade.

§ 2º - O montante de recursos destinados à cobertura das despesas administrativas

será revisto ao final de cada ano, com vistas ao atendimento do disposto neste artigo.

§ 3º - O Estado, na qualidade de patrocinador, poderá ceder servidores públicos

para  a  Prevcom-MG,  desde  que  sejam  ressarcidos  os  custos  correspondentes,

observadas as disposições legais sobre a cessão de pessoal do Estado.

Art. 16 - A Prevcom-MG será mantida integralmente por suas receitas, oriundas das

contribuições  do  patrocinador,  dos  participantes  e  dos  assistidos,  dos  resultados
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financeiros  de  suas  aplicações  e  de  doações  e  legados  de  qualquer  natureza,

observado o disposto no § 3º do art. 202 da Constituição da República.

Art. 17 - O Estado, por seus Poderes, suas autarquias e fundações, Tribunal de

Contas,  Ministério  Público  e  Defensoria  Pública,  é  responsável,  na  qualidade  de

patrocinador, pelo aporte de contribuições e pelas transferências à Prevcom-MG das

contribuições  descontadas  dos  seus  servidores,  observado  o  disposto  nesta  lei

complementar, no convênio de adesão, no regulamento dos planos e no respectivo

plano de custeio.

Parágrafo único - O pagamento ou a transferência das contribuições após o dia 25

do mês seguinte ao da competência:

I - enseja a aplicação dos acréscimos de mora previstos para os tributos estaduais;

e

II - sujeita o responsável às sanções penais e administrativas cabíveis.

Art. 18 - O Conselho Deliberativo deverá aprovar a instituição de Código de Ética e

Conduta que conterá, entre outras, as seguintes regras:

I  -  de  confidencialidade,  relativa  a  dados  e  informações  a  que  seus  membros

tenham acesso no exercício de suas funções;

II - para prevenir conflito de interesses; e

III - para proibir operações dos dirigentes com partes relacionadas.

Parágrafo único - O Código de Ética e Conduta será amplamente divulgado entre os

membros  dos  Conselhos  Deliberativo  e  Fiscal  e  da  Diretoria  Executiva,  os

empregados, e, especialmente, entre os participantes e assistidos.

Art. 19 - A Diretoria Executiva editará ato próprio com normas sobre as contratações

para a gestão das reservas garantidoras, a gestão do passivo atuarial, a gestão e o

pagamento  dos  benefícios  previdenciários  complementares  e  demais  atividades

próprias  de  entidades  fechadas  de  previdência  complementar,  observados  os

princípios constitucionais aplicáveis, dando publicidade a essas normas.

Art. 20 - Cabe à Diretoria Executiva a prestação de informações de forma regular e

imediata  aos  membros  dos  Conselhos Deliberativo  e  Fiscal,  ao  patrocinador,  aos

participantes e aos assistidos.

Parágrafo único - As informações a que se refere o caput, prestadas em linguagem
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clara e acessível, com a utilização dos meios adequados, abrangem:

I - as políticas de investimentos;

II - as premissas e hipóteses atuariais;

III - a situação econômica e financeira;

IV - os custos incorridos na administração dos planos de benefícios; e

V - a situação de cada participante ou assistido perante seu plano de benefícios.

Art. 21 - Os recursos previdenciários oriundos da compensação financeira de que

trata o § 9° do art. 201 da Constituição da República pertencerão exclusivamente ao

Fundo  Financeiro  de  Previdência  -  Funfip  -,  responsável  pelo  pagamento  dos

benefícios do Regime Próprio de Previdência Social de que trata a Lei Complementar

nº 64, de 25 de março de 2002.

CAPÍTULO III

DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS

SEÇÃO I

DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS

Art. 22 - Os planos de benefícios da Prevcom-MG serão implantados por ato do

Conselho Deliberativo, mediante solicitação do patrocinador e serão estruturados na

modalidade  de  contribuição  definida,  nos  termos  da regulamentação  estabelecida

pelo  órgão  regulador  das  entidades  fechadas  de  previdência  complementar,  e

financiados de acordo com os planos de custeio definidos nos termos do art. 18 da

Lei Complementar Federal nº 109, de 2001, observadas as demais disposições da Lei

Complementar Federal nº 108, de 2001.

§  1º  -  Os  Poderes  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário,  o  Tribunal  de  Contas,  o

Ministério Público e a Defensoria Pública deverão solicitar a implantação de plano de

previdência  complementar  para  seus  membros  e  servidores  a  que  se  refere  o

parágrafo  único  do  art.  1º  no  prazo  de  até  noventa  dias  da  data  do  início  do

funcionamento  da  Prevcom-MG,  onerando  os  recursos  dos  seus  respectivos

orçamentos.

§  2º  -  Caso  os  Poderes  ou  as  instituições  referidos  no  §  1º  não  solicitem  a

implantação de plano de previdência complementar para seus membros e servidores

a que se refere o parágrafo único do art. 1º no prazo previsto, será oferecido um dos
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planos de previdência complementar destinado aos servidores do Poder Executivo,

assegurada a portabilidade para o plano próprio, quando for implantado.

Art. 23 - A distribuição das contribuições nos planos de benefícios e nos planos de

custeio será revista sempre que necessário, para manter o equilíbrio dos planos de

benefícios.

§ 1º - Sem prejuízo do disposto no § 3º do art. 18 da Lei Complementar Federal nº

109,  de  2001,  o  valor  do  benefício  programado será calculado  de  acordo  com o

montante  do  saldo  da  conta  acumulado  pelo  participante,  devendo  o  valor  do

benefício estar permanentemente ajustado ao referido saldo, na forma prevista no

regulamento do respectivo plano de benefícios complementares.

§  2º  -  Os  benefícios  não  programados  serão  definidos  nos  regulamentos  dos

planos, observado o seguinte:

I  -  devem ser assegurados,  pelo menos, os benefícios decorrentes dos eventos

invalidez e morte e, se for o caso, a cobertura de outros riscos atuariais; e

II - terão custeio específico para sua cobertura.

§ 3º - Na gestão dos benefícios de que trata o § 2º, a Prevcom-MG poderá contratá-

los externamente ou administrá-los em seus próprios planos de benefícios.

§ 4º - A concessão dos benefícios de que trata o § 2º aos participantes ou assistidos

pela entidade fechada de previdência complementar é condicionada à concessão do

benefício pelo Regime Próprio de Previdência Social.

Art.  24  -  Os  requisitos  para  aquisição,  manutenção  e  perda  da  qualidade  de

participante,  assim  como os  requisitos  de  elegibilidade  e  a  forma  de  concessão,

cálculo e pagamento dos benefícios, deverão constar dos regulamentos dos planos

de benefícios, observadas as disposições das Leis Complementares Federais nº 108

e nº 109, ambas de 2001,  e a regulamentação do órgão regulador das entidades

fechadas de previdência complementar.

Parágrafo único - O servidor e membro de Poder a que se refere o parágrafo único

do art. 1º com remuneração inferior ao limite máximo estabelecido para os benefícios

do  RGPS  poderá  aderir  aos  planos  de  benefícios  administrados  pela  entidade

fechada  de  previdência  complementar  de  que  trata  esta  lei  complementar  sem

contrapartida do patrocinador, e sua base de cálculo será definida no regulamento.
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Art.  25  -  Poderá  permanecer  filiado  aos  respectivos  planos  de  benefícios  o

participante:

I - cedido a outro órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta da

União,  estados,  Distrito  Federal  e municípios,  inclusive suas empresas públicas e

sociedades de economia mista;

II  -  afastado  ou  licenciado  do  cargo  efetivo  temporariamente,  com  ou  sem

recebimento de remuneração;

III - que optar pelo benefício proporcional diferido ou autopatrocínio, na forma do

regulamento do plano de benefícios.

§ 1º -  Os regulamentos dos planos de benefícios disciplinarão as regras para a

manutenção do custeio do plano de benefícios, observada a legislação aplicável.

§ 2º - O patrocinador arcará com as suas contribuições somente quando a cessão,

o afastamento ou a licença do cargo efetivo se der com ônus para o Estado.

§  3º  -  Havendo  cessão  com  ônus  para  o  cessionário,  este  deverá  recolher  à

Prevcom-MG a contribuição aos planos de benefícios nos mesmos níveis e condições

que seria devida pelo patrocinador na forma definida nos regulamentos dos planos.

SEÇÃO II

DAS CONTRIBUIÇÕES

Art. 26 - As contribuições do patrocinador e do participante incidirão sobre a parcela

da  base  de contribuição que exceder  o  limite  máximo a  que se  refere  o  art.  3º,

observado, quanto ao patrocinador, o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição

da República.

§  1º  -  Para  efeitos  desta  lei  complementar,  considera-se  base  de  contribuição

aquela  definida  pelo  art.  26  da  Lei  Complementar  nº  64,  de  2002,  podendo  o

participante  optar  pela  inclusão  de  parcelas  remuneratórias  percebidas  em

decorrência do local de trabalho e do exercício de cargo em comissão ou função de

confiança.

§ 2º - Não poderão ser incluídas na base de contribuição:

I - o abono-família, a diária, a ajuda de custo e o ressarcimento das despesas de

transporte, bem como as demais verbas de natureza indenizatória;

II - o abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição da
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República, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19

de dezembro de 2003.

§ 3º - Na hipótese de contribuição do participante sobre parcelas remuneratórias

não incorporáveis, não haverá contrapartida do patrocinador, salvo no caso de opção

por parcela decorrente de exercício de cargo de provimento em comissão.

§ 4º - A alíquota da contribuição do participante será por ele definida anualmente,

observado o disposto no regulamento do plano de benefícios e no respectivo plano de

custeio.

§  5º  -  A alíquota  da  contribuição  do  patrocinador  será  igual  à  do  participante,

observado o disposto no regulamento do plano de benefícios, e não poderá exceder o

percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por cento).

§ 6º -  Além da contribuição normal de que trata o  caput,  o regulamento poderá

admitir o aporte de contribuições extraordinárias, sem aporte do patrocinador.

§  7º  -  A  remuneração  do  servidor,  quando  devida  durante  afastamentos

considerados por lei como de efetivo exercício, será integralmente coberta pelo ente

público,  continuando  a  incidir  a  contribuição  para  o  regime instituído  por  esta  lei

complementar.

SEÇÃO III

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 27 - O plano de custeio previsto no art. 18 da Lei Complementar Federal nº 109,

de 2001, discriminará o percentual da contribuição do participante e do patrocinador,

conforme o caso,  para  cada um dos benefícios  previstos  no  plano de benefícios,

observado o disposto no art. 6º da Lei Complementar Federal nº 108, de 2001.

Art. 28 - A Prevcom-MG manterá controle das reservas constituídas em nome do

participante, registrando contabilmente as contribuições deste e as do patrocinador.

CAPÍTULO IV

DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO

Art. 29 - A supervisão e fiscalização da Prevcom-MG e de seus planos de benefícios

compete ao órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar.

§ 1º - A aplicação dos regulamentos dos planos de benefícios e suas respectivas

alterações, assim como as retiradas de patrocínios, dependerão de prévia e expressa
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autorização  do  órgão  fiscalizador  das  entidades  fechadas  de  previdência

complementar.

§  2º  -  A  competência  exercida  pelo  órgão  referido  no  caput  não  exime  o

patrocinador  da  responsabilidade  pela  supervisão  e  fiscalização  sistemática  das

atividades da Prevcom-MG.

§ 3º - Os resultados da supervisão e fiscalização exercidas pelo patrocinador serão

encaminhados ao órgão mencionado no caput.

Art.  30  -  Aplica-se,  no  âmbito  da  Prevcom-MG, o  regime disciplinar  previsto no

Capítulo VII da Lei Complementar Federal nº 109, de 2001.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.  31  -  Para  atender  às  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei

complementar, fica o Poder Executivo autorizado a, no ato de criação da Prevcom-

MG, aportar recursos até o limite de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para

cobertura de despesas referentes ao custeio da implantação da Prevcom-MG.

Art. 32 - Observado o disposto no inciso I do art. 33 da Lei Complementar Federal

nº 109, de 2001, o Poder Executivo encaminhará ao órgão regulador e fiscalizador, no

prazo de até noventa dias contados da publicação desta lei complementar, todos os

elementos necessários à aprovação da constituição e ao funcionamento da Prevcom-

MG, bem como à aplicação do respectivo estatuto e do regulamento dos planos de

benefícios.

Art.  33  -  A Prevcom-MG  deverá  entrar  em  funcionamento  em  até  duzentos  e

quarenta dias após a publicação da autorização concedida pelo órgão fiscalizador das

entidades fechadas de previdência complementar.

Art. 34 - Considera-se ato de improbidade, nos termos do art. 10 da Lei Federal nº

8.429, de 2 de junho de 1992, o descumprimento injustificado dos prazos de que

tratam os arts. 32 e 33.

Art. 35 - Para fins de implantação, a Prevcom-MG poderá admitir empregados em

caráter temporário, mediante processo seletivo, com vistas à contratação de pessoal

técnico e administrativo.

Art. 36 - Observado o disposto no § 9º do art. 7º, o Governador do Estado designará
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os  membros  que  deverão  compor  provisoriamente  o  Conselho  Deliberativo  e  o

Conselho Fiscal da Prevcom-MG, dispensada a exigência constante § 3º do art. 7º.

§ 1º - O mandato dos membros dos conselhos de que trata o caput será de quatro

anos  para  os  representantes  dos  patrocinadores  e  de  dois  anos  para  os

representantes dos participantes.

§  2º  -  Durante  o  período  do  mandato  provisório  dos  representantes  dos

participantes  nos  conselhos  de  que  trata  o  caput,  será  realizada  eleição  para  o

próximo mandato, observado o disposto nos §§ 3º, 4º e 7º do art. 7º.

§ 3º - Ao término do mandato provisório dos representantes dos patrocinadores nos

conselhos de que trata o caput, o Governador do Estado indicará, nos termos dos §§

1º, 2º e 4º, do art. 7º, os representantes dos patrocinadores.

Art. 37 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.811/2013

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria do governador do Estado, a proposição em epígrafe tem por finalidade

instituir  o  Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos de Minas

Gerais - PPDDH-MG.

Aprovado no 1º turno com as Emendas nºs 1 a 5, retorna agora o projeto a esta

comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, V, combinado

com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O projeto de lei em comento visa instituir o Programa de Proteção aos Defensores

dos Direitos Humanos de Minas Gerais - PPDDH-MG.

Quando da análise da matéria no 1º turno, a Comissão de Constituição e Justiça

apresentou  a  Emenda  nº  1,  visando  suprimir  o  art.  7º  do  projeto  inicial.  Esse

dispositivo versava sobre a celebração de convênios, acordos, ajustes ou termos de

parceria  pelo  Poder  Executivo  com  entidades  não  governamentais,  objetivando a

implementação do PPDDH-MG e a adoção das medidas nele inseridas. De acordo

com a comissão autora da emenda, inexiste a necessidade de autorização legislativa
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para que o Executivo proceda à celebração de tais atos, os quais, por sua natureza,

já se inserem no domínio de atuação institucional daquele Poder.

Esta comissão, por sua vez, apresentou, no 1º turno, as Emendas nºs 2 a 5, de

modo a ampliar o escopo do projeto original e regulamentar, no âmbito estadual, o

sistema e o mecanismo de prevenção e combate à tortura e de outros tratamentos ou

penas cruéis, degradantes ou desumanas.

Nesse sentido, a Emenda nº 2 acrescenta ao art. 134 da Lei Delegada nº 180, de

20/1/2011, dispositivo com vistas a incluir, na área de competência da Secretaria de

Estado de Defesa Social, o Comitê Estadual para a Prevenção da Tortura e de Outros

Tratamentos ou Penas Cruéis,  Desumanos ou Degradantes - Cept-MG. A emenda

também versa acerca de sua organização e atribuições do comitê, estabelecendo que

será composto por 13 integrantes do Conselho de Criminologia e Política Criminal e

13  integrantes  designados  pelo  governador  entre  representantes  indicados  por

organizações da sociedade civil  com atuação na defesa de direitos humanos e no

combate à tortura no Estado que não tenham assento no Conselho de Criminologia e

Política Criminal. A Emenda nº 2 dispõe ainda que a participação no Cept-MG não

será remunerada e será considerada função pública relevante.

A Emenda  nº  3  acrescenta  seção específica  à  Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,

instituindo o Sistema Estadual de Prevenção da Tortura e de Outros Tratamentos ou

Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes de Minas Gerais - Sisprev-MG -, com a

finalidade  de  coordenar  e  integrar  as  ações  de  prevenção  à  tortura  e  outros

tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes no Estado. Além de indicar

as  instituições que  integram o  Sisprev-MG,  a emenda estabelece a  adoção,  pelo

Estado,  das  providências  necessárias  para  a  implementação  do  mecanismo  de

prevenção previsto no Protocolo Adicional à Convenção Contra a Tortura e Outros

Tratamentos  ou  Penas  Cruéis,  Desumanos  ou  Degradantes,  adotado  na  57ª

Assembleia Geral das Nações Unidas, em 18/12/2002.

A Emenda nº 4 acrescenta ao rol de competências do Conselho de Criminologia e

Política Criminal previsto no art. 74 da Lei nº 8.533, de 17/4/1984, sua atuação na

prevenção  da  tortura  e  de  outras  punições  ou  tratamentos  desumanos  e  cruéis,

conforme as diretrizes elaboradas no âmbito do Sisprev-MG.
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A Emenda  nº  5,  por  fim,  estabelece  que  a  implementação  do  mecanismo  de

prevenção  no  Estado  dar-se-á  nos  termos  de  regulamento,  no  prazo  de  90  dias

contados da data de publicação da lei.

As Emendas nºs 1 a 5, acima mencionadas, foram aprovadas em 1º turno pelo

Plenário, integrando, portanto, o vencido.

Quanto ao mérito, fica evidente a relevância da proposição, inexistindo razões para

alterar-se o considerado em 1º turno:

“Quanto à matéria em comento, é relevante anotar que em 1998, ano em que se

comemoraram  os  50  anos  da  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos,  a

Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou, por meio da Resolução n° 53/144, a

Declaração sobre os Defensores de Direitos  Humanos (Declaração dos Direitos  e

Responsabilidades dos Indivíduos, Grupos e Órgãos da Sociedade para Promover e

Proteger  os  Direitos  Humanos  e  Liberdades  Individuais  Universalmente

Reconhecidos), em reconhecimento ao trabalho e à necessidade de se proteger os

que, em todo o mundo, assim atuam.

No Brasil, a Política Nacional de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos foi

instituída em fevereiro de 2007, por meio do Decreto Federal n° 6.044; porém, antes

dessa  iniciativa,  em  2004,  foi  lançado  pela  Secretaria  de  Direitos  Humanos  da

Presidência  da  República  -  SDH/PR  -  o  Programa  Nacional  de  Proteção  aos

Defensores dos Direitos Humanos - PPDDH. A SDH/PR considera que o PPDDH é

uma de suas ações mais complexas, inclusive porque a identificação de um defensor

de direitos humanos recai sobretudo sobre suas ações e sobre o contexto em que

trabalha, não existindo uma lista exaustiva de atividades que sejam definidoras desse

tipo  de  atuação,  a  qual  pode consistir  na  defesa de  qualquer  direito  considerado

fundamental, em favor de indivíduo ou de grupo, em qualquer lugar do mundo. Nota-

se que se trata de uma atuação ampla, diversificada e universal, assim como são os

próprios direitos humanos.

Nesse sentido, o projeto de lei em comento busca seguir a mesma linha adotada

pelas iniciativas acima mencionadas e contempla a complexidade do tema, o que

pode  ser  percebido  ao  longo  de  seus  dispositivos,  os  quais  têm  por  referência

exatamente a Declaração sobre os  Defensores de  Direitos  Humanos das Nações
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Unidas e o Decreto Federal n° 6.044/2007.

Da mesma forma,  tendo como referência  também uma convenção internacional

aprovada pela ONU, da qual o Brasil é signatário,  e uma norma federal em vigor,

consideramos importante regulamentar, no âmbito estadual, o sistema e o mecanismo

de  prevenção  e  combate  à  tortura  e  de  outros  tratamentos  ou  penas  cruéis,

degradantes ou desumanas.

A Organização das Nações Unidas, em sua 39ª Assembleia-Geral,  realizada em

1984, por meio da Resolução 39/46, adotou a Convenção contra a Tortura e Outros

Tratamentos ou Penas Degradantes ou Cruéis. Em 18 de dezembro de 2002, quando

da  realização  da  57ª  Assembleia  Geral,  a  ONU  adotou  o  Protocolo  Opcional  à

convenção  mencionada,  do  qual  o  Brasil  é  um  dos  países  signatários,  no  qual

reafirma que a tortura e o tratamento degradante constituem graves violações aos

direitos  humanos.  O  texto  do  Protocolo  Opcional  foi  aprovado  pelo  Congresso

Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 483, de 2006, e promulgado pelo Decreto

n° 6.085, de 19 de abril de 2007. Para viabilizar a implantação, em âmbito federal,

dos procedimentos previstos na norma internacional, foi instituído, em 2 de agosto de

2013, por meio da Lei n° 12.847, o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à

Tortura.

De acordo com os arts.  3º  e 17  do Protocolo Opcional,  cada Estado signatário

deverá criar e manter, no nível interno, um ou vários órgãos, comissões ou entidades

com o objetivo de atuar na prevenção da tortura, os quais poderão ser denominados

“mecanismos nacionais de prevenção”,  desde que sejam constituídos conforme os

procedimentos nele previstos. Nos estados federados, as unidades descentralizadas

poderão, também, estabelecer sistemas e mecanismos de prevenção correlatos”.

Diante  do  exposto,  ratificamos  a  posição  exarada  em  1º  turno,  pois  inexistem

dúvidas acerca da relevância do tema e da propriedade da proposta, pelo que merece

receber apoio também no 2º turno.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.811/2013 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.
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Durval Ângelo, presidente e relator - Célio Moreira - João Leite.

PROJETO DE LEI Nº 3.811/2013

(Redação do Vencido)

Institui o Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos de Minas

Gerais - PPDDH-MG.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica instituído, no âmbito da Secretaria  de Estado de Desenvolvimento

Social,  o  Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos  Humanos de Minas

Gerais - PPDDH-MG.

Parágrafo  único  -  O  Programa  de  que  trata  o  caput observará  os  princípios

estabelecidos na Resolução n° 53/144, de 9 de dezembro de 1998, da Assembleia

Geral das Nações Unidas, e no Decreto federal n° 6.044, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 2° - O PPDDH-MG tem como objetivo a adoção de medidas para a proteção de

pessoas  naturais  ou  jurídicas,  grupos,  instituições,  organizações  e  movimentos

sociais  que tenham seus  direitos  violados ou ameaçados em decorrência  de  sua

atuação pelo reconhecimento, respeito, proteção, promoção ou exercício de direitos

humanos.

Art. 3° - O defensor de direitos humanos que, em razão de sua atuação, tenha sua

vida ou integridade física, emocional ou social em situação de risco, ou que venha a ter

sua atividade desqualificada ou discriminada, poderá, nos termos desta lei, ingressar no

PPDDH-MG.

Art. 4° - Para os fins desta lei consideram-se:

I - defensor de direitos humanos:

a) a pessoa natural cuja atuação, isolada ou como membro integrante de grupo,

instituição,  organização  ou  movimento  social,  tenha  por  finalidade  alguma  das

atividades arroladas no art. 2°;

b)  a  pessoa  jurídica,  grupo,  instituição,  organização  ou  movimento  social  cuja

atuação tenha por finalidade alguma das atividades arroladas no art. 2°;

II  -  violação ou ameaça toda e  qualquer  conduta  atentatória  à  continuidade da

atividade,  pessoal  ou  institucional,  do  defensor  de  direitos  humanos  e  que  se

manifeste, ainda que indiretamente, sobre sua pessoa, familiares ou integrantes da
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pessoa jurídica, grupo, organização ou movimento social, em especial mediante atos

que:

a) atentem contra a integridade física, psíquica ou moral, a honra ou o patrimônio;

b) possuam caráter discriminatório de qualquer natureza;

III -  rede de proteção o conjunto de  ações e iniciativas de diferentes instituições

governamentais e não governamentais, que se articulam em apoio aos defensores de

direitos humanos a fim de potencializar suas iniciativas, assegurando-lhes a proteção

necessária para o desempenho de suas atividades.

Parágrafo  único  -  A proteção  poderá  ser  dirigida  ou  estendida  ao  cônjuge  ou

companheiro,  ascendentes,  descendentes  e dependentes que tenham convivência

habitual com o defensor, conforme especificamente necessário em cada caso.

Art. 5° - São princípios do PPDDH-MG:

I - respeito à dignidade da pessoa humana;

II - não discriminação por motivo de gênero, orientação sexual, origem étnica ou

social,  deficiência,  procedência,  nacionalidade,  atuação  profissional,  raça,  religião,

faixa etária, situação migratória ou outro status;

III  -  proteção  e  assistência  aos  Defensores  dos  Direitos  Humanos,

independentemente de nacionalidade e de colaboração em processos judiciais;

IV - promoção e garantia da cidadania e dos direitos humanos;

V - respeito a tratados e convenções internacionais de direitos humanos;

VI - universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos;

VII  -  transversalidade das  dimensões  de  gênero,  orientação  sexual,  deficiência,

origem étnica ou social, procedência, raça e faixa etária nas políticas públicas.

Art.  6°  -  São diretrizes  gerais  do PPDDH-MG, previstas  na Política Nacional  de

Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos - PNPDDH:

I - fortalecimento do pacto federativo, por meio da atuação conjunta e articulada de

todas as esferas de governo na proteção aos defensores dos direitos humanos e na

atuação das causas que geram o estado de risco ou vulnerabilidade;

II - fomento à cooperação internacional bilateral ou multilateral;

III - articulação com organizações não governamentais, nacionais e internacionais;

IV  -  estruturação  de  rede  de  proteção  aos  defensores  dos  direitos  humanos,
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envolvendo todas as esferas de governo e organizações da sociedade civil;

V - verificação da condição de defensor e respectiva proteção e atendimento;

VI  -  incentivo  e  realização  de  pesquisas  e  diagnósticos,  considerando  as

diversidades regionais, organização e compartilhamento de dados;

VII - incentivo à formação e à capacitação de profissionais para a proteção, bem

como para a verificação da condição de defensor e para seu atendimento;

VIII - incentivo à participação da sociedade civil;

IX - incentivo à participação dos órgãos de classe e conselhos profissionais;

X -  garantia  de  acesso amplo e adequado a informações e estabelecimento de

canais de diálogo entre o Estado, a sociedade e os meios de comunicação;

XI  -  implementação  de  medidas  preventivas  nas  políticas  públicas,  de  maneira

integrada e intersetorial, nas áreas de saúde, educação, trabalho, segurança, justiça,

assistência social, comunicação, cultura, entre outras;

XII - apoio e realização de campanhas socioeducativas e de conscientização nos

âmbitos internacional, nacional, regional e local, consideradas suas especificidades,

que valorizem a imagem e atuação do defensor dos direitos humanos;

XIII - monitoramento e avaliação de campanhas com a participação da sociedade

civil;

XIV - apoio à mobilização social e fortalecimento da sociedade civil;

XV  -  fortalecimento  dos  projetos  já  existentes  e  fomento  à  criação  de  novos

projetos;

XVI - cooperação entre os órgãos de segurança pública;

XVII - cooperação jurídica nacional;

XVIII - sigilo dos procedimentos judiciais e administrativos, nos termos da lei;

XIX  -  integração  com  políticas  e  ações  de  repressão  e  responsabilização  dos

autores de crimes correlatos;

XX - proteção à vida;

XXI - prestação de assistência social, médica, psicológica e material;

XXII - iniciativas visando à superação das causas que geram o estado de risco ou

vulnerabilidade;

XXIII - preservação da identidade, imagens e dados pessoais;
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XXIV - apoio para o cumprimento de obrigações civis e administrativas que exijam

comparecimento pessoal;

XXV - suspensão temporária das atividades funcionais;

XXVI - excepcionalmente, a transferência de residência ou acomodação provisória

em local sigiloso e compatível com a proteção.

Art. 7° - Fica instituído o Conselho Deliberativo do PPDDH-MG, com as seguintes

competências gerais:

I - deliberar sobre os pedidos de inclusão e exclusão no PPDDH-MG no âmbito de

sua atuação;

II - definir o conjunto de medidas de segurança a serem adotadas em cada caso

incluído  no  PPDDH-MG,  cabendo-lhe,  em  caráter  exclusivo,  a  decisão  sobre  a

concessão de auxílios financeiros;

III  -  decidir  sobre  recursos  interpostos  contra  as  decisões  do  coordenador  do

PPDDH-MG;

IV - atuar na implementação e estruturação do PPDDH-MG;

V - firmar termos de parceria para a ampliação e o aperfeiçoamento do PPDDH-

MG;

VI - solicitar a outros órgãos do poder público a adoção de medidas que assegurem

a atuação dos defensores de direitos humanos;

VII - provocar os órgãos competentes para que sejam tomadas medidas judiciais e

administrativas necessárias à proteção dos Defensores de Direitos Humanos.

Art. 8° - O Conselho Deliberativo do PPDDH-MG terá composição paritária, com

representantes do poder público e da sociedade civil  com atuação na defesa dos

direitos humanos, na forma do regulamento, assegurando-se, quanto aos primeiros, a

participação,  em  caráter  permanente,  das  Defensorias  Públicas  do  Estado  e  da

União,  dos Ministérios Públicos do Estado e Federal e das Polícias Civil,  Militar  e

Federal.

Art.  9°  -  A solicitação  para  ingresso  no  Programa deverá  ser  encaminhada  ao

Presidente do Conselho Deliberativo e submetido à aprovação do referido Conselho,

mediante parecer da equipe técnica, e poderá ser realizada pelo próprio defensor de

direitos humanos ou por quem tenha conhecimento da situação de risco do defensor
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de direitos humanos.

Parágrafo  único  -  Após  o  atendimento,  todas  as  iniciativas  subsequentes  e

imediatas  que  se  fizerem  necessárias  em  prol  da  proteção  do  atendido  serão

promovidas pela equipe do Programa, com a cooperação de órgãos do poder público.

Art. 10 - Concedido o ingresso solicitado, o protegido deverá:

I - fornecer informações de suas atividades em defesa de direitos humanos com

antecedência suficiente para que o responsável pela sua proteção possa avaliar, sob

o  aspecto  da  segurança,  o  risco  a  que  o  protegido  estiver  sujeito  e  verificar  a

conveniência da manutenção dos compromissos agendados;

II - atender às recomendações dos responsáveis pela proteção, nos assuntos a ela

relacionados,  ou  dispensá-las  formalmente  em  caso  de  discordância,  assumindo

voluntariamente os riscos a que está submetido;

III -  comunicar aos responsáveis pela proteção a ocorrência de qualquer fato ou

situação não rotineira ou que possa ser indicativa de perigo.

Parágrafo único -  Para fins do disposto no inciso I,  o protegido deverá fornecer

informações  relacionadas  a  todas  as  suas  atividades  na  hipótese de  ter-lhe  sido

estabelecida escolta policial.

Art. 11 - O desligamento do defensor de direitos humanos do Programa ocorrerá

nas seguintes hipóteses:

I - por solicitação do próprio protegido ou de seu responsável legal;

II - pela cessação dos motivos que ensejaram a proteção;

III - pela cessação das atividades na defesa dos direitos humanos; ou

IV - por descumprimento das normas, restrições e recomendações do Programa,

após decisão do Conselho Deliberativo, nos termos de seu regimento interno.

Art. 12 - Para garantir a segurança dos defensores de direitos humanos, o PPDDH-

MG poderá, entre outras medidas:

I - articular a rede de proteção;

II  -  transportar  de  maneira  segura  e  adequada  o  defensor,  garantindo  a

continuidade de suas atividades;

III  -  fornecer  e  instalar  equipamentos  para  a  segurança  pessoal  e  da  sede  da

pessoa jurídica ou grupo a que pertença o defensor;
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IV - adotar medidas visando à superação das causas que levaram à inclusão do

defensor no Programa;

V - viabilizar o atendimento psicológico, médico, de assistência social e jurídica;

VI - prestar ajuda financeira para prover a subsistência individual ou familiar no caso

de  o  defensor  protegido,  em  virtude  da  ameaça,  estar  impossibilitado  total  ou

parcialmente de desenvolver o seu trabalho regular e desprovido de qualquer outra

fonte de renda;

VII -  apoiar e facilitar  o cumprimento de obrigações que exijam comparecimento

pessoal;

VIII - articular a suspensão temporária das atividades funcionais, sem prejuízo dos

respectivos vencimentos ou vantagens, quando o defensor de direitos humanos em

risco  ou  vulnerabilidade  for  servidor  público  impossibilitado  de  exercer  suas

atividades;

IX  -  viabilizar  a  transferência de  residência  ou  acomodação provisória  em local

sigiloso e compatível com a proteção;

X - articular a proteção policial, quando necessário, com planejamento diferenciado

para cada caso;

XI  -  articular  a  transferência  para  o  Programa  de  Assistência  às  Vítimas  e

Testemunhas Ameaçadas, previsto na Lei federal n° 9.807, de 13 de julho de 1999,

quando for o caso.

Parágrafo único - A ajuda financeira de que trata o inciso VI deverá ser autorizada

pelo  Conselho  Deliberativo  e  será  paga  por  tempo  determinado,  em  valor  nunca

inferior a um salário mínimo vigente.

Art.  13  -  Os  órgãos  policiais  prestarão  a  colaboração  e  o  apoio  necessários  à

execução do PPDDH-MG.

Art.  14  -  A  composição,  o  funcionamento  e  outras  atribuições  do  Conselho

Deliberativo e da equipe técnica do PPDDH-MG serão objeto de regulamentação.

Art.  15  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotação orçamentária própria.

Art.  16 -  Ficam acrescentados ao art.  134 da Lei  Delegada nº 180,  de 2011, o

seguintes inciso VII e §§ 10 a 12:
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“Art. 134 - (...)

VII - o Comitê Estadual para a Prevenção da Tortura e de Outros Tratamentos ou

Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes - Cept-MG.

(...)

§ 10 - O Cept-MG será composto por treze integrantes do Conselho de Criminologia

e Política Criminal e por treze integrantes designados pelo Governador do Estado

entre representantes indicados por organizações da sociedade civil com reconhecida

atuação na defesa de direitos humanos e no combate à tortura no Estado que não

tenham assento no Conselho de Criminologia e Política Criminal.

§ 11 - Compete ao Cept-MG:

I - acompanhar, monitorar, avaliar a implementação e propor o aperfeiçoamento de

ações,  programas,  projetos  e  planos  de  prevenção e  combate  à  tortura  e  outros

tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, desenvolvidos em âmbito

estadual;

II  -  acompanhar  e  colaborar  para  o  aprimoramento  das  funções  de  órgãos  de

âmbito nacional ou estadual cuja atuação esteja relacionada com as finalidades do

Cept-MG;

III  -  acompanhar  a  tramitação  dos  procedimentos  de  apuração  administrativa  e

judicial e a tramitação de propostas normativas relacionadas com a prevenção da

tortura e de outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes;

IV - propor e acompanhar projetos de cooperação técnica a serem firmados entre o

Estado  e  a  União,  bem  como  entre  o  Estado  e  os  organismos  nacionais  e

internacionais que tratam da prevenção da tortura e de outros tratamentos ou penas

cruéis, desumanos ou degradantes;

V - recomendar a elaboração de estudos e pesquisas e incentivar a realização de

campanhas  e  o  desenvolvimento  de  políticas  e  programas  relacionados  com  a

prevenção  da  tortura  e  de  outros  tratamentos  ou  penas  cruéis,  desumanos  ou

degradantes;

VI  -  articular-se  com  organizações  e  organismos  locais,  regionais,  nacionais  e

internacionais, com especial atenção à implementação das orientações do Sistema

Interamericano de Direitos Humanos e da Organização das Nações Unidas;
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VII - receber denúncias e relatórios produzidos no âmbito do Sistema Estadual de

Prevenção da Tortura e  de  Outros  Tratamentos ou  Penas Cruéis,  Desumanos ou

Degradantes de Minas Gerais - Sisprev-MG;

VIII - apoiar a criação de comitês ou comissões assemelhados na esfera municipal

para o monitoramento e a avaliação das ações locais;

IX - elaborar relatório anual de atividades, na forma e no prazo previstos em seu

regimento interno;

X - elaborar e aprovar seu regimento interno.

§ 12 - A participação no Cept-MG não será remunerada e será considerada função

pública relevante.”.

Art. 17 - Fica acrescentada ao Capítulo VIII do Título II da Lei Delegada nº 180, de

2011, a seguinte Seção II, constituída pelos arts. 144-A a 144-D:

“TÍTULO II

(…)

CAPÍTULO VIII

(…)

Seção II

Do Sistema Estadual de Prevenção da Tortura e de Outros Tratamentos ou Penas

Cruéis, Desumanos ou Degradantes de Minas Gerais

Art. 144-A - Fica instituído o Sistema Estadual de Prevenção da Tortura e de Outros

Tratamentos  ou  Penas  Cruéis,  Desumanos  ou  Degradantes  de  Minas  Gerais  -

Sisprev-MG -, com a finalidade de coordenar e integrar as ações de prevenção à

tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes no Estado.

Art. 144-B - O Sisprev-MG é integrado pelas seguintes instituições, sem relação de

subordinação:

I - Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds;

II - Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais;

III - Ministério Público do Estado de Minas Gerais;

IV - Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;

V - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;

VI - Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;
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VII - Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais;

VIII - Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa.

Art. 144-C - Compete ao Comitê Estadual para a Prevenção da Tortura e de Outros

Tratamentos ou  Penas  Cruéis,  Desumanos  ou Degradantes -  Cept-MG -  elaborar

diretrizes, colaborar no planejamento e acompanhar e avaliar as ações no âmbito do

Sisprev-MG.

Parágrafo único - As Corregedorias-Gerais das Polícias Civil, da Polícia Militar, do

Corpo de Bombeiros Militar e da Secretaria de Defesa Social, a Ouvidoria de Polícia e

o  Conselho  de  Criminologia  e  Política  Criminal  atuarão  de  forma  integrada  e

coordenada, em consonância com as diretrizes elaboradas nos termos do caput.

Art. 144-D - O Estado adotará, no âmbito do Sisprev-MG, por meio de normas e

ações específicas, as providências necessárias para a implementação do mecanismo

de prevenção previsto no Protocolo Adicional à Convenção Contra a Tortura e Outros

Tratamentos  ou  Penas  Cruéis,  Desumanos  ou  Degradantes,  adotado  na  57ª

Assembleia Geral das Nações Unidas, em 18 de dezembro de 2002.”.

Art. 18 - Fica acrescentado ao art. 74 da Lei nº 8.533, de 17 de abril de 1984, o

seguinte inciso XII:

“Art. 74 - (…)

XII - atuar na prevenção da tortura e de outras punições ou tratamentos desumanos

e  cruéis,  conforme  as  diretrizes  elaboradas  no  âmbito  do  Sistema  Estadual  de

Prevenção da Tortura e  de  Outros  Tratamentos ou  Penas Cruéis,  Desumanos ou

Degradantes de Minas Gerais - Sisprev-MG.”.

Art. 19 - A implantação do mecanismo de prevenção a que se refere o art. 144-D da

Lei  Delegada nº 180, de 2011,  acrescentado por esta lei,  dar-se-á nos termos do

regulamento, no prazo de noventa dias contados da data de publicação desta lei, e

obedecerá  aos  princípios  e aos procedimentos previstos  no Protocolo Adicional  à

Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou

Degradantes,  assegurando-se,  na  atuação  dos  integrantes  do  mecanismo,  as

competências e prerrogativas estabelecidas no Protocolo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.926/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado João Vitor Xavier, o projeto de lei em epígrafe autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Rio Acima o imóvel que especifica.

Aprovado no 1º turno com a Emenda nº 1, retorna agora o projeto a esta comissão

para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, § 1º, c/c o art. 102,

inciso VII, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra esta peça opinativa.

Fundamentação

O projeto visa a doar ao Município de Rio Acima o imóvel com área de 21.600m², no

qual se acham construídos um grupo escolar, com área de 820m², de acabamento

modesto, em estado regular de conservação, e um cinema, com área de 1.580m², de

construção modesta, acabamento regular, com o pavimento térreo em bom estado de

conservação e o porão em estado regular.

Mantemos  o  anterior  entendimento  de  que  a  proposição  atende  à  questão  do

mérito, visto que o imóvel já está sob a administração do Município de Rio Acima há

mais de quatro anos e destina-se ao funcionamento do Centro Social Urbano, que

desenvolve relevante trabalho social, abriga uma pré-escola com aproximadamente

350 alunos e as Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Educação, Ação Social,

Esporte e Turismo e Lazer. A doação do imóvel constitui medida de interesse público,

devido aos trabalhos ali  desenvolvidos.  Ademais, os investimentos necessários no

imóvel, de modo a melhor atender a população de Rio Acima, somente poderão ser

realizados se for efetivada a doação. A matéria não encontra óbice no que tange à

repercussão financeira, em especial porque os imóveis estariam apenas passando da

esfera  estadual  para  a  esfera  municipal,  ou  seja,  não  há  redução  do  patrimônio

público.

Ademais, nesta fase regimental de caráter revisional, analisamos todas as etapas

do turno anterior e não constatamos qualquer vício que possa obstar a aprovação da

proposição. É importante frisar que o projeto foi amplamente debatido no 1º turno e

que não houve fato novo após a nossa primeira análise. Assim, não há razão para
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alterar nosso entendimento sobre a matéria.

Contudo,  é  oportuno  apresentarmos  ao  final  de  nosso  parecer  substitutivo  que

acrescenta autorização ao Poder Executivo a doar ao Município de Betim o imóvel

denominado  Teixeirinhas,  situado  na  Rua  João  Silva  Santos,  com  área  total  de

70.000m², objeto de contrato de comodato realizado em 11 de março de 1986.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.926/2013, na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Acima e ao Município de

Betim os imóveis que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Rio Acima o

imóvel  com  área  de  21.600m²  (vinte  e  um  mil  e  seiscentos  metros  quadrados),

situado na Rua Afonso Pena, nesse município, registrado sob o nº 16.639, no Livro nº

2, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Nova Lima.

§ 1º - O imóvel a que se refere o caput deste artigo destina-se ao funcionamento do

complexo denominado Centro Social Urbano de Rio Acima.

§ 2º - O imóvel de que trata o caput deste artigo reverterá ao patrimônio do Estado

se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,

não lhe tiver sido dada a destinação prevista no §1º deste artigo.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Betim o imóvel

com  área  total  de  70.000m²  (setenta  mil  metros  quadrados),  situado  no  local

denominado Teixeirinhas, na Rua João Silva Santos, nesse município, registrado sob

o nº 22.973, no Livro nº 2 do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Betim.

§ 1º - O imóvel a que se refere o caput deste artigo destina-se ao desenvolvimento

de atividades de interesse comunitário.

§ 2º - O imóvel de que trata o caput deste artigo reverterá ao patrimônio do Estado

se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,

não lhe tiver sido dada a destinação prevista no §1º deste artigo.

Art.3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

Zé Maia,  presidente  -  Romel  Anízio,  relator  -  Lafayette de  Andrada -  Sebastião

Costa.

PROJETO DE LEI Nº 3.926 /2013

(Redação do Vencido)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Rio  Acima  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Rio Acima o

imóvel  com  área  de  21.600m²  (vinte  e  um  mil  e  seiscentos  metros  quadrados),

situado na Rua Afonso Pena, nesse Município, registrado sob o nº 16.639, no Livro nº

2 do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Nova Lima.

Paragrafo único -  O imóvel  a  que se refere  o  caput deste artigo destina-se ao

funcionamento do complexo denominado Centro Social Urbano de Rio Acima.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no paragrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.027/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado Lafayette de Andrada, a proposição em epígrafe autoriza a

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - a doar ao Município de

Barbacena o imóvel que especifica.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta

comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, § 1º, c/c o art.

102, inciso VII, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra esta peça opinativa.

Fundamentação

O projeto visa a autorizar a Fhemig a doar ao Município de Barbacena imóvel com

área de 8.481m². O imóvel se destina à implantação do Centro Viva Vida, que oferece
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atenção à saúde sexual e reprodutiva de homens e mulheres e cuida da saúde da

criança. Faz parte do conjunto de ações do programa Viva Vida, que objetiva reduzir

a mortalidade materna e infantil e prevenir o câncer de próstata, de mama e de colo

do útero. O diagnóstico precoce dessas doenças e seu encaminhamento a tratamento

em tempo hábil diminuem o índice de óbitos e fortalecem e melhoram a qualidade da

saúde pública nos municípios. Assim, a instalação do programa vai fortalecer a rede

de assistência pública nesse município.

Conforme nos manifestamos anteriormente, e tendo em vista as asserções acima,

entendemos que a matéria atende à questão do mérito e que não há óbice no que

tange à sua repercussão financeira, em especial porque os imóveis estariam apenas

passando da esfera estadual para a esfera municipal, ou seja, não há redução do

patrimônio público.

É importante frisar que o projeto foi amplamente debatido no 1º turno e que não

houve fato novo após a nossa primeira análise. Ademais, nesta fase regimental de

caráter revisional, analisamos todas as etapas do turno anterior e não constatamos

qualquer vício que possa obstar a aprovação da proposição. Assim, não há razão

para alterar nosso entendimento sobre a matéria.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.027/2013, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Glaycon Franco, relator - Lafayette de Andrada - Sebastião

Costa.

PROJETO DE LEI Nº 4.027/2013

(Redação do Vencido)

Autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - a doar ao

Município de Barbacena o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  a  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fhemig  -

autorizada a  doar  ao Município de  Barbacena imóvel  com área 8.481m2 (oito  mil

quatrocentos e oitenta e um metros quadrados), conforme descrição no Anexo desta
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lei, a ser desmembrado de imóvel com área de 3.343.907m2 (três milhões trezentos e

quarenta  e  três  mil  novecentos  e  sete  metros  quadrados),  situado  no  local

denominado Olaria, no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, nesse Município,

registrado sob o nº 36.036, a fls. 60 do Livro 3-AN, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Barbacena.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o  caput destina-se à implantação do

Centro Viva Vida.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, findo o

prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de ... de ... de 2013)

A área a ser doada tem a seguinte descrição: inicia-se no Vértice 1, de coordenadas

N 7655754,568m e E 626168,144m; deste segue confrontando com a margem do

Córrego Caieiro, com azimute 109º41'02” e extensão de 14,823m até o Vértice 2, de

coordenadas  N  7655749,575m  e  E  626182,100m,  com  azimute  173º08'09”  e

extensão  de  51,497m  até  o  Vértice  3,  de  coordenadas  N  7655698,448m  e  E

626188,255m, com azimute 133º18'16” e extensão de 23,869m até o Vértice 4, de

coordenadas N 7655682,077m e E 626205,625m, com azimute 114º16'34” e extensão

de 33,424m até o Vértice 5, de coordenadas N 7655668,335m e E 626236,093m;

deste, confrontando com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig

-, com azimute 212º11'13” e extensão 26,210m até o Vértice 6, de coordenadas N

7655646,153m e E 626222,131m, com azimute 306º48'29” e extensão de 46,508m

até o Vértice 7, de coordenadas N 7655674,017m e E 626184,895m, com azimute

227º47'36” e extensão de 49,199m até o Vértice 8, de coordenadas N 7655640,965m

e E 626148,451m, com azimute 313º46'18” e extensão de 77,088m até o Vértice 9,

de coordenadas N 7655694,293m e E 626092,786m; deste segue confrontando com

a margem do Córrego Caieiro, com azimute 33º26'36” e extensão de 70,844m até o

Vértice  10,  de  coordenadas  N  7655753,408m  e  E  626131,829m,  com  azimute

88º10'12” e extensão de 36,333m até o Vértice 1, ponto inicial da descrição desse
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perímetro, perfazendo uma área de 8.481m2 (oito  mil  quatrocentos e oitenta e um

metros quadrados).

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.180/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da

Mensagem nº 464/2013, o projeto de lei em epígrafe “altera o Anexo da Lei nº 18.692,

de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios de gestão e execução para

transferência  gratuita  de  bens,  valores  ou  benefícios  por  órgãos  e  entidades  da

administração pública estadual, compreendidos no âmbito dos programas sociais que

especifica”.

A matéria foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Retorna, agora, o projeto a esta comissão com vistas a receber parecer para o 2º

turno, nos termos do art. 102, VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

A proposição em tela pretende substituir o Anexo da Lei nº 18.692, de 2009, que

contém a lista de programas considerados sociais para fins de transferência gratuita

de  bens,  valores  ou  benefícios  por  órgãos  e  entidades  da  administração  pública

estadual, durante o período eleitoral. A alteração faz-se necessária para atualizar tais

programas, em virtude da Lei nº 20.024, de 9 de janeiro de 2012, que instituiu o Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o quadriênio 2012-2015, trazendo

uma nova carteira de programas de governo para o período,  bem como de suas

revisões.

Em  mensagem  publicada  em  27/11/2013,  foi  encaminhada  uma  proposta  de

substitutivo ao projeto. A proposta insere dispositivos no texto da lei para assegurar a

continuidade dos programas previstos em mais de um Plano Plurianual de Gestão

Governamental, ainda que sob denominação distinta, e altera seu Anexo, incluindo o

programa social Plug Minas e aprimorando a redação do texto.

O projeto  suscitou  amplo  debate  no  1º  turno,  tanto  nas  comissões  pelas  quais
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passou quanto em Plenário.  Durante a discussão do parecer  para o 1º turno, em

reunião  realizada  em  5/12/2013,  na  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária, foi acatada sugestão de emenda do deputado Ulysses Gomes, o que

deu ensejo à apresentação de nova redação do parecer, nos termos do § 1º do art.

138 do Regimento Interno. Isto posto, foi o projeto aprovado no 1º turno, na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, ficando

prejudicada a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Tal substitutivo

englobou as alterações propostas na mensagem supracitada, além de aprimorar a

técnica  legislativa  e  acatar  a  sugestão  de  emenda  apresentada  pelo  deputado

Ulysses Gomes.

Conforme a  manifestação desta  comissão  no  1º  turno,  no  que tange à  análise

financeira e orçamentária, destacamos que o projeto em pauta não acarreta aumento

de despesas, havendo compatibilidade dos programas constantes em seu Anexo com

os programas sociais instituídos no PPAG 2012-2015 e na Lei Orçamentária Anual.

Por fim, apresentamos duas emendas ao vencido no 1º turno. A Emenda nº 1 visa

suprimir os dispositivos apresentados anteriormente pelo deputado Ulysses Gomes,

haja vista que eles descaracterizam o projeto, a par de serem desnecessários, uma

vez que a matéria já está contemplada na Lei de Acesso a Informações, qual seja a

Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Já a Emenda nº 2 aprimora a

redação original do projeto, adequando-o à técnica legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação,  no 2º  turno,  do Projeto de Lei  nº

4.180/2013 na forma do vencido no 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir

apresentadas.

EMENDA Nº 1

Suprimam-se os arts. 3º e 4º do vencido, renumerando-se os seguintes.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao parágrafo único do art. 9º da Lei nº 18.692, de 2009, acrescentado pelo

art. 2º do vencido, a seguinte redação:

“Art. 2º - (…)

“Art. 9º - (…)
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Parágrafo  único  -  A  manutenção  de  programa  social  previsto  em  um  Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - no Plano Plurianual seguinte, ainda que

com denominação distinta, implica na manutenção, no que couber, de suas normas

regulamentares, salvo disposição em contrário.”.”

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Glaycon Franco - Ulysses

Gomes.

PROJETO DE LEI Nº 4.180/2013

(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios de

gestão e execução para transferência gratuita  de bens,  valores ou benefícios  por

órgãos e entidades da administração pública estadual, compreendidos no âmbito dos

programas sociais que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009,

o seguinte § 4º:

“Art. 1º - (...)

§ 4º - O Anexo desta lei inclui programas que desenvolvem ação governamental de

natureza social realizada em conformidade com os objetivos previstos no art. 2º.”.

Art.  2º  -  Fica  acrescentado  ao  art.  9º  da  Lei  nº  18.692,  de  2009,  o  seguinte

parágrafo único:

“Art. 9º - (…)

Parágrafo único - A continuidade do programa social previsto em mais de um Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, ainda que com denominação distinta,

prorroga a sua regulamentação, ressalvadas a previsão em contrário e as alterações

regulamentares.”.

Art.  3º  -  O art.  11 da Lei  nº  18.692,  de  2009,  passa a  vigorar  com a  seguinte

redação:

“Art. 11 - O Poder Executivo promoverá a transparência e ampla publicidade dos

benefícios, beneficiários, serviços, programas e projetos de caráter social bem como

dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua concessão.
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Parágrafo  único  -  A transparência  e  publicidade a  que se refere  o  caput serão

asseguradas especialmente mediante:

I  -  disponibilização na internet para amplo acesso das informações referentes a

celebração de convênio, termo de parceria, acordo, ajuste ou instrumento congênere

para transferência voluntária de recursos a pessoas físicas ou jurídicas de forma a

permitir a identificação:

a) do beneficiário da transferência;

b) do objeto da transferência;

c) data da assinatura do instrumento de transferência;

d) valor inicial e datas de liberação dos recursos;

e) data da apresentação da prestação de contas pelo beneficiário da transferência.”.

Art.  4º  -  O art.  14  da  Lei  nº  18.692,  de  2009,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  14  -  A  prestação  de  contas,  a  ser  realizada  nas  formas  e  condições

disciplinadas em regulamento, poderá ocorrer durante a execução das transferências,

de  forma  parcial,  sem  prejuízo  da  prestação  final  de  contas,  devendo  ser

disponibilizados na internet:

I - informação referente a aprovação ou rejeição da prestação de contas feita pelo

beneficiário;

II - meios para a apresentação de denúncia sobre a aplicação irregular dos recursos

transferidos.”.

Art. 5º - O Anexo da Lei nº 18.692, de 2009, passa a vigorar na forma do Anexo

desta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

(a que se refere o art. 5º da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO

Transferências Sujeitas aos Critérios Uniformizados

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 18.692, de 30 de dezembro de 2009)

I - no programa social Ações de Defesa Civil nos Municípios Mineiros, cujo objetivo

é assistir os municípios com ações de redução dos impactos de desastres, tanto no
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aspecto  preventivo  quanto  na  preparação  para  emergências,  respostas  e

reconstrução:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

suprimento  de  água  potável,  provisão  de  alimentos,  suprimento  de  material  de

estacionamento, distribuição de colchões, cobertores, roupas de cama, material de

limpeza e higienização, entre outros, com o intuito de dar uma resposta efetiva para

as comunidades vitimadas por desastres;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: município atingido por desastre e

que atenda aos requisitos exigidos pela legislação pertinente;

II  -  no  programa  social  Copa  do  Mundo  2014,  cujo  objetivo  é  organizar  com

excelência os eventos da Fédération Internationale de Football Association - Fifa -,

Copa  das  Confederações  2013  e  Copa  do  Mundo  2014,  bem  como  prover  a

infraestrutura para esses eventos, de forma a deixar um legado para Minas Gerais,

orientando-se  por  padrões  internacionais  de  qualidade  e  por  princípios  de

sustentabilidade socioambiental:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

ações de capacitação de cidadãos, por meio de cursos contratados pelo Estado e

disponibilizados gratuitamente, com a aquisição e transferência de uniformes, além

de materiais para os cursos;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos aprovados na seleção e

com frequência regular;

III - no programa social Minas Mundo, cujos objetivos são o de projetar a imagem

de um Estado competitivo e institucionalmente estável,  garantindo credibilidade no

âmbito internacional  e proporcionando a cooperação internacional;  fomentar ações

internacionais em todas as esferas da administração pública estadual, promovendo e

supervisionando o relacionamento de órgãos e unidades com instituições e governos

estrangeiros e fomentando a cultura da cooperação internacional; e criar ambiente

para promover o diálogo entre o governo e a sociedade civil no tocante à cooperação

internacional do Estado de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de diárias para hospedagem e alimentação; compra de passagens e seguros
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de viagens; cursos de capacitação; orientação técnica; material didático, de escritório

e de divulgação, gráfico e impresso; outros bens, valores ou benefícios inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: candidato aprovado em processo

seletivo, conforme os termos do edital;

IV - no programa social Cultivar, Nutrir e Educar, cujo objetivo é garantir o direito

humano  à  alimentação  saudável,  adequada  e  solidária,  contemplando  o  binômio

educação-alimentação para os alunos das escolas públicas estaduais de educação

básica, potencializando a alimentação escolar,  fortalecendo a agricultura familiar  e

promovendo a educação alimentar e nutricional, observada a Lei Federal nº 11.947,

de 16 de junho de 2009:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

habilitação  sanitária  das  cantinas  e  agroindústrias;  promoção  de  ações  de

capacitações; repasse de recursos financeiros aos municípios para a aquisição de

itens  e  equipamentos para  a  estruturação e  modernização da vigilância  sanitária,

conforme lista positiva definida previamente; monitoramento do estado nutricional dos

alunos  da  rede  pública  de  ensino  por  meio  do  acompanhamento  da  chamada

nutricional  realizada  nas  escolas  dos  municípios  priorizados  para  efetivação  do

registro dos dados coletados no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan

-;  repasse de sementes,  grãos,  rações,  mudas,  adubos,  fertilizantes,  matrizes  de

animais e outros insumos diretamente relacionados à produção agropecuária; cursos

de capacitação, diagnóstico, pesquisa, treinamento, orientação técnica, consultoria e

assessoria  técnica  ao  público  beneficiário;  material  didático,  de  escritório  e  de

divulgação, gráfico e impresso; cessão de materiais e equipamentos para produção,

processamento e comercialização agropecuária  e  agroindustrial;  veículos;  obras e

materiais de construção; realização de eventos com fornecimento de hospedagem,

alimentação e diárias; prestação de serviços de tecnologia de informação; análises

laboratoriais;  fomento à produção de alimentos saudáveis, adequados e solidários,

provenientes da agricultura familiar para o abastecimento da rede pública estadual de

ensino; atendimento parcial às necessidades nutricionais dos alunos, de acordo com

o tempo de permanência na escola;  promoção de hábitos  alimentares saudáveis;
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identificação  de distúrbios  nutricionais  e  encaminhamento  para  a  atenção básica;

promoção de ações  educativas em vigilância  sanitária  de  alimentos;  outros  bens,

valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  selecionados  pelo

programa Cultivar, Nutrir e Educar; agricultores familiares, nos termos da Lei Federal

nº 11.326, de 24 de julho de 2006; povos e comunidades tradicionais, de acordo com

Decreto Federal nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007; estabelecimentos agroindustriais

rurais de pequeno porte, conforme definido na Lei nº 19.476, de 11 de janeiro de

2011,  e  no  Decreto  nº  45.821,  de  19  de  dezembro  de  2011;  cooperativas  e

associações  da  agricultura  familiar;  alunos  das  escolas  públicas  estaduais  de

educação básica e seus familiares; profissionais da saúde e da educação;

V - no programa social Sustentabilidade e Infraestrutura no Campo, cujo objetivo é

ampliar  a  inserção  da  produção  agropecuária  mineira  nos  mercados  nacional  e

internacional com ações de agregação de valor aos produtos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  repasse  de  sementes,  grãos,  mudas,  adubos,  fertilizantes,

matrizes  de  animais  e  outros  insumos  diretamente  relacionados  com  a  produção

agropecuária;  cursos  de  capacitação,  elaboração  de  diagnóstico,  realização  de

pesquisa, treinamento, orientação técnica, consultoria e assessoria técnica ao público

beneficiário;  material  didático,  de  escritório  e  de  divulgação,  gráfico  e  impresso;

cessão  de  materiais  e  equipamentos  para  produção,  irrigação,  processamento  e

comercialização  agropecuária  e  agroindustrial;  veículos;  obras  e  materiais  de

construção;  recuperação  de  matas  e  nascentes;  realização  de  eventos  com

fornecimento  de  hospedagem,  alimentação  e  diárias;  prestação  de  serviços  de

tecnologia de informação; análises laboratoriais; outros bens, valores ou benefícios

inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares, produtores

rurais,  instituições  de  direito  público  e  de  direito  privado  voltadas  para  o

desenvolvimento do agronegócio, instituições de pesquisa e assistência técnica que

visem ao desenvolvimento do agronegócio, pesquisadores, técnicos da assistência

técnica e extensão rural, sindicatos, cooperativas e associações relacionadas com o
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meio rural;

VI - no programa social Desenvolvimento do Agronegócio Mineiro, cujos objetivos

são  formular,  implementar  e  coordenar  as  políticas  públicas  voltadas  para  o

desenvolvimento do agronegócio mineiro, viabilizando o acesso dos produtores rurais

às informações, tecnologias, assistência técnica, sanidade animal e vegetal:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  repasse  de  sementes,  grãos,  mudas,  adubos,  fertilizantes,

matrizes  de  animais  e  outros  insumos  diretamente  relacionados  com  a  produção

agropecuária; cursos de capacitação, diagnóstico, pesquisa, treinamento, orientação

técnica, consultoria e assessoria técnica ao público beneficiário; material didático, de

escritório e de divulgação, gráfico e impresso; cessão de materiais e equipamentos

para  produção,  processamento  e  comercialização  agropecuária  e  agroindustrial;

veículos;  obras  e  materiais  de  construção;  recuperação  de  matas  e  nascentes;

realização  de  eventos  com  fornecimento  de  hospedagem,  alimentação  e  diárias;

prestação  de  serviços  de  tecnologia  de  informação;  análises  laboratoriais;  outros

bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares, produtores

rurais,  instituições  de  direito  público  e  de  direito  privado  voltadas  para  o

desenvolvimento do agronegócio, instituições de pesquisa e assistência técnica que

visem ao desenvolvimento do agronegócio, pesquisadores, técnicos da assistência

técnica  e  extensão  rural,  produtores  interessados  em  promover  seus  produtos  e

serviços em eventos, sindicatos, cooperativas e associações ligadas ao meio rural;

VII  -  no  programa  social  Viabilização  da  Infraestrutura  e  Logística  Rural,  cujo

objetivo  é  dotar  o  meio  rural  de  infraestrutura  e  logística  mínimas  capazes  de

proporcionar  o seu desenvolvimento socioeconômico e ambiental  para atender  às

demandas do mercado e da sociedade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  entrega  de  diagnóstico,  realização  de  pesquisa,  orientação

técnica,  consultoria;  material  didático,  de  escritório  e  de  divulgação;  cessão  de

materiais e equipamentos; veículos; obras e materiais de construção; hospedagem,

alimentação e  diárias;  prestação de serviços  de  tecnologia  de  informação;  outros
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bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: áreas públicas ou privadas que

necessitem  de  terraceamento,  bacia  de  captação  de  águas  de  enxurradas,

adequação de estradas e cercas para nascentes e margens de rios;

VIII - no programa social Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar, cujos

objetivos  são  formular,  implementar  e  coordenar  políticas  públicas  para  o

desenvolvimento sustentável da agricultura familiar do Estado, por meio de ações que

viabilizem a organização e a estruturação da produção e da comercialização, bem

como propiciar a participação da sociedade civil organizada nos processos decisórios

das políticas públicas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; sementes, grãos, rações, mudas, adubos, fertilizantes, matrizes

de  animais  e  outros  insumos  diretamente  relacionados  à  produção  agropecuária;

cursos  de  capacitação,  diagnóstico,  pesquisa,  treinamento,  orientação  técnica,

consultoria e assessoria técnica ao público beneficiário; material didático, de escritório

e  de  divulgação,  gráfico  e  impresso;  cessão  de  materiais  e  equipamentos  para

produção, processamento e comercialização agropecuária e agroindustrial; veículos;

obras  e  materiais  de  construção;  realização  de  eventos  com  fornecimento  de

hospedagem,  alimentação  e  diárias;  prestação  de  serviços  de  tecnologia  de

informação;  análises  laboratoriais;  outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares, conforme a

Lei Federal nº 11.326, de 2006; povos e comunidades tradicionais, de acordo com o

Decreto  Federal  nº  6.040,  de  2007;  estabelecimentos  agroindustriais  rurais  de

pequeno porte, conforme definido na Lei nº 19.476, de 2011, e no Decreto nº 45.821,

de 2011; cooperativas e associações da agricultura familiar;

IX - no programa social Minas Sem Fome, cujo objetivo é estimular a produção de

alimentos, a agregação de valor e a geração de renda pela venda do excedente,

visando  à  melhoria  das  condições  de  segurança  alimentar  e  nutricional  dos

agricultores familiares, sob a gestão e o controle social dos conselhos municipais de

desenvolvimento rural solidário - CMDRS -:
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a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

fornecimento de insumos produtivos, apoio a investimentos de agregação de valor e a

projetos de infraestrutura e capacitação de agricultores e jovens;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  famílias  em  situação  de

vulnerabilidade  social,  principalmente  no  meio  rural,  agricultores,  pequenos

produtores  rurais,  indígenas,  associações  de  agricultores  familiares,  população

interessada na implantação de lavouras e pomares e população carente atendida por

instituições  no  Estado,  como  creches,  escolas,  entidades  filantrópicas  e  pessoas

jurídicas de direito público e privado voltados aos objetivos do programa;

X -  no programa social  Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura

Familiar, cujos objetivos são viabilizar e facilitar o acesso dos agricultores familiares

aos  instrumentos  e  meios  de  apoio  à  produção,  transformação  e  distribuição  de

produtos  agropecuários,  nas áreas de metodologia e capacitação técnica,  gestão,

implementação e planos, programas, projetos e captação de recursos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores;  construção e  cessão de uso  ou  em  regime de comodato  de

imóveis  para o desenvolvimento de atividades de extensão rural,  como centro de

comercialização  para  o  agricultor  familiar,  centro  de  qualidade  do  queijo  para

agricultor  familiar  e  centro  de  capacitação  da  agricultura  familiar;  curso  de

capacitação  profissional,  lanches,  refeições;  transporte  e  outras  despesas  a  ele

inerentes;  materiais  didáticos;  insumos para o  desenvolvimento da atividade rural,

como ferramentas, equipamentos, aquisição e cessão em regime de comodato de

sistemas de abastecimento de água compostos de bombas hidráulicas, caixa d'água

e tubulação; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  agricultores  rurais  e  suas

entidades representativas cadastrados;

XI - no programa social Assistência Hospitalar e Ambulatorial, cujos objetivos são

prestar assistência em saúde à comunidade regional e contribuir para a formação de

pessoal na área de saúde, em nível de graduação e pós-graduação, por meio do

desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:
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repasse  de  valores;  auxílio  financeiro  para  participação  em  congressos,  fóruns,

seminários,  cursos  e  eventos  científicos;  promoção  de  congressos,  fóruns,

seminários,  cursos de extensão e qualificação,  entre outros eventos científicos na

área de saúde;  publicações científicas  e  intercâmbio;  materiais  para  execução de

projetos de ensino, pesquisa e extensão; outros bens, valores ou benefícios inerentes

à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos, professores e servidores

da comunidade acadêmica da área de saúde; fundações que realizem atividades em

parceria com a Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes;

XII - no programa social Supervisão e Expansão do Ensino Superior, cujos objetivos

são monitorar o desempenho do ensino superior, promover o desenvolvimento das

instituições de ensino superior  -  IES -  integrantes do Sistema Estadual  de Ensino

Superior  e  promover  políticas  de  expansão  da  educação  superior  com  qualidade

voltada para a inclusão social:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

ampliação da oferta de cursos de ensino superior a distância e presencial; criação de

um  banco  de  dados  sobre  ensino  superior;  desenvolvimento  de  instrumentos  de

avaliação do Sistema Estadual de Ensino Superior; expansão do número de vagas no

ensino superior no Estado; implementação, consolidação e ampliação da oferta de

cursos a distância nas universidades públicas; formação em áreas estratégicas do

governo;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos, instituições do sistema de

ensino  superior  do  Estado -  Universidade  do  Estado  de Minas  Gerais  -  Uemg -,

Unimontes, Fundação Helena Antipoff  -  FHA -  e Fundação Cultural  Campanha da

Princesa - FCCP;

XIII  -  no  programa  social  Expansão  do  Ensino  Universitário,  cujo  objetivo  é

promover  ensino  de  qualidade  com  vistas  à  formação  para  atuação  profissional

competente no mercado de trabalho e para intervenção social comprometida com os

valores  de  liberdade,  de  justiça  e  de  solidariedade,  buscando  a  solução  dos

problemas socioeconômicos da região Norte de Minas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:
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repasse de valores, concessão de bolsas de iniciação científica e de extensão, auxílio

financeiro para participação em cursos, seminários e eventos científicos, promoção

de congressos, fóruns, seminários, cursos de extensão, entre outros eventos culturais

e  científicos;  publicações  científicas  e  intercâmbio;  concessão  de  premiações  em

dinheiro, troféus e medalhas a vencedores de concursos promovidos pela academia;

materiais  didáticos,  materiais  para  execução  de  projetos  de  ensino,  pesquisa  e

extensão; alimentação subsidiada à comunidade acadêmica; outros bens, valores ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos, professores e servidores

da  comunidade  acadêmica,  bem  como  fundações  que  realizem  atividades  em

parceria com a Unimontes;

XIV  -  no  programa  social  Tecnologia  e  Inovação  Rumo  à  Economia  do

Conhecimento, cujo objetivo é potencializar em quantidade e qualidade a criação e

disseminação de conhecimento e de tecnologia em diferentes áreas para transformar

conhecimento em negócios, além de fomentar e articular com os diferentes agentes

empresariais, governamentais, acadêmicos e da sociedade, objetivando promover a

ciência e a tecnologia para o desenvolvimento e a cidadania:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso  de  equipamentos  e  computadores;  auxílio  financeiro  para  a  participação  em

eventos  e  para  sua  promoção;  outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à

execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  setor  empresarial  mineiro;

universidades  e  outras  instituições  de  ensino  superior,  pesquisadores  do  Estado,

centros de pesquisa e desenvolvimento públicos e privados; comunidade usuária de

inovações tecnológicas e jovens com potencial empreendedor e inovador;

XV -  no  programa social  Arranjos  Produtivos,  Polos  de  Excelência  e  Polos  de

Inovação,  cujos  objetivos  são  ampliar  e  melhorar  a  capacidade  competitiva  dos

arranjos produtivos de elevado conteúdo tecnológico de forma autossustentável; nos

polos de excelência, fortalecer as estruturas geradoras de conhecimento, tecnologias,

formação  de  recursos  humanos  e  prestação de  serviços  visando à  promoção do
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desenvolvimento  sustentável  de  setores  estratégicos  nos  quais  o  Estado  possua

tradição, massa crítica e vantagem competitiva; nos polos de inovação, contribuir com

o desenvolvimento da região Norte e dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri através

da formação e concentração de massa crítica territorialmente localizada, agregando

valor,  emprego e  renda à  economia  regional  e  às  políticas  públicas  por  meio de

esforço de inovação, ancorado em estruturas de capacitação de recursos humanos e

de pesquisa e desenvolvimento:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros, mobiliário, computadores, equipamentos e materiais; cessão de

uso de equipamentos e computadores; cessão e construção de unidades prediais;

auxílio  financeiro  para a participação em eventos e  para a  sua promoção;  outros

bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  pequenos  empresários  e

microempresários  que compõem os setores produtivos dos polos de excelência e

inovação  e  dos  arranjos  produtivos  em  biotecnologia,  biocombustíveis,

eletroeletrônicos, programas computacionais; universidades e institutos de ciência e

tecnologia  envolvidos  na  produção  e  na  transferência  do  conhecimento  para  a

sociedade; setores produtivos; sociedade em geral;

XVI - no programa social Incentivo à Inovação Tecnológica, cujo objetivo é conceder

incentivos  à  inovação  tecnológica  no  Estado,  por  meio  de  apoio  financeiro  a

instituições  e  empresas  cuja  atividade  produtiva  seja  direcionada  para  o

desenvolvimento  de  novos  produtos  ou  processos  com  base  no  conhecimento

científico e tecnológico:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

concessão  de  incentivos  à  inovação  tecnológica  no  Estado  por  meio  de  apoio

financeiro;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  projetos  de  apoio  financeiro

aprovados pela equipe técnica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais - Fapemig -, nos termos da política de aplicação de recursos do Fundo

de Incentivo à Inovação Tecnológica - Fiit;

XVII - no programa social Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado,
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cujos objetivos são ampliar a capacidade local e regional para combater a exclusão

social,  gerar  trabalho  e  renda  e  contribuir  para  a  melhoria  do  nível  de  vida  da

população, com foco na formação e qualificação profissional, segundo as demandas

do mercado:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

disseminação  do  conhecimento;  atualização  tecnológica;  oferta  de  vagas  de

educação  a  distância  no  ensino  superior,  inclusive  o  tecnólogo,  e  nos  cursos

profissionalizantes; inclusão digital; oportunidade de emprego; inserção de novos e

melhores  profissionais  no  mercado  de  trabalho;  requalificação  profissional;

desenvolvimento regional; oferta de quadro de pessoal qualificado para administrar e

ministrar as aulas;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  ou  entidades  que

ofereçam espaços que propiciem o intercâmbio de informação e orientação quanto às

políticas  de  inserção  social,  originários  de  projetos  e  programas  governamentais,

entidades representativas, organizações não governamentais e agências de fomento;

XVIII  -  no  programa  social  Formação  e  Capacitação  Cultural  e  Artística,  cujos

objetivos  são  apoiar,  incentivar  e  realizar  ações  de  formação,  desenvolvimento,

qualificação e aperfeiçoamento nas diversas áreas artísticas e culturais, contribuindo

para o fortalecimento e para a profissionalização do mercado de produção cultural e

artística:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; apostilas e material didático sobre educação patrimonial, cultural

e  artística;  realização  de  oficinas,  conferências,  fóruns,  seminários,  encontros  e

cursos de capacitação e aprimoramento técnico para a formação e a capacitação

profissionais;  palestras,  treinamentos,  wokshops oferecidos  em  diversas  áreas

temáticas,  como  planejamento  e  gestão  cultural,  cineclubismo,  audiovisual,

percussão, patrimônio imaterial, música, literatura, cultural popular; apresentações e

concertos;  análise  e  incentivo,  patrocínio  e  execução  e  prestação  de  contas  de

projetos  artísticos  e  culturais  provenientes  de  incentivos  fiscais,  prêmios  ou

financiamentos  reembolsáveis  e  não  reembolsáveis;  materiais  didáticos;  materiais

escolares;  lanches  e  refeições;  transporte;  hospedagem;  outros  bens,  valores  ou
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benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos bens, valores  ou benefícios:  pessoas naturais de  ocupação

variada,  incluindo  artistas,  técnicos  e  demais  trabalhadores,  profissionais  ou

amadores,  atuantes  nos  diversos  segmentos  da  área  artístico-cultural;  jovens,

estudantes e pessoas interessadas em ingressar na área cultural ou aprimorar sua

atuação nessa área; pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas para o

planejamento, a gestão e a administração de projetos relacionados com os objetivos

dos programas;

XIX  -  no  programa  social  Preservação  do  Patrimônio  Cultural,  cujo  objetivo  é

garantir  à  sociedade  o  exercício  do  direito  à  identidade  cultural,  promovendo  a

preservação de bens de natureza material e imaterial e a efetiva implantação de uma

política de preservação de bens de valor histórico, artístico, cultural e arquitetônico,

representativos  da  cultura  mineira  em  suas  diversas  manifestações,  contextos  e

épocas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  instrumentos  musicais;  cursos  de  aperfeiçoamento  de

instrumentos e técnicas de regência; cursos de percepção musical e de manutenção

e reparo de instrumentos; materiais didáticos, materiais escolares, lanches, refeições,

transporte, concessão de passagem aérea e rodoviária, hospedagem e outros itens

necessários à realização e à participação nos eventos; uniformes e indumentárias;

recursos e parcerias de âmbito local, estadual, federal, internacional e privado, a fim

de permitir ações permanentes de revitalização, resgate, conservação, restauração e

preservação  de  bens  de  naturezas  material  e  imaterial  encontrados  no  Estado;

educação patrimonial, apoio às manifestações da cultura tradicional, resgate cultural;

conservação e  restauração dos bens  que tenham sofrido impactos em desastres;

intervenção em bens culturais, como obras de consolidação estrutural, conservação e

restauração de bens móveis e imóveis, de forma a manter sua integridade e seus

valores culturais;  incentivo e orientação para a preservação do patrimônio cultural

pelos municípios; elaboração de projetos arquitetônicos e complementares, planilhas

e projetos de elementos artísticos em bens culturais para conservação e restauração

de bens móveis e imóveis de forma a manter sua integridade e seus valores culturais;



2990
____________________________________________________________________________

execução de obras;  realização  de pesquisas,  inventários,  registros,  tombamentos,

fiscalização  de  bens  culturais  materiais  e  imateriais,  a  fim  de  assegurar  sua

preservação;  revitalização  e  preservação das  manifestações  da  cultura  popular  e

imaterial  do  Estado,  considerando  as  especificidades  das  diferentes  regiões;

atividades relacionadas à promoção do folclore, cultura popular e patrimônio imaterial,

por  meio  de  relacionamento  com  grupos,  entidades,  conselhos  e  instituições  de

direito público e privado; outros bens e valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios;  pessoas  físicas  e

jurídicas ligadas às manifestações da cultura popular;

XX  -  no  programa  social  Circuitos  Culturais  de  Minas  Gerais,  cujo  objetivo  é

fomentar  a  criação  de  uma  moderna  e  inovadora  rede  integrada  de  produção,

exibição  e  disseminação  cultural  e  artística,  além  de  promover  a  proteção  do

patrimônio cultural de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

apoio técnico-financeiro aos municípios para a implantação de equipamentos culturais

como estratégia de integração das políticas de cultura e  fomento  à instalação de

circuitos  culturais  no  interior  do  Estado;  repasse  de  valores;  cessão  de  espaços

culturais;  estabelecimento de parcerias;  doação de materiais excedentes de obras

nos edifícios que compõem os circuitos culturais, como tijolos, esquadrias, ferragens,

vidros, janelas e portas; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: municípios, sociedade em geral,

turistas, estudantes, pessoas interessadas em arte, conhecimento e entretenimento;

população da mesorregião do Vale do Jequitinhonha, especificamente a população

das microrregiões de Salinas e Itaobim; turistas de procedência estadual, nacional e

internacional;

XXI  -  no  programa  social  Gestão  da  Informação  Cultural,  cujos  objetivos  são

garantir  à  sociedade o  exercício  dos direitos  culturais,  promovendo a  gestão  dos

diversos acervos do sistema estadual de cultura visando preservá-los, e promover o

acesso democrático às informações culturais produzidas:
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a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  materiais,  publicações  técnicas,  cadernos  de  diretrizes  e

informativos ligados à área museológica, cultural e artística; kits e acervos de livros;

equipamentos  diversos;  mobiliário,  como  estantes,  expositores,  mesas,  cadeiras,

circuladores  de  ar,  estações  de  trabalho,  carrinhos  para  livros,  tapetes,  pufes;

microcomputadores,  impressoras,  eletroeletrônicos  em  geral  e  equipamentos  de

informática; cursos de capacitação e treinamentos; materiais didáticos e escolares;

lanches  e  refeições;  transporte;  hospedagem;  outros  bens,  valores  ou  benefícios

inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  unidades  e  órgãos  da

administração  pública  estadual;  entidades  públicas,  privadas  e  do  terceiro  setor;

usuários dos serviços prestados pelo Sistema Estadual de Cultura; público em geral;

XXII - no programa social Promoção e Difusão Cultural, cujo objetivo é produzir,

promover, veicular e difundir as artes, a cultura e o patrimônio do Estado em diversos

espaços, contribuindo para a formação de público, a educação e o consumo cultural:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; cessão de espaços culturais; estabelecimento de parcerias com

instituições  sem  fins  lucrativos  para  apoiar  a  produção,  a  exibição  e  a  formação

artística por meio do apoio à gestão e à geração de recursos para a execução de

projetos  e  programas;  criação,  publicação  e  distribuição  do  jornal  Suplemento

Literário de Minas Gerais; atividades de encontro do Sistema Estadual de Bibliotecas

Públicas; encontros com a leitura; exposições literárias e de artes visuais; exposições

e espetáculos de artistas convidados ou selecionados por meio de edital; realização

de pesquisas e recortes curatoriais para a elaboração de conteúdos, veiculação de

músicas e programas de interesse cultural  e  informativo;  cursos,  ensaios  abertos,

palestras,  eventos  culturais,  apresentações,  debates,  simpósios,  conferências,

espetáculos,  shows,  mostras,  festivais,  feiras,  saraus,  performances,  aulas

experimentais,  residências,  oficinas,  prêmios  e  concursos  artístico-culturais;

realização  de  projetos  educativos  e  de  atendimento  e  informação  ao  público;

materiais didáticos e escolares; lanches, refeições, transporte, hospedagem e outros

itens necessários à realização e à participação nos eventos; outros bens, valores ou
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benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  pessoas  naturais  e  pessoas

jurídicas  de  direito  público  ou  privado  voltadas  para  a  fruição,  a  execução  e  a

promoção do programa;

XXIII - no programa social Minas Mais Segura, objetivos são desenvolver ações,

programas e  projetos  de  prevenção  à criminalidade,  de  forma a  contribuir  com a

efetiva diminuição da criminalidade e violência em áreas com elevados índices de

criminalidade  e  em  situação  de  risco  social,  estimulando  a  desconstrução  de

fenômenos  multicausais  e  fatores  de  risco  geradores  de  conflitos,  violências  e

processos de criminalização, a partir da proposição de soluções plurais e fatores de

proteção  integrados  e  adequados  às  especificidades  de  cada área  de  atuação  e

público  atendido,  bem  como  consolidar  a  filosofia  de  policiamento  comunitário,

prevenção ativa e segurança cidadã, viabilizando maior interação entre a sociedade e

o sistema de defesa social:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

aquisição de equipamentos; repasse de valores e bens; cestas básicas; realização e

participação  em  capacitações  e  eventos  relacionados  com  o  combate  da

criminalidade  e  distribuição  de  materiais  necessários  a  sua  realização;  ações  de

sensibilização  e  formação da população em geral;  pagamento  de  inscrições  para

vagas  de  emprego  e  em  cursos  diversos;  equipamentos  e  materiais  esportivos;

materiais para oficinas de cultura, de inclusão produtiva e de enfrentamento do tráfico

de  pessoas;  premiações  em  atividades  previstas  no  programa;  apoio  a

empreendimentos econômicos solidários; distribuição de materiais informativos e de

campanha para  a  população em  geral;  acolhimento  das  pessoas  em situação de

tráfico e seus familiares; ações de busca ativa por possíveis vítimas entre os grupos

mais  vulneráveis  ao  tráfico  de  pessoas;  campanhas  locais  preventivas  visando

informar  sobre  as  ações  relacionadas  com  o  combate  à  criminalidade;  lanches,

transporte, diárias entre outros itens necessários à difusão das ações de combate à

criminalidade;  realização  de  cursos  de  qualificação  profissional  e  provisão  de

estrutura  a  entidades  voltadas  ao  cumprimento  de  penas  e  medidas  alternativas;

outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;
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b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens de doze a vinte e quatro

anos  residentes  em  áreas  com  altos  índices  de  criminalidade  atendidas  pelo

programa; pessoas naturais e entidades em áreas com altos índices de criminalidade

atendidas  pelo  programa;  pessoas  com  determinação  judicial  de  cumprimento  de

penas e medidas alternativas nos municípios atendidos pelo programa; egressos do

sistema prisional do Estado; pessoas naturais em situação de tráfico de pessoas e

seus familiares; grupos mais vulneráveis ao tráfico de pessoas; população do Estado;

turistas  de  procedência  estadual,  nacional  e  internacional;  organizações  não

governamentais  e outras  pessoas jurídicas  de  direito  público  ou  privado voltadas,

direta ou indiretamente, ao enfrentamento do tráfico de pessoas; instituições sociais

em todo o Estado; municípios mineiros;

XXIV - no programa social Infraestrutura de Defesa Social, cujo objetivo é prover

infraestrutura adequada à execução eficaz das políticas públicas de segurança por

meio da expansão da infraestrutura predial do sistema prisional e socioeducativo com

vistas à melhoria da qualidade do atendimento prestado ao adolescente autor de ato

infracional,  ao  preso  e  ao  recuperando e  por  meio  da  renovação  periódica  e  da

distribuição no espaço territorial das frotas das Polícias Civil e Militar, com a aquisição

de  viaturas  adequadas  ao  trabalho  operacional  para  garantir  a  eficiência  da

manutenção da frota:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para custeio,  cessão de uso de imóveis,  aquisição de bens e

insumos; repasse de recursos financeiros para construção, adequação da instalação

e manutenção de unidades de atendimento socioeducativo, bem como equipamentos

eletroeletrônicos, mobiliário, veículos e demais bens entendidos como necessários ou

úteis  para  sua  composição;  assessoria  e  consultoria;  encontros,  capacitações  e

cursos profissionalizantes; equipamentos e materiais necessários ao desenvolvimento

de  trabalhos  e  à  aprendizagem  nas  oficinas;  outros  bens,  valores  ou  benefícios

inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  entidades  privadas  sem  fins

lucrativos  cuja  finalidade  seja  a  custódia  de  presos  condenados  pela  justiça;

adolescentes e jovens adultos de doze a vinte e um anos e pessoas jurídicas de
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direito público ou privado voltadas à realização e à promoção do programa;

XXV - no programa social Avaliação e Qualidade da Atuação dos Órgãos de Defesa

Social, cujo objetivo é promover a qualidade da atuação dos órgãos de defesa social,

potencializando e integrando as ações de ensino, avaliação e correição:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

vagas  em  capacitações,  cursos  e  seminários  nas  temáticas  de  policiamento

comunitário e segurança cidadã; ações com foco na prevenção à criminalidade e na

erradicação das drogas; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: profissionais do sistema de defesa;

membros ativos dos  Conselhos Comunitários  de  Segurança Pública  -  Conseps  -;

lideranças  comunitárias;  escolas  que  compõem  lista  de  demandas  estratégicas,

conforme áreas delimitadas de acordo com o índice de criminalidade das diversas

regiões do Estado;

XXVI - no programa social Leite pela Vida, cujo objetivo é promover o fortalecimento

da  cadeia  produtiva,  por  meio  da  geração  de  renda  e  da  garantia  de  preço  do

produto, diminuindo a vulnerabilidade social com o combate à fome e à desnutrição:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

doação de leite in natura adquirido do pequeno produtor rural pronafiano, por meio de

beneficiadoras de leite que envasam o produto e são responsáveis por seu transporte

aos pontos de distribuição determinados pelo programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: crianças de dois a sete anos de

idade, gestantes, nutrizes até o sexto mês após o parto, idosos e outros beneficiários

identificados  pelo  Comitê  Gestor  Municipal,  sob  autorização  do  Conselho  de

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado de Minas Gerais - Consea-

MG  -  e  do  Ministério  de  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome  -  MDS  -,

residentes na área de abrangência do programa e com renda mensal per capita igual

ou inferior a meio salário mínimo;

XXVII - no programa social Travessia Nota Dez por um Brasil  Alfabetizado, cujo

objetivo é contribuir para superar o analfabetismo, universalizando a alfabetização de

jovens, adultos e idosos e a progressiva continuidade dos estudos em níveis mais
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elevados,  promovendo o  acesso à educação como direito  de todos,  em qualquer

momento da vida, nos municípios das regiões dos vales do Jequitinhonha e Mucuri e

do Norte de Minas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; mobiliário escolar, material escolar,  uniformes; óculos de grau,

aparelhos  auditivos;  merenda;  jogos,  materiais  esportivos;  bolsas  de  estudo;

transporte;  livros  didáticos  e  de  literatura;  equipamentos  de  informática;  veículos;

atendimento médico e psicopedagógico; outros bens, valores ou benefícios inerentes

à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens com idade acima de quinze

anos e adultos analfabetos da área de abrangência do Instituto de Desenvolvimento

do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene; escolas locais; entidades públicas ou

privadas cujas finalidades institucionais sejam relacionadas com o programa;

XXVIII  -  no  programa  social  Convivência  com  a  Seca,  cujo  objetivo  é  prover

alternativas  para  a  convivência  com  a  seca  e  as  bases  para  o  desenvolvimento

sustentável e includente da produção local e para o aumento da produtividade no

campo, inclusive no que tange ao modo de produção agroecológico ou orgânico, com

ênfase  na  formação  profissional,  na  promoção  do  protagonismo  e  do

empreendedorismo e na identificação e no acesso a mercados, com vistas à melhoria

da qualidade de vida do povo de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse direto de recursos a entidades e municípios; distribuição de cestas básicas e

cisternas de lona; apoio técnico e investimento financeiro a projetos comunitários de

inclusão produtiva, de infraestrutura básica e de natureza social, como fabriqueta de

farinha, galpão multiuso e creche, respectivamente;

b)  destinatários  dos bens,  valores ou benefícios:  comunidades  rurais  e urbanas

organizadas em grupos de interesses comuns, trabalhadores e pequenos produtores

rurais, artesãos, grupos de pescadores, garimpeiros, grupos de mulheres e jovens,

quilombolas, assentados de reforma agrária e populações atingidas pela seca nas

regiões Norte e Jequitinhonha, pertencentes aos cento e oitenta e oito municípios da

área de atuação do Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas
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Gerais - Idene -, identificados pelos CMDRS, para repasse de recurso a associações

comunitárias por meio do Projeto de Combate à Pobreza Rural e à Migração Laboral;

XXIX - no programa social Desenvolvimento Social dos Vales do Jequitinhonha e

Mucuri  e  Norte de Minas,  cujo objetivo  é promover  o desenvolvimento social  dos

Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas a partir de ações que visem à

inclusão produtiva das famílias que vivem em situação de pobreza articuladas com

ações  de  implantação  de  infraestrutura  de  saneamento  básico,  assegurando  sua

universalização:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

intervenções  não  estruturais,  como  elaboração  de  estudos  socioeconômicos,

climáticos, hidrogeológicos, ambientais e de uso e ocupação do solo e elaboração de

projetos de intervenções estruturais para abastecimento de água nas áreas rurais;

intervenções estruturais, como construção de bacias de captação de água de chuvas;

construção de pequenas barragens de cursos d'água,  pequena barragem ou uma

série de barramentos sucessivos que acumularão água para garantir disponibilidade

de  água  para  abastecimento  humano  e  dessedentação  de  animais  e  produção;

implantação  de  sistemas  alternativos  de  irrigação,  indicados  para  pequenas

propriedades  rurais  de  regiões  semiáridas;  implantação  de  sistemas  de

abastecimento  de  água,  sistemas  constituídos  basicamente  de  captação,  adução,

preservação e distribuição de água para pequenas localidades e meio rural disperso;

construção de cisternas, reservatórios de água; apoio a projetos produtivos;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  população  residente  em

comunidades com dificuldade de acesso à água para consumo humano e para a

produção, identificadas no Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico -, nas

áreas de abrangência do semiárido mineiro e no seu entorno;

XXX - no programa social Incentivo a Cadeias Produtivas Regionais, cujo objetivo é

contribuir com ações de apoio às cadeias produtivas e tecnologias de convivência

com  a  seca,  na  perspectiva  da  promoção  de  trabalho,  renda  e  redução  da

vulnerabilidade causada pela escassez de água nas populações carentes do Norte e

Nordeste de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:
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apoio  a  projetos  produtivos  de  artesãos;  realização  de  cursos  de  capacitação;

promoção  de  eventos;  repasse  de  valores;  equipamentos;  instrumentos;

eletrodomésticos; mobiliário e artefatos necessários à implantação das unidades de

produção,  como  amassadeiras,  basculantes,  armários,  roupeiros,  pingadeiras

industriais  para  biscoitos,  balanças  mecânicas  e  elétricas,  baldes,  bebedouros,

torneiras, botijões de gás, batedeiras elétricas, caixas de polietileno, caixas de fibra,

carrinhos de mão,  centrífugas  para extrair  polvilho,  cessadeira  automática,  copos,

cubas,  embaladora,  seladora  ou  datadora  elétrica,  extintor  de  incêndio,  fogão

industrial,  transformador elétrico industrial,  caixa d'água, forno industrial elétrico de

alta  precisão  para  biscoitos,  moedor  elétrico,  exaustor  industrial,  forno,  freezer,

geladeira,  liquidificador  industrial  e  doméstico,  talheres,  xícaras,  mesa,  panelas,

tachos,  prateleiras,  pratos,  purificador  de  água,  ralador  elétrico  industrial  para

biscoitos, tábuas em altileno, telas para secar polvilho, prensa para massa, lavador e

descascador  de  mandioca,  cilindro  de  massas  para  biscoitos,  masseira  para

biscoitos,  carrinho  de  transporte;  consultoria  e  assessoria  ao  público-alvo;

construções civis  e instalações elétricas;  veículos; despesas com a divulgação de

projetos;  aquisição  de  laboratório  portátil;  aquisição  de  medidor  de  oxigênio

dissolvido;  eletroeletrônicos;  barcos  para  pesca;  implantação,  instalação  e

acompanhamento das unidades produtivas; transporte de insumos, equipamentos e

comercialização  de  pescados,  embarcação  para  tripulantes,  caixas  térmicas  para

transporte de pescado, caixas de transporte de peixe vivo, caixas de isopor, materiais

de cultivo, tanques, redes, berçários, termômetro máxima e mínima, balsa de manejo,

balança,  puçá  com  malha,  rolo  de  cabo  torcido,  boias,  rações,  alevinos  para  os

cultivos,  em  milheiros;  serviço  gráfico;  despesas  com  diárias;  material  didático;

combustível para veículos e embarcações motorizadas; realização de dia-de-campo;

oficinas;  cisternas;  outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à  execução  do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares, produtores

rurais e pessoas jurídicas de direito público e privado voltadas para os objetivos do

programa;

XXXI - no programa social Inovação Social para a Redução da Pobreza no Norte e
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Nordeste de Minas Gerais, cujo objetivo é ampliar o acesso à informação sobre meios

e  processos  sustentáveis  de  produção,  facilitando  a  resolução  de  problemas

recorrentes ou endêmicos da região dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e Norte de

Minas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

apoio e financiamento de projetos de extensão das instituições de ensino superior nos

municípios  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais  com  menores  índices  de

desenvolvimento humano com vistas ao atendimento a necessidades e na busca de

inovações sociais que contribuam para a redução da pobreza;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  projetos  de  extensão  das

instituições de ensino superior da área de abrangência da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas - Sedvan

- e do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene;

XXXII  -  no  programa  social  Fomento  ao  Crescimento  das  Microempresas  e

Empresas de Pequeno Porte de Minas Gerais,  cujo objetivo  é  criar  um ambiente

favorável ao crescimento das microempresas e empresas de pequeno porte com a

articulação de políticas públicas que estimulem o aumento sustentável do faturamento

e a consequente progressão de porte:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

ações de apoio às microempresas e empresas de pequeno porte, como a realização

de cursos, palestras, missões comerciais,  estudos e mecanismos de facilitação ou

melhoria das condições de acesso ao crédito;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas jurídicas de direito público

ou  privado  que  promovam  ações  voltadas  para  microempresas  e  empresas  de

pequeno porte;

XXXIII  -  no  programa social  Consolidação  das  Cadeias  Produtivas  -  Minas  do

Princípio ao Fim, cujo objetivo é tornar as cadeias produtivas e os arranjos produtivos

locais  mais  competitivos  em  seus  vários  níveis,  adaptando-os  às  conjunturas

internacional, nacional e estadual, permitindo, dessa forma, maior agregação de valor

aos produtos mineiros, resultando no crescimento do Produto Interno Bruto - PIB -

mineiro e da posição relativa da economia mineira na nacional:
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a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

capacitação geral de pessoas envolvidas com o programa; transferência de recursos;

suporte concedido aos arranjos produtivos locais e às pequenas e microempresas;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  produtores,  fornecedores,

consumidores,  indústrias,  empresas  comerciais  e  de  serviços,  outros  órgãos,

entidades de classe e instituições públicas e privadas;

XXXIV  -  no  programa  social  Promoção  e  Desenvolvimento  do  Cooperativismo

Mineiro, cujos objetivos são fortalecer e consolidar os negócios coletivos de Minas

Gerais, em especial o cooperativismo e o associativismo, como forma de reduzir a

informalidade,  ampliar  a  profissionalização  da  gestão  e  promover  a  inserção

competitiva nos mercados:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso de equipamentos e computadores; cessão e construção de unidades prediais;

auxílio financeiro para a participação e promoção de eventos; realização de ações

para  treinamento,  qualificação  e  capacitação;  palestras,  seminários  e  congressos;

consultorias especializadas; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução

do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  micro,  pequenos  e  médios

produtores e prestadores de serviço que optem pela organização socioeconômica ou

se encontrem associados a atividades inerentes aos treze ramos de classificação do

cooperativismo, como o agropecuário, incluindo a agricultura familiar, o de consumo,

o de crédito, o educacional, o especial, o de infraestrutura, o habitacional, o mineral, o

de trabalho,  o  de produção,  o de saúde,  o de transporte e o de turismo e lazer;

universidades e demais instituições de ciência e tecnologia envolvidas na concepção

do  ensino,  da  pesquisa  e  da  extensão  em  cooperativismo,  com  transferência

tecnológica voltada para as organizações cooperativas e a sociedade em geral;

XXXV - no programa social Fomento ao Artesanato de Minas Gerais, cujos objetivos

são  mapear  a  produção  artesanal  do  Estado,  criando  e  fortalecendo  as  políticas

voltadas para o artesanato e artesãos mineiros; promover ações que contribuam para

a inclusão social com a geração de trabalho e renda, maior volume de negócios que
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gerem  aumento  do  PIB  mineiro  e  o  fortalecimento  do  empreendedorismo  e  de

organizações  coletivas,  minimizando  a  informalidade  dos  artesãos;  desenvolver

parcerias  públicas  e  privadas  para  a  capacitação  de  artesãos  frente  ao  mercado

competitivo;  identificar  e  apoiar  o  artesão  em  feiras  e  eventos,  incentivando  a

comercialização da produção artesanal nos mercados interno e externo:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

cessão gratuita de espaço em feiras e eventos previamente selecionados de acordo

com  a  demanda  comercial  pelo  artesanato  específico  do  Estado  e  pela  vocação

artística do artesão mineiro; capacitação gratuita, técnica e de gestão aos artesãos

baseada na identificação de demandas que visem ao aperfeiçoamento do produto

artesanal, tornando-o cada vez mais competitivo e comercial;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  artesão  legalizado  como

empreendedor individual ou membro de associação, cooperativa ou núcleo produtivo

que tenha o artesanato como principal atividade econômica cotidiana ou em épocas

de entressafra;

XXXVI - no programa social Saneamento para Todos, cujo objetivo é promover o

bem  estar  social,  principalmente  as  condições  de  saúde,  por  meio  do  acesso

adequado  ao  saneamento  básico  pela  implantação,  ampliação  e  melhoria  dos

sistemas  de abastecimento  de  água,  esgotamento  sanitário  e  destinação final  de

resíduos  sólidos,  inclusive  através  da  construção  de  fossas  sépticas  e  módulos

sanitários, visando à universalização desse acesso:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

doação de módulos sanitários e de sistemas de saneamento básico;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  famílias  carentes  inscritas  em

cadastros da própria prefeitura, no caso de doação de módulos sanitários; municípios

que não possuem concessão de serviços da Companhia de Saneamento de Minas

Gerais - Copasa - ou da Companhia de Serviços de Saneamento Integrado do Norte

e  Nordeste  de  Minas  Gerais  -  Copanor  -,  nos  casos  de doação de sistemas  de

saneamento básico;

XXXVII  -  no  programa social  Cidades:  Espaços  de  Integração,  cujo  objetivo  é

reduzir as disparidades regionais, os níveis de pobreza e o déficit habitacional:
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a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

construção de casas;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: famílias com renda mensal de um

a três salários mínimos, cadastradas nas prefeituras que realizam convênio com a

Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab-MG -, com prioridade

de atendimento aos municípios com população até cinquenta mil habitantes;

XXXVIII - no programa social Travessia, cujo objetivo é promover a inclusão social e

econômica produtiva das camadas mais pobres e vulneráveis da população por meio

da articulação de políticas públicas em localidades territoriais definidas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

realização de visitas domiciliares para diagnóstico de privações sociais; apoio para

obtenção de emprego e aumento da empregabilidade através da realização de cursos

de qualificação profissional para a população em situação de pobreza; distribuição de

bolsa-auxílio, materiais didáticos, materiais escolares, lanches e refeições, transporte,

hospedagem,  equipamentos  de  proteção  individual,  entre  outros  necessários  à

realização e à participação nos cursos; emissão de documentos civis básicos, como

certidão de nascimento, certidão de casamento, segunda via da certidão de óbito,

carteira de identidade e carteira de trabalho; acesso a programas de microcrédito

destinados à dinamização da economia local; incentivo financeiro, por meio da moeda

“Travessia” convertida em moeda corrente no valor máximo de até R$5.000,00 (cinco

mil reais),  à  elevação de escolaridade, à qualificação profissional e à inserção no

mercado  de  trabalho;  móveis  e  equipamentos  para  manutenção  das  agências;

repasse  de  recursos  a  municípios  para  aquisição  de  bens  domésticos,  como

geladeira, fogão e botijão de gás, entre outros, e também para execução de obras de

infraestrutura  e  de  saneamento  básico,  tais  como  implantação,  ampliação,  ou

melhoramento  do  sistema de  abastecimento  de  água  e  sistema  de  esgotamento

sanitário, construção de poço artesiano e empreendimentos similares, construção de

redes de extensão de água até os domicílios, pavimentação, construção e reforma de

módulos sanitários; construção e reforma de habitações; repasse de recursos para

aquisição de bens de uso público destinados a prover unidades de atendimento à

população, tais como o Centro de Referência da Assistência Social - Cras -, o Centro
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de Referência Especializado de Assistência Social - Creas -, a Unidade Básica de

Saúde -  UBS -,  centro multiuso,  escolas  municipais,  creche,  quadra poliesportiva;

curso de capacitação para as ações de promoção da saúde; repasse de recursos

para execução de ações voltadas para a promoção da saúde nas UBS; repasse de

recursos  para  reforma  de  escolas  estaduais;  capacitação  de  gestores  escolares;

elevação de escolaridade nas modalidades alfabetização e ensinos fundamental  e

médio com metodologia para jovens e adultos; outros bens, valores ou benefícios

inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  pessoas  identificadas  pelo

programa  em  situação  de  pobreza  e  municípios  relacionados  pela  Secretaria  de

Estado  de  Desenvolvimento  Social  -  Seds  -  que  apresentem  baixo  Índice  de

Desenvolvimento  Humano  -  IDH  -,  conforme  os  critérios  definidos  no  programa;

famílias  participantes  do  Projeto  Banco  Travessia,  vinculado  ao  Programa  Social

Travessia;

XXXIX -  no programa social Apoio às Políticas de Desenvolvimento Social,  cujo

objetivo é apoiar as políticas  de desenvolvimento voltadas para a infraestrutura e

manutenção  da  área  social,  por  meio  de  repasses  de  recursos  às  entidades  e

municípios visando à otimização da utilização destes:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

realização  de  obras  de  construção  civil  e  reforma;  aquisição  de  veículo;

equipamentos; aquisição de imóvel; mobiliário; utensílios de cozinha; equipamentos

de  informática;  eletrodomésticos  e  eletrônicos;  despesas  de  luz,  água,  telefone e

internet; aquisição de gêneros alimentícios; repasse de produtos desidratados para

suplementação alimentar; cursos de capacitação; oferta de oficinas artísticas de circo,

dança, teatro e artes visuais; artigos de cama, mesa e banho; enxoval; brinquedos,

livros, artigos de papelaria; material de limpeza; material de higiene pessoal; material

didático;  material  de  escritório;  aquisição  de  cadeira  de  rodas;  aquisição  de

instrumentos musicais; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  instituições  sociais;  crianças,

adolescentes, idosos; cuidadores e dirigentes de Instituições de Longa Permanência
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de Idosos; entidades sociais cadastradas no Serviço Voluntário de Assistência Social

- Servas; jovens estudantes da rede pública estadual, moradores de área de risco

social; usuários da Política Nacional de Assistência Social;

XL - no programa social Gestão da Política da Criança e do Adolescente, cujos

objetivos são apoiar municípios e entidades sociais na implantação, implementação e

controle  da  política  de  atendimento  aos  direitos  da  criança  e  do  adolescente  e

capacitar os gestores municipais e conselheiros de direitos e tutelares de acordo com

o disposto no estatuto da criança e do adolescente:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

equipamentos  de  informática;  outros  equipamentos;  veículos;  eletrodomésticos;

brinquedos, livros, artigos de papelaria, material didático; oferta de oficinas artísticas

de circo,  dança,  teatro e artes  visuais;  gêneros alimentícios;  repasse de produtos

desidratados para suplementação alimentar; repasse de valores;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  crianças  e  adolescentes  em

situação de vulnerabilidade social e com direitos violados; estudantes da rede pública

estadual,  moradores  de  área  de  risco  social;  crianças  internadas  em  hospitais

filantrópicos; alunos de Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - e

creches; crianças e adolescentes atendidos por entidades sociais do Estado de Minas

Gerais;  projetos  aprovados  pela  plenária  do  Conselho  Estadual  dos  Direitos  da

Criança e do Adolescente;

XLI - no programa social Assistência Social e Direitos Humanos, cujos objetivos são

consolidar  o  Sistema Único  de  Assistência  Social  -  Suas  -  em  todas  as  cidades

mineiras  e  implementar  o  sistema  estadual  de  promoção  e  proteção  de  direitos

humanos, de forma a combater as situações de vulnerabilidade social, violação ou

ameaça aos direitos humanos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

concessão  de  benefícios  eventuais,  em  caráter  suplementar  e  provisório,  aos

cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade

temporária e de calamidade pública; repasse de recursos financeiros sob a forma de

transferência fundo a fundo aos municípios, para custeio dos serviços de proteção

social básica, especial,  de média e alta complexidades, e benefícios eventuais do
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SUS,  por  meio  do  Piso  Mineiro  de  Assistência  Social,  do  cofinanciamento  dos

serviços  da  rede  histórica  e  do  cofinanciamento  a  municípios  para  serviços  da

proteção  social  básica  e  especial,  de  média  e  alta  complexidades;  repasses  de

recursos sob a forma de transferência fundo a fundo para implantação e/ou execução

de serviços regionalizados da proteção social especial, de média e alta complexidade;

repasse de recursos financeiros através de convênios com municípios e entidades

socioassistenciais para a manutenção dos serviços de assistência social de proteção

social  básica  e  ou  especial,  de  média  e  alta  complexidade;  repasse de  recursos

financeiros através de convênios com municípios e com entidades para a realização

de  capacitações  voltadas  para  a  gestão  do  trabalho  e  educação  permanente  no

âmbito do Suas; repasse de recurso financeiro por meio de convênios com municípios

para implantação e ou construção de Centro de Referência de Assistência Social -

Cras - e Centro de Referência Especializado de Assistência Social - Creas -; repasse

de  recurso  financeiro  através  de  convênios  com  os  municípios  e  entidades

assistenciais  para reforma, revitalização e ou aquisição de equipamentos da rede

socioassistencial  e  unidades  já  existentes,  especialmente  de  unidades  de

acolhimento institucional; repasse de recurso financeiro para municípios em situação

de emergência e de calamidade pública; repasse de recurso financeiro através de

convênios com os municípios e entidades de direitos humanos; repasse de valores;

cursos  de  capacitação;  treinamento;  consultoria  e  assessoria;  materiais  didáticos;

diárias; lanches; refeições; hospedagem; transportes em geral; veículos, mobiliário e

equipamentos de  informática  para  estruturação de  conselhos;  repasse de valores

para a promoção dos direitos e enfrentamento da violência contra mulheres, crianças,

adolescentes,  jovens,  pessoas  com  deficiência,  população  de  lésbicas,  gays,

bissexuais,  travestis e transexuais -  LGBT -,  idosos, negros, índios e quilombolas;

ajuda  financeira  mensal  repassada  a  pessoas  com  deficiência;  bem  como  para

subsidiar moradia, hospedagem, reforma e adaptações, aquisição de equipamentos,

mobílias,  artefatos,  combustível,  alimentação,  vestuário,  uniformes  e  materiais

escolares,  materiais  didáticos,  cursos  profissionalizantes,  material  de  higiene,

medicação, consultas e exames, quando não disponíveis na rede pública de saúde,

além de outros bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos das
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ações, serviços e programas de promoção, proteção e restauração dos construção e

reforma  Direitos  Humanos,  tais  como,  Programa Estadual  de  Proteção,  Auxílio  e

Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaças - Provita -, Programa de Proteção a

Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM -, Programa de Proteção a

Defensores de Direitos Humanos - PPDDH -, Núcleos de Atendimento a Vítimas de

Crimes Violentos - NAVCV - e Centro Risoleta Neves de Atendimento - Cerna;

b)  destinatários  dos bens, valores ou benefícios:  municípios conforme o porte e

nível  de  habilitação  destes  na  gestão  do  Suas;  famílias,  crianças,  adolescentes,

jovens, mulheres, adultos, pessoas com deficiência,  idosos em todos os níveis de

proteção  social  do  Suas;  entidades;  municípios  em  situação  de  emergência  ou

calamidade; pessoas em situação de ameaça iminente;  vítimas e testemunhas em

situação de ameaça e respectivos núcleos familiares protegidos; pessoas ameaçadas

ou  coagidas  por  sua  colaboração  direta  ou  indireta  em  investigação  criminal  ou

processo penal,  bem como os integrantes do respectivo núcleo familiar;  criança e

adolescente  ameaçado  de  morte  ou  jovem  com  idade  de  até  vinte  e  um  anos

ameaçado de morte se egresso de medida socioeducativa; pessoas vítimas de crimes

violentos e familiares; indivíduos, grupos ou órgãos da sociedade que protejam ou

promovam direitos humanos e que sofram condutas atentatórias à atividade pessoal

ou institucional; pessoas ou grupos com demandas de atendimento sociojurídico para

a resolução de conflitos e problemas individuais e coletivos, por meio da metodologia

de mediação; mulheres vítimas de violência doméstica e intrafamiliar que recebam ou

busquem  atendimento,  acompanhamento  e  orientação  psicossocial  ou  jurídico;

gestores, servidores e atores públicos estaduais e municipais, conselheiros tutelares

e de direitos da criança e do adolescente; conselheiros estaduais e municipais de

defesa dos direitos da pessoa idosa, da mulher, da igualdade racial, da pessoa com

deficiência, de diversidade sexual e sociedade civil organizada; grupos populacionais

historicamente  vulnerabilizados,  tais  como,  mulheres,  crianças  e  adolescentes;

negros,  indígenas,  ciganos,  quilombolas;  população  LGBT;  idosos;  pessoas  com

deficiência; pessoas em situação de rua;

XLII  -  no  programa social  Desenvolvimento  das  Políticas  de  Direitos  Humanos,

cujos  objetivos  são  prospectar,  promover,  garantir,  proteger  e  restaurar  direitos
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humanos por meio de desenvolvimento, coordenação, monitoramento e avaliação de

políticas  públicas  com  especial  atenção  a  grupos  populacionais  historicamente

vulnerabilizados:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

veículos, mobiliário e equipamentos de informática para estruturação de conselhos;

cursos, seminários e eventos de promoção de direitos; material didático e informativo;

repasse de valores para a promoção dos  direitos  e  o  enfrentamento  da violência

contra mulheres, crianças, adolescentes, jovens, pessoas com deficiência, população

de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais - LGBT -, idosos, negros, índios

e quilombolas; ajuda financeira mensal repassada a pessoas com deficiência;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agentes públicos e população em

geral,  no caso de cursos, seminários e capacitações; pessoas com deficiência em

situação socioeconômica precária; pessoas com mais de um filho com deficiência,

observada a gravidade da patologia ou deficiência, bem como a idade mínima de

quatro anos e máxima de vinte e um anos; mulheres, crianças, adolescentes, jovens,

pessoas  com  deficiência,  população  de  lésbicas,  gays,  bissexuais,  travestis  e

transexuais - LGBT -, idosos, negros, índios e quilombolas, nos casos de promoção

dos direitos e enfrentamento da violência;

XLIII - no programa social Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas -,

cujo objetivo é garantir mecanismos para que o Estado e os municípios promovam o

acesso ao sistema de proteção social básico à população em situação de risco:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

capacitação, por meio de oficinas, cursos, encontros, seminários e outras atividades

de capacitação, treinamento e educação permanente; material didático e informativo;

pequenas reformas; equipamentos; manutenção e estruturação do conselho estadual

de assistência social;  repasse de recursos financeiros por meio de convênios com

municípios e entidades, para a realização de capacitações voltadas para a gestão do

trabalho e educação permanente no âmbito do SUAS;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: gestores, trabalhadores do Suas e

conselheiros municipais e estaduais; idosos, cuidadores e dirigentes de Instituições

de Longa Permanência de Idosos;
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XLIV  -  no  programa  social  Protagonismo  Juvenil,  cujo  objetivo  é  apoiar  a

permanência de crianças, adolescentes e jovens na escola, por meio da organização

e  da  oferta  de  proteção  social,  através  de  moradia  estudantil  e  educação

complementar, garantindo o vínculo familiar e comunitário:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

oferta  de  moradia  estudantil  a  adolescentes  e  jovens;  oferta  de  atendimento  em

educação  complementar  a  crianças,  adolescentes  e  jovens;  oferta  de  cursos

semiprofissionalizantes, nas áreas de informática, segurança do trabalho, mecânica,

bombeiro-eletricista,  horticultura,  jardinagem,  gráfica  e  agropecuária;  doação  de

uniformes, material escolar, alimentação, transporte da unidade até a residência do

aluno no período de férias; materiais para oficinas pedagógicas; material esportivo;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: crianças, adolescentes e jovens,

na faixa etária de seis a dezoito anos, preferencialmente, residentes na zona rural;

XLV  -  no  programa  social  Aliança  pela  Vida,  cujo  objetivo  é  estruturar  ações

integradas de prevenção, acolhimento e tratamento dos usuários e dependentes de

álcool e outras drogas e seus familiares, ampliando a capacidade de atendimento e a

qualidade  dos  serviços,  com  foco  prioritário  na  descentralização  das  políticas  e

intervenção nos territórios de maior vulnerabilidade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores e de bens com a finalidade de prover a estrutura de municípios e

entidades para o tratamento de dependentes químicos; premiações em atividades

coletivas  e  concursos  voltados  a  sua  ressocialização;  computadores,  datashows,

filmadoras, videogames, câmeras fotográficas, aparelhos portáteis de reprodução de

áudio e vídeo, aparelhos de som e eletroeletrônicos em geral; outros bens, valores ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: dependentes químicos e pessoas

em situação de risco de dependência química e seus familiares; pessoas jurídicas de

direito público ou privado voltadas para a execução e para a promoção do programa;

XLVI  -  no  programa social  Agenda  Jovem,  cujo  objetivo  é  promover,  de  forma

articulada, com instituições governamentais e não governamentais, políticas públicas

da  juventude  que  estimulem  o  surgimento  de  lideranças  e  viabilizem  o
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desenvolvimento juvenil,  colaborando para o aumento das expectativas dos jovens

quanto ao futuro e o protagonismo destes na sociedade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

oferta de cursos gratuitos de capacitação; distribuição de material promocional, como

bonés  e  camisas,  material  de  divulgação  e  os  necessários  para  realização  das

oficinas, como lápis, pastas, canetas e apostilas; divulgação dos dados do projeto nos

veículos oficiais do governo; fornecimento de alimentação, hospedagem e transporte;

estruturação dos espaços para realização de eventos promocionais; transferência de

recursos via convênios de cooperação financeira;  distribuição de material  didático,

como cartilhas, pastas, bolsas, blocos, canetas e apostilas; doação ou cessão de uso

de equipamentos e mobiliário em geral a Conselhos Municipais da Juventude;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens entre quinze e vinte e nove

anos inscritos no programa e convocados por meio do Diário Oficial do Estado ou do

site da Secretaria de Estado de Esporte e Juventude - Seej - ou inscritos na entidade

capacitadora;

XLVII - no programa social Jovens Mineiros Protagonistas, cujo objetivo é contribuir

para a ampliação da postura cidadã e protagonista do jovem em Minas Gerais, por

meio da articulação e desenvolvimento de ações conjuntas voltadas para a juventude

entre diversos órgãos do governo e entidades da sociedade civil:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

acesso a informação, pesquisas, indicadores, dados demográficos, dados setoriais

governamentais,  por  meio  de  site  interativo;  acesso  ao  centro  de  referência,

participação em cursos, oficinas, empréstimo de livros, acesso a internet, utilização

de estúdio de gravação de áudio e vídeo, empréstimo de locais para reuniões, acesso

a eventos culturais, exposições de arte, bem como espaços de convivência; oferta de

vagas para participação gratuita em oficinas multidisciplinares; distribuição de lanche,

camisetas, material didático; transporte; hospedagem; concessão de diploma; oferta

de cursos voltados para as novas tecnologias, a cultura digital, o empreendedorismo,

arte  e  idiomas,  com  alimentação  e  transporte  para  os  jovens;  oferta  de  material

promocional e de divulgação; pagamento de uma bolsa no valor de R$3.000,00 (três

mil reais), quando da conclusão do ensino médio, depositando R$1.000,00 (mil reais)
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por ano letivo aprovado, em favor do jovem; investimento em atividades adicionais,

oferta  de  educação  profissional,  inclusão  digital,  cursos  extracurriculares,  entre

outros,  enquanto  o  aluno  assume  o  compromisso  de  concluir  o  ensino  médio,

participar  de  atividades  complementares  e  adotar  conduta  pactuada  no termo  de

adesão;  identificação  das  convergências  dos  demais  projetos  com  o  Poupança

Jovem; processo de mobilização do público alvo e da comunidade, adesão do jovem

ao projeto, campanhas de comunicação, sensibilização da comunidade; pactuação de

termo de compromisso com as escolas; implantação dos processos de identificação

de  atividades  complementares  de  acordo  com  as  necessidades  locais;  materiais

elétricos  e  eletrônicos,  produtos  alimentícios  e  de  higiene,  bem  como  outros

equipamentos  e  materiais  necessários  ao  desenvolvimento  de  trabalhos  e  à

aprendizagem  nas  oficinas;  distribuição  de  prêmios  em  atividades  previstas  no

programa, como computadores, DVDs, aparelhos portáteis de reprodução de áudio e

vídeo, aparelhos de microinformática e eletroeletrônicos em geral, entre outros que

possam despertar o interesse do público-alvo, com foco nos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens com idade entre catorze e

vinte e nove anos; professores da rede pública de ensino que atuem com os anos

finais do ensino fundamental e ensino médio; gestores públicos municipais, estaduais

e federais; pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas para a execução e

a promoção do programa;

XLVIII  -  no  programa  social  Minas  Olímpica,  cujo  objetivo  é  promover  o

desenvolvimento  do  esporte  educacional,  esporte  de  participação  e  esporte  de

rendimento em Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

apoio  financeiro  a  técnicos,  atletas  e  equipes  de  rendimento  mediante  seleção

pública,  para  subsidiar  parte  dos  gastos  com  o  desenvolvimento  das  atividades

esportivas; eventos esportivos com participação gratuita da população e com entrega

de premiações e possível oferta de transporte, alimentação, uniforme e hospedagem;

eventos  e  capacitações  gratuitas  para  aqueles  que  atenderem  aos  pré-requisitos

técnicos,  com  possibilidade  de  entrega  de  material  didático  e  promocional;

desenvolvimento  de  estudos  relacionados  a esporte;  repasse,  mediante convênio,
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para realização de atividades dos alunos no contraturno escolar;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  técnicos,  atletas,  equipes  e

entidades que se  enquadrem nos respectivos  editais;  equipes,  escolas  ou  atletas

inscritos  na  competição,  selecionados  conforme critérios  definidos e  em condição

física e regulamentar  de  disputar  a competição;  indivíduos que atendam aos pré-

requisitos técnicos para participação nas capacitações e nos eventos;

XLIX  -  no  programa social  Avança Minas  Olímpica,  cujo  objetivo  é  aumentar  a

participação  da  população  mineira  na  prática  de  esportes  e  atividades  físicas

orientados,  visando  à  redução  do  índice  de  sedentarismo  e  de  sobrepeso  da

população jovem e o aumento da representatividade de atletas mineiros no cenário

esportivo nacional:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

distribuição  gratuita  de  cartão  aos  beneficiários  para  acesso  às  academias;

acompanhamento  nutricional  e  psicológico;  distribuição  gratuita  de  material

promocional,  como camisas,  squeezes e  bonés,  entre  outros,  em  campanhas  de

divulgação  e  mobilização;  transferência  de  recursos,  mediante  convênio,  para  as

estruturas de esporte de rendimento;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens, entre doze e dezenove

anos,  indicados  pela  equipe  desaúde  da  família,  conforme  perfil  definido  para  o

programa, dos municípios que atendam as regras estabelecidas em edital publicado

pela  Seej;  atletas  e  equipes  com  potencial  de  resultados  expressivos  no  alto

rendimento,  prioritariamente,  das  modalidades  desenvolvidas  no  Centro  de

Treinamento Esportivo - CTE;

L -  no programa social  Incentivo ao Esporte, cujo objetivo é estimular o esporte

mineiro e a prática de atividades físicas e lúdicas que contribuam para a qualidade de

vida  da  população,  para  o  desenvolvimento  de  hábitos  saudáveis  e  para  o

fortalecimento da imagem de Minas no cenário esportivo:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

transferência de recursos do ICMS Solidário a municípios; apoio financeiro a eventos

e para reforma ou construção de espaços esportivos; apoio financeiro a atletas e

equipes para participação em competição esportiva; apoio financeiro com recursos
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oriundos  de  renúncia  fiscal,  leis  de  incentivo  estadual  e  federal,  a  projetos

selecionados; doação de equipamentos e materiais esportivos;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  que  atendam  aos

critérios estabelecidos na Lei nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009; atletas, equipes

esportivas,  entidades  públicas  ou  privadas;  projetos  aprovados  para  obtenção de

recursos oriundos da Lei de Incentivo ao Esporte;

LI  -  no  programa  social  Apoio  para  o  Desenvolvimento  Municipal,  Gestão  e

Transferências de Recursos, cujos objetivos são o de promover o desenvolvimento

socioeconômico dos municípios mineiros, apoiando-os na implementação de obras de

infraestrutura urbana, rural, saneamento, serviços e na aquisição de equipamentos

básicos  proporcionando  melhoria  da  qualidade  de  vida  da  população,  em

conformidade com a estratégia governamental:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; veículos, equipamentos, ferramentas, materiais de construção;

capacitação de pessoal; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  pessoa  natural;  municípios  e

entidades públicas ou privadas que tenham projetos de obras municipais com alcance

social;

LII - no programa social Proteção da Biodiversidade e Unidades de Conservação,

cujo objetivo é manter o equilíbrio ecológico dos ecossistemas de domínio do Estado

através  de  atividades  de  preservação,  conservação,  recuperação  e  proteção  da

diversidade biológica, vegetal e animal:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

concessão de incentivo financeiro,  denominada Bolsa Verde,  instituída pela Lei  nº

17.727, de 13 de agosto de 2008;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares; produtores

rurais  cuja  propriedade  ou  posse  tenha  área  de  até  quatro  módulos  fiscais;

proprietários e posseiros  rurais do Estado;  proprietários de áreas urbanas que se

enquadrarem  nos  critérios  definidos  no  Manual  de  Procedimentos,  disponível  no

endereço eletrônico www.ief.mg.gov.br/bolsa-verde;
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LIII  -  no  programa  social  Qualidade  Ambiental,  cujo  objetivo  é  harmonizar

crescimento  urbano,  desenvolvimento  econômico  e  atividades  rurais  focados  na

proteção ambiental:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

pagamentos  por  serviços  ambientais  de  catação,  segregação  e  destinação  para

reciclagem  de  resíduos  sólidos  urbanos  aos  catadores  e  às  associações  e

cooperativas de catadores de materiais recicláveis;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  catadores,  associações  ou

cooperativas de catadores de materiais recicláveis;

LIV - no programa social  Assistência Social e Complementar ao Segurado,  cujo

objetivo é promover atendimento socioeconômico ao beneficiário e seus dependentes

de baixo poder aquisitivo, por meio da concessão de benefícios e auxílios:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

complementação  da  assistência  socioeconômica,  como  benefícios  e  auxílios

financeiros para aquisição de medicamentos; aquisição de oxigenoterapia domiciliar;

aquisição de dietas especiais; auxílio natalidade e auxílio funeral de acordo com o

determinado na legislação específica;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: servidores ativos e inativos, seus

dependentes  e  pensionistas  de  baixo  poder  aquisitivo  em  conformidade  com  a

legislação pertinente;

LV - no programa social Preservação da Memória Técnico-Científica no Âmbito do

Poder  Executivo  do  Estado  de  Minas  Gerais,  cujo  objetivo  é  garantir  o  acesso

universal aos trabalhos técnico-científicos produzidos pelas instituições públicas de

Minas  Gerais,  promovendo  seu  resgate,  reunião,  armazenamento,  tratamento,

disponibilização e divulgação, em especial na Biblioteca Digital do Estado de Minas

Gerais Raymundo Nonato de Castro, e preservando a memória técnico-científica dos

órgãos  e  entidades  da administração pública  direta,  autárquica  e  fundacional,  no

âmbito do poder executivo:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

acesso  aos  trabalhos  técnico-científicos  produzidos  pelas  instituições  públicas  do

Estado; disponibilização dos trabalhos dos pesquisadores do Estado;
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b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  cidadãos  interessados  que  se

cadastrarem no site da Biblioteca Digital; pesquisadores que procurarem a Biblioteca

Professora Maria Helena de Andrade, na Fundação João Pinheiro - FJP;

LVI  -  no  programa  social  Aprimoramento  da  Gestão  Pública,  cujo  objetivo  é

aprimorar  a  gestão  pública  por  meio  da  capacitação  de  recursos  humanos  e  do

desenvolvimento de estudos e projetos que contribuam para o desenvolvimento das

diversas esferas da administração pública:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

oferta de Curso Superior  de Administração Pública -  CSAP -  e de mestrado pela

Escola de Governo Paulo Neves de Carvalho;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: cidadão aprovado em processo

seletivo;

LVII - no programa social Redes Integradas de Serviços de Saúde, cujo objetivo é

adequar a oferta e a qualidade de cuidados secundários e terciários, observada a

distribuição territorial das redes de atenção à saúde:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de recursos para custeio das redes de atenção à saúde e para estruturação

do  sistema  de  transporte  em  saúde;  equipamentos,  mobiliário  e  demais  bens

necessários  ou  úteis  aos  centros  das  redes  de atenção à  saúde,  às  centrais  de

transporte  e  aos  hospitais  do  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS;  consultoria  e

assessoria na implantação e na manutenção dos centros; despesas de viagens para

monitoramento dos centros e capacitações; cursos, seminários e demais eventos de

capacitação a serem executados, inclusive pela Escola de Saúde Pública do Estado

de  Minas  Gerais  -  ESP-MG;  sensibilização  e  aprimoramento  dos  profissionais  de

recursos humanos  atuantes nas redes  de atenção à saúde;  doação e  cessão de

micro-ônibus,  ambulâncias  e outros  veículos necessários  ao transporte em saúde;

serviços de consultoria, capacitação, diárias e transportes; serviços administrativos de

operadores e teledigitadores; reposição de equipamentos; manutenção de estruturas

físicas  das  centrais  de  regulação;  compra  de  transporte  aéreo  e  compra  de

procedimentos ambulatorial e hospitalar para atender ações de urgência;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios;  consórcios
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intermunicipais  de  saúde,  hospitais  do  SUS e  outros  prestadores  de  serviços  de

saúde,  como  os  Centros  de  Referência;  profissionais  de  recursos  humanos  que

atuam na atenção primária, nos centros de referência das redes de atenção à saúde

e  hospitais  do  SUS;  profissionais  responsáveis  pelo  monitoramento  dos  centros;

pessoas naturais e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas para a

promoção e para a execução do programa;

LVIII - no programa social Saúde em Casa, cujo objetivo é universalizar a oferta e

ampliar a qualidade dos serviços de atenção primária à saúde com ênfase em ações

de promoção, prevenção e assistência à saúde da família:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; incentivos à implantação ou à implementação das equipes de

saúde  da  família,  por  meio  de  repasses  mensais  de  recursos  proporcionais  à

quantidade de equipes e ao cumprimento de metas; veículos para uso exclusivo das

equipes  de  saúde  da  família;  repasse  de  recursos  financeiros  para  construção,

reforma  e  equipamento  das  unidades  básicas  de  saúde;  execução  de  ações

continuadas  de  formação  de  profissionais,  inclusive  por  meio  da  ESP-MG,  com

disponibilização de bens e material de consumo para a estrutura dessas ações, por

meio  de  doação ou  cessão para  o  município-polo  ou  consórcio  intermunicipal  de

saúde; prestação de serviço de registro eletrônico em saúde e todos os serviços a ele

associados; capacitação de equipe e implantação de equipamentos de infraestrutura

tecnológica,  microcomputadores,  impressoras,  aparelhos  hospitalares,  câmeras

fotográficas e outros necessários ou úteis à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  e  consórcios

intermunicipais  de  saúde;  pessoas jurídicas de direito  público ou privado voltadas

para a promoção e para a execução do programa;

LIX  -  no  programa  social  Atenção  à  Saúde,  cujos  objetivos  são  promover,

desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde a toda a população necessitada,

conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde,

integralidade da assistência e tratamento igualitário dos usuários, visando à melhoria

das condições de saúde da população:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:
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repasse de valores; aparelhos eletroeletrônicos, de computação e de recepção de

sinais de satélite; cursos, seminários e demais eventos de capacitação, treinamento e

aperfeiçoamento dos agentes e operadores da área de gestão em saúde, inclusive

por  meio da ESP-MG; materiais  didáticos; materiais  escolares; lanches;  refeições;

transporte;  hospedagem; compra de transporte aéreo e compra de procedimentos

ambulatorial e hospitalar para atender a ações judiciais; equipamentos de proteção

individual;  veículos;  computadores;  impressoras;  material  de  consumo;  mobiliário;

recursos financeiros para custeio dos sistemas logísticos e de apoio às  redes de

atenção à saúde e estruturação do sistema de transporte em saúde; doação e cessão

de micro-ônibus, ambulâncias e outros veículos necessários ao transporte em saúde;

serviços de consultoria, capacitação, diárias e transportes, serviços administrativos de

operadores e teledigitadores, reposição de equipamentos, manutenção de estruturas

físicas  das  centrais  de  regulação,  manutenção  de  serviços  de  teleatendimento

contratados para atender às redes de atenção à saúde e seus sistemas de apoio e

sistemas  logísticos;  outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à  execução  do

programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  e  consórcios

intermunicipais  de  saúde;  pessoas jurídicas de direito  público ou privado voltadas

para a promoção e para a execução do programa;

LX - no programa social Vigilância em Saúde, cujo objetivo é desenvolver a análise

permanente da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de

ações  que  visam  ao  controle  de  determinantes,  riscos  e  danos  à  saúde  das

populações  que  vivem  nos  territórios  sanitários,  garantindo  a  integralidade  da

atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de

saúde:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores;  equipamentos de proteção individual;  veículos; computadores;

impressoras; material de consumo; mobiliário; ações preventivas, como campanhas

de  imunização  e  controle  de  endemias,  além  das  ações  de  estudo  e  análise

realizadas pela vigilância; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;
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b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  e  consórcios

intermunicipais de saúde; pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público ou

privado voltadas para a promoção e para a execução do programa;

LXI  -  no  programa social  Gestão  do  Sistema Único  de  Saúde,  cujo  objetivo  é

aperfeiçoar  a  gestão  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  -  SES -  com  ações  de

desenvolvimento de recursos humanos e gestão participativa, participação popular e

controle  social,  visando  ao  aumento  da  eficiência  na  alocação  e  otimização  do

sistema de atenção à saúde:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; aparelhos eletroeletrônicos, de computação e de recepção de

sinais de satélite; cursos, seminários e demais eventos de capacitação, treinamento e

aperfeiçoamento dos agentes e operadores da área de gestão em saúde, inclusive

por  meio da ESP-MG; materiais  didáticos; materiais  escolares; lanches;  refeições;

transporte; hospedagem; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas físicas e pessoas jurídicas

de  direito  público  ou  privado  voltadas  para  a  promoção  e  para  a  execução  do

programa;

LXII  -  no  programa  social  Incentivo  à  Estruturação  da  Rede  de  Assistência

Farmacêutica,  cujo  objetivo  é  garantir  o  uso  racional  dos  medicamentos  pela

população,  por  meio  da  qualificação  dos  serviços  farmacêuticos  no  SUS  e  da

organização e da manutenção de ações de assistência farmacêutica para atenção à

saúde:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; recursos financeiros para construção da Farmácia de Minas, bem

como equipamentos, mobiliário,  livros, periódicos e demais bens entendidos como

necessários ou úteis para sua composição; custeio de profissionais que atuarão nas

unidades construídas; medicamentos básicos e de alto custo; cursos, seminários e

demais eventos voltados à atividade farmacêutica; materiais promocionais; bolsas em

projetos  de  extensão  e  de  pesquisa  a  universitários  e  profissionais  da  área

farmacêutica;
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b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios,  consórcios

intermunicipais de saúde; profissionais e universitários da área farmacêutica; pessoas

físicas e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas para a promoção e

para a execução do programa, tendo como público-alvo a população do Estado e os

usuários do SUS;

LXIII - no programa social Saúde Integrada, cujos objetivos são aprimorar a gestão

da rede por meio de instrumentos, ferramentas e políticas inovadoras que possibilitem

ofertar prestações comuns e ampliação do acesso do cidadão aos serviços de saúde

e, assim, garantir uma assistência integral e contínua:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  construção  e  estruturação  de  hospitais;  equipamentos,

mobiliários  e  demais  bens  necessários  ou  úteis  para  estruturação  das  redes  de

atenção  à  saúde;  financiamento,  tanto  para  construção  como  para  reforma,  dos

hospitais do SUS do Estado e da rede Fundação Hospitalar  do Estado de Minas

Gerais - Fhemig -; consultoria e assessoria na implantação e na manutenção dos

hospitais;  despesas de viagens para monitoramento dos hospitais  e capacitações;

cursos, seminários e demais eventos de capacitação a serem executados, inclusive

pela  ESP-MG;  sensibilização  e  aprimoramento  dos  profissionais  de  recursos

humanos atuantes nos sistemas logísticos e de apoio às redes de atenção à saúde;

aparelhos  eletroeletrônicos,  de  computação  e  de  recepção  de  sinais  de  satélite;

aquisição e distribuição de medicamentos; fornecimento de próteses para pacientes

das unidades integrantes do complexo de urgência e emergência, do complexo de

hospitais gerais e do complexo de reabilitação e cuidado ao idoso;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios;  consórcios

intermunicipais  de  saúde;  hospitais  do  SUS e  outros  prestadores  de  serviços  de

saúde, como os centros de referência, hospitais e profissionais de recursos humanos

que atuam na atenção primária, nos centros de referências das redes de atenção à

saúde  e  hospitais  do  SUS;  profissionais  responsáveis  pelo  monitoramento  dos

centros; pessoas naturais e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas

para a promoção e para a execução do programa; profissionais que fazem parte da

estrutura das centrais de regulação e dos serviços necessários para estruturação do
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serviço  de  teleatendimento;  pacientes  com  prescrição  médica  e  previsão  na

contratualização, no caso do fornecimento de próteses;

LXIV  -  no  programa social  Política  de  Promoção  de  Emprego,  cujo  objetivo  é

ampliar  o  acesso  às  ações  de  atendimento,  orientação,  qualificação  e

encaminhamento visando à inserção do trabalhador no mercado de trabalho:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

emissão  de  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social  -  CTPS;  treinamento  de

atendentes das unidades do Sistema Nacional de Emprego - Sine - e capacitação de

conselheiros municipais e estaduais do trabalho; treinamentos, seminários e oficinas;

lanches, transporte, hospedagem, diárias, material didático; preparação e inserção de

jovens no mundo do trabalho,  em ocupações com vínculo empregatício ou outras

atividades  produtivas  legais  geradoras  de  renda,  por  meio  de  qualificação

socioprofissional;  concessão de auxílios  financeiros de R$100,00 (cem reais),  vale

transporte,  kit estudantil, uniforme, seguro de vida e lanche; cursos de qualificação

profissional, com fornecimento de vale-transporte, lanche e, nos cursos de construção

civil, bolsa-auxílio;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoa natural maior de catorze

anos, funcionários das unidades de atendimento, conselheiros municipais de trabalho,

secretários executivos dos conselhos, gestores da política; jovens de dezoito a vinte e

nove anos que estejam em situação de desemprego e sejam membros de famílias

com renda mensal per  capita de até um salário  mínimo,  que, em virtude de suas

condições  socioeconômicas  e  vulnerabilidade  frente  ao  mundo  do  trabalho  ainda

estejam cursando ou tenham concluído o ensino fundamental; ou estejam cursando

ou tenham concluído o ensino médio, e não estejam cursando ou tenham concluído o

ensino superior, sendo que, para concessão de auxílio financeiro, o aluno deverá ter

aproveitamento de 75% (setenta e cinco por cento) de carga horária por período do

programa; cidadão, com idade acima de dezesseis anos, que busca oportunidade no

mercado de trabalho;

LXV - no programa social Programa de Geração de Renda e Inclusão Produtiva,

cujo objetivo é promover a inclusão produtiva, por meio da geração e obtenção de

renda,  fomento à economia popular solidária,  apoio aos trabalhadores autônomos,
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incentivo a atividades empreendedoras geradoras de trabalho e renda e promoção do

acesso aos instrumentos de microcrédito:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

qualificação social e profissional e intermediação de mão de obra autônoma;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: trabalhador cadastrado na Central

de Prestação de Serviços - CPS - que tenha cumprido as exigências determinadas

pela legislação vigente;

LXVI  -  no  programa social  Melhor  Emprego,  cujo  objetivo  é  gerar  emprego de

qualidade  no  Estado,  garantindo  eficiência  no  atendimento  às  necessidades  do

mercado de trabalho e promovendo formação profissional e técnico-profissional dos

trabalhadores mineiros de forma integrada à ampliação da oferta de empregos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

atendimento às demandas dos mercados locais e regionais, assim como às ações de

formação de profissionais voltadas às mulheres com histórico de não participação no

mercado de trabalho; criação e institucionalização da rede mineira de trabalho, de

forma a articular as ações de trabalho, emprego e renda implementadas pelo Estado;

acesso do cidadão mineiro às ações integradas via rede mineira de trabalho, por meio

de  unidades  de  atendimento  ao  trabalhador  e  empregador  e  por  meios  não

presenciais;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: população economicamente ativa,

empregadores, alunos do ensino médio e mulheres com mais de quarenta anos;

LXVII  -  no  programa  social  Desenvolvimento  da  Infraestrutura  Municipal,  cujo

objetivo é contribuir  para o dinamismo estadual  através de ações direcionadas ao

desenvolvimento da infraestrutura municipal:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

doação de bueiros metálicos,  vigas,  blocos e lajes  pré-moldadas, tabuleiro,  mata-

burros e abrigos que permitam aos municípios a consecução de obras de drenagem e

de infraestrutura viária;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  que  estejam  em

situação regular  com a  administração pública  e  que cumpram com o previsto  no

Decreto nº 45.840, de 23 de dezembro de 2011;
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LXVIII - no programa social Estruturação, Desenvolvimento e Promoção do Turismo

Mineiro,  cujos  objetivos são desenvolver,  estruturar  e formatar  produtos e roteiros

turísticos  mineiros  inovadores,  diversificando  a  oferta  turística,  envolvendo  a

qualificação e a profissionalização da governança do turismo e da rede de serviços

turísticos,  além  de  promover  o  destino  de  Minas  Gerais  nos  âmbitos  nacional  e

internacional,  contribuindo  para  consolidação  do  Estado  no  mercado  turístico  e

colaborando para a melhoria de sua competitividade turística:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores;  realização e apoio à confecção e à instalação de sinalização

turística;  realização  e  apoio  a  obras  de  construção  e  melhoria  da  infraestrutura;

realização e apoio a ações e seminários de sensibilização para a atividade turística;

realização  e  apoio  a  cursos,  palestras,  seminários,  oficinas,  minicursos  e  outras

ações de capacitação e qualificação para a atividade turística, tanto para agentes e

operadores de turismo, quanto para profissionais da cadeia produtiva, e para outros

públicos;  distribuição  de  brindes  e  materiais;  realização  de  ações  promocionais;

auxílio financeiro para participação nas principais  feiras nacionais e internacionais;

realização  e  apoio  a  eventos  promocionais  nacionais  e  internacionais,  com  a

realização de shows e oficinas para grandes públicos; realização e apoio a missões

empresariais para a promoção do turismo mineiro; caravanas por meio de viagens de

familiarização para operadores de turismo e para a imprensa aos destinos turísticos

mineiros; distribuição de ingressos para eventos destinados a promover o turismo e a

cultura;  disponibilização  de  treinamentos,  planos  estratégicos  ou  comerciais,

consultorias e assessorias que beneficiem a cadeia produtiva do turismo; concessão

de espaços  necessários  à divulgação e à  promoção da cultura  e do  turismo e à

estruturação dos destinos turísticos estratégicos no Estado; patrocínio de eventos;

realização e apoio a produção de material publicitário e promocional; elaboração e

disponibilização de pesquisas e indicadores de monitoramento sobre o turismo e a

cultura em Minas Gerais, inclusive de opinião e de satisfação; outros bens, valores ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios,  entidades,

associações, comunidade, servidores públicos ligados ao atendimento do turista ou
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vinculados às atividades turísticas, empresários e instâncias de governança;

LXIX  -  no  programa  social  Destino  Minas,  cujos  objetivos  são  promover  o

desenvolvimento  econômico  e  a  geração  de  negócios  por  meio  do  turismo,

aumentando a competitividade turística  dos  destinos  indutores de  Minas Gerais  e

demais  destinos  turísticos,  gerando  aumento  do  fluxo  de  turistas,  melhoria  na

satisfação dos visitantes e consequente aumento de geração de empregos e renda,

contribuindo  para  a  consolidação  de  Minas  Gerais  como  destino  turístico  de

excelência, fortalecendo a identidade mineira e visando à sustentabilidade econômica

dos empreendimentos turísticos após a Copa do Mundo de 2014:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  realização  e  apoio  a  confecção  e  instalação  de  sinalização

turística;  realização  e  apoio  a  obras  de  construção  e  melhoria  da  infraestrutura;

realização e apoio a  obras de revitalização de espaços públicos e construção de

estruturas  de  recepção aos  turistas;  realização e  apoio  a  ações  e  seminários  de

sensibilização  para  a  atividade  turística;  realização  e  apoio  a  cursos,  palestras,

seminários, oficinas, minicursos e outras ações de capacitação e qualificação para a

atividade  turística,  tanto  para  agentes  e  operadores  de  turismo  quanto  para

profissionais da cadeia produtiva, e para outros públicos; distribuição de brindes e

materiais; realização de ações promocionais; auxílio financeiro para participação nas

principais feiras nacionais e internacionais; realização e apoio a eventos promocionais

nacionais  e  internacionais,  com  a  realização  de  shows e  oficinas  para  grandes

públicos;  realização e apoio a missões empresariais  para a promoção do turismo

mineiro; caravanas por meio de viagens de familiarização para operadores de turismo

e para a imprensa aos destinos turísticos mineiros; distribuição de ingressos para

eventos  destinados  a  promover  o  turismo  e  a  cultura;  disponibilização  de

treinamentos,  planos  estratégicos  ou  comerciais,  consultorias  e  assessorias  que

beneficiem  a  cadeia  produtiva  do  turismo;  concessão  de  espaços  necessários  à

divulgação  e  à  promoção  da  cultura  e  do  turismo  e  à  estruturação dos  destinos

turísticos  estratégicos  no  Estado;  patrocínio  de  eventos;  realização  e  apoio  a

produção de  material  publicitário  e  promocional;  elaboração  e  disponibilização  de

pesquisas e indicadores de monitoramento sobre o turismo e a cultura em Minas
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Gerais,  inclusive  de  opinião  e  de  satisfação;  outros  bens,  valores  ou  benefícios

inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios,  entidades,

associações, comunidade, servidores públicos ligados ao atendimento do turista ou

vinculados às atividades turísticas, empresários e instâncias de governança;

LXX  -  no  programa  social  Gestão  Metropolitana,  cujo  objetivo  é  promover  a

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos das regiões metropolitanas e respectivas

áreas  de influência,  através  da  organização,  do  planejamento  e  da  execução  de

funções públicas de interesse comum:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

compostagem  de  lixo;  capacitação  e  organização  de  catadores  de  materiais

recicláveis;  repasse  de  valores  para  construção  de  aterro  sanitário  ou  aterro

controlado, bem como de usinas de triagem e compostagem de lixo;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  pessoas  jurídicas  privadas  ou

públicas que possuam projetos alinhados com os objetivos da política governamental

referente à gestão de resíduos sólidos;

LXXI - no programa social Promoção e Defesa da Cidadania, cujos objetivos são

promover ações de reestruturação e descentralização fundiária no Estado, prevenir e

mediar conflitos coletivos que envolvam a posse e o uso da terra nas áreas urbanas e

rurais,  contribuindo  para  a  promoção  e  a  defesa  dos  direitos  humanos  e  civis,

observadas as diretrizes governamentais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores;  cursos de capacitação,  treinamento,  consultoria  e assessoria,

materiais  didáticos,  diárias,  lanches,  refeições,  hospedagem,  transportes  e  outras

despesas a eles inerentes; insumos para o desenvolvimento da atividade rural, como

sementes, adubos, mudas, lona, mourões, arame, pregos; insumos agrícolas; ração

animal; contratação de ônibus para transporte em geral;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: trabalhadores rurais acampados,

em  casos  de  atendimento  emergencial,  em  ações  de  reintegração  de  posse;

trabalhadores  rurais  que  irão  participar  em  eventos  voltados  aos  objetivos  do

programa;  municípios  e  entidades  públicas  ou  privadas  cujas  finalidades  estejam
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relacionadas ao programa, por meio de repasse de recursos, na forma de convênio;

LXXII - no programa social Regularização Fundiária, cujos objetivos são efetivar a

regularização  fundiária  de  imóveis  devolutos  do  Estado  e  administrar  as  terras

arrecadadas até que recebam a destinação específica,  utilizando-se de processos

administrativos e jurídicos previstos em lei:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; terras devolutas pertencentes ao Estado; cursos de capacitação,

treinamento, consultoria e assessoria, materiais didáticos, diárias, lanches, refeições,

hospedagem, transportes e outras despesas a eles inerentes; cessão em regime de

comodato  ou  doação  de  materiais  e  equipamentos  de  informática,  como

computadores,  notebooks,  impressoras,  copiadoras,  scanner e  Discos  Digitais

Versáteis - DVDs -; máquina digital; software para monitorar e avaliar os programas;

veículos automotivos; equipamentos e instrumentos para medição georreferenciada e

inspeção,  como  Sistema  de  Posicionamento  Global  -  GPS  -;  recursos  para  a

divulgação de projetos; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  posseiros  na  condição  de

agricultores  familiares,  pequenos produtores rurais  e outros grupos de famílias de

trabalhadores  rurais  que  necessitem  de  uma  ação  governamental  dirigida  ao

processo de inclusão social de forma produtiva, observada a Lei nº 11.020, de 8 de

janeiro de 1993;

LXXIII - no programa social Educação para Crescer, cujos objetivos são aumentar o

tempo de permanência diária dos alunos nas escolas (Escola em Tempo Integral - ETI

-)  ;  atingir  o  nível  recomendado  de  proficiência  por  meio  de  intervenções

pedagógicas,  capacitação  e  acompanhamento  dos  profissionais  da  educação

(Programa de Intervenção Pedagógica - PIP - 1 e 2); criar um novo ensino médio,

mais atrativo, possibilitando a construção de autonomia e emancipação dos jovens,

novo ensino médio; ampliar a participação das famílias na vida escolar dos alunos por

meio do professor da família;  prover o ensino de qualidade de forma a ampliar  o

acesso e as taxas de conclusão com melhoria da eficiência no uso dos recursos

disponíveis,  provimento  e  gestão  do  ensino,  e  avaliar  a  qualidade  do  ensino  do
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Sistema Público de Educação (Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública -

Simave):

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

expansão do período de permanência diária nas atividades promovidas pela escola e

fornecimento  de  alimentação  complementar  no  período  em  que  os  alunos

permanecem  na  escola;  acompanhamento  e  capacitação  dos  profissionais  da

educação para uma atuação mais produtiva; visitas do professor da família aos lares

dos  alunos  para  conscientizar  e  estimular  a  participação  das  famílias  nas  vidas

escolares dos alunos; realização de avaliação da qualidade do ensino do Sistema

Público de Educação, por meio de testes censitários nos terceiro, quinto e nono ano

do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos da rede pública de ensino

do Estado e governos municipais;

LXXIV -  no  programa social  Pró-Escola,  cujos  objetivos  são capacitar  de  forma

continuada os profissionais da educação nos diferentes campos de atuação por meio

de  programas  presenciais,  semipresenciais  e  virtuais,  de  forma  a  promover  a

melhoria da qualidade do Sistema Público de Educação de Minas Gerais e garantir o

funcionamento  adequado  das  unidades  educacionais  do  ensino  fundamental,  por

meio do  provimento  adequado de infraestrutura  física  e  operacional,  como obras,

mobiliário, equipamentos, tecnologia de informação e transportes:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de recursos; adaptação, reforma e organização do espaço físico para abrigar

a sede da escola de formação,  assim como seus equipamentos estruturais,  como

museu da escola, biblioteca do professor, salas de aula, laboratórios de informática,

auditórios; criação da plataforma virtual e suas funcionalidades, articuladamente com

o  centro  de  referência  virtual;  consolidação  da  rede  mineira  de  formação  de

educadores, por meio de cursos ofertados, oficinas e projetos de formação em rede;

organização de catálogos de ações articuladas em contexto na perspectiva de atuar

diretamente no cotidiano da escola de educação básica, como a implementação da

rede  de  bibliotecas  e  o  projeto  de  formação  em  espaços  não  formais  de

aprendizagem e a realização de ações estruturantes capazes de fortalecer a atuação
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do professor, como a realização do congresso anual de boas práticas, os ciclos de

rodas de conversa e a mobilidade do profissional da educação, escola de formação;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: escolas e alunos da rede pública

de ensino e profissionais da educação;

LXXV  -  no  programa  social  Governo  Eficiente,  cujo  objetivo  é  aumentar  a

produtividade e a qualidade dos serviços prestados pelo governo, garantindo que os

avanços na gestão cheguem aos usuários finais e gerem mais e melhores resultados:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

pagamento  de  lanches  na realização  dos  Comitês  Regionais  em  cada  região  de

planejamento do Estado; pagamento de diárias de viagens, passagens e lanches na

realização dos fóruns regionais; realização de reuniões gerenciais com o governador

do Estado com a participação de representantes locais da sociedade civil;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: gestores governamentais centrais

e  responsáveis  pelas  divisões regionais  dos  órgãos;  representantes da sociedade

civil, membros dos fóruns regionais; Prefeitos, convidados para a reunião gerencial

com o governador do Estado;

LXXVI - no programa social Descomplicar - Minas Inova, cujo objetivo é simplificar a

ação  governamental  a  partir  de  um  ambiente  inovador  e  adequado  ao  bom

desenvolvimento de negócios e à prestação dos serviços à sociedade, promovendo

cidadania, educação fiscal e transparência das ações governamentais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

disponibilização de cartilhas para os municípios com temas relacionados a gestão

pública, empreendedorismo e qualidade; implantação e monitoramento de práticas de

gestão em municípios; prêmio Excelência na Gestão Pública Municipal, em parceria

com o Instituto Qualidade Minas - IQM -, para os municípios com implantação de

práticas de gestão bem sucedidas; disponibilização aos municípios que aderirem ao

Programa  Minas  Fácil  de  equipamentos  de  informática,  como  computadores,

impressora multifuncional, estabilizadores e leitores de código de barras, mediante

termo de cessão, durante a vigência do Acordo de Cooperação Técnica; aquisição de

equipamentos  de  informática  para  suporte,  backup,  atualização  de  infraestrutura

informacional do Programa Minas Fácil e implantação de novas unidades expressas;
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campanha  Torpedo  Minas  Legal  de  incentivo  à  exigência  de  documentos  fiscais;

emissão de documentos,  como primeira via  de carteira  de identidade,  carteira  de

trabalho, intermediação de mão de obra, postagem de seguro desemprego, Cadastro

de  Pessoas  Físicas  -  CPF  -,  atestado  de  antecedentes  criminais,  entre  outros

serviços de atendimento ao cidadão; repasse de valores; ações de capacitação de

servidores, por meio de cursos contratados pelo Estado e disponibilizados para os

municípios  selecionados;  repasse  de  diárias  para  hospedagem  e  alimentação;

compra  de  passagens  e  seguros  de  viagens;  cursos  de  capacitação,  orientação

técnica; material  didático, de escritório e de divulgação, gráfico e impresso; outros

bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  cidadãos,  empresários,

contribuintes,  servidores  da  administração  pública  municipal,  estadual  e  federal;

instituições contratadas ou conveniadas para a realização de cursos, consultoria e

capacitação  dos  municípios;  pessoas  físicas  e  jurídicas  ligadas  às  ações  de

capacitação;

LXXVII - no programa social Cidade Administrativa, cujo objetivo é promover um

ambiente ocupacional  e de  convivência favorável  à  integração governamental  e à

efetividade  da  gestão  pública  por  meio  da  coordenação  e  operação  da  Cidade

Administrativa  com  foco  na  utilização  eficiente  dos  recursos,  na  melhoria  dos

processos e na finalização das obras complementares à implantação do complexo:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

conclusão da obra  de  revitalização do  Conjunto  Habitacional  União  localizado  no

Bairro Serra Verde, em Belo Horizonte; conclusão da construção do campo de futebol

Monte  Castelo  no  Distrito  de  São  Benedito,  no  Município  de  Santa  Luzia;

disponibilização de cursos de culinária para a população do entorno pelo Serviço

Nacional  de  Aprendizagem  Comercial  -  Senac  -,  no  restaurante  escola  a  ser

implantado  na  Cidade  Administrativa;  conclusão  das  melhorias  nas  escolas  do

entorno,  por  meio  de  obras  de  revitalização  e  reformas;  doação  de  resíduos

recicláveis  para  associação ou cooperativa  colaboradora;  contribuição na criação,

para a população vulnerável, de mecanismos de acesso à alimentação adequada, por

meio da doação de máquina de lavar louças industrial, capaz de otimizar a limpeza de
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utensílios utilizados na preparação e distribuição de refeições do restaurante popular;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: cidadãos residentes no Conjunto

Habitacional  União; cidadãos residentes e que trabalham na região do entorno da

Cidade  Administrativa;  catadores  de  lixo  participantes  de  redes  de  associações;

associações e cooperativas sem fins lucrativos;

LXXVIII - no programa social Estímulo ao Desenvolvimento Produtivo e à Inovação,

cujo  objetivo  é  contribuir  para  o  estabelecimento  de  um  ambiente  favorável  ao

crescimento e maior desenvolvimento da estrutura produtiva, comercial e de serviços

do Estado, com base nas políticas estabelecidas nos âmbitos nacional e estadual,

visando aumentar a capacidade de atração, expansão, inovação e consolidação de

empreendimentos produtivos, bem como dar suporte às atividades do Conselho de

Desenvolvimento Integrado - Coind - e seus fundos de desenvolvimento:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso  de  equipamentos  e  computadores;  auxílio  financeiro  para  a  participação  em

eventos  e  para  sua  promoção;  outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas físicas que desenvolvam

projetos de negócio de base tecnológica no Estado;

LXXIX - no programa social Programa de Apoio à Indução e à Inovação Científica e

Tecnológica  para  o  Desenvolvimento  do  Estado  de  Minas  Gerais,  cujo  objetivo  é

promover a integração entre o setor empresarial e instituições de pesquisa para que

essa parceria  possibilite  a  troca  de informações  e  experiências  que favoreçam  a

realização de projetos relevantes para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

apoio  financeiro  a  projetos  avaliados  e  aprovados  pela  Fundação  de  Amparo  à

Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  entidades  de  pesquisa  e

desenvolvimento tecnológico e de ensino e pesquisa, públicas ou privadas, sediadas

no Estado, que tenham projetos aprovados no processo realizado pela Fapemig;

LXXX - no programa social Desenvolvimento do Ensino Superior na Uemg, cujos
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objetivos  são  promover  o  desenvolvimento  técnico,  científico,  artístico  e  cultural,

fortalecer  a  competitividade  do  mercado por  meio  da  formação  de  qualidade,  no

ensino superior, e realizar pesquisas de interesse social e prestação de serviços à

comunidade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; concessão de bolsas de iniciação científica e de extensão; auxílio

financeiro para participação em cursos, seminários e eventos científicos; promoção

de congressos, fóruns, seminários, cursos de extensão, entre outros eventos culturais

e  científicos;  publicações  científicas  e  intercâmbio;  concessão  de  premiações  em

dinheiro, troféus e medalhas a vencedores de concursos promovidos pela academia;

materiais  didáticos,  materiais  para  execução  de  projetos  de  ensino,  pesquisa  e

extensão;  alimentação  subsidiada  para  a  comunidade  acadêmica;  outros  bens,

valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos, professores e servidores

da  comunidade  acadêmica,  bem  como  fundações  que  realizem  atividades  em

parceria com a Uemg;

LXXXI  -  no  programa  social  Investimento  Competitivo  para  o  Fortalecimento  e

Diversificação da Economia Mineira,  cujos  objetivos  são ampliar  a  capacidade de

promoção do desenvolvimento econômico, bem como a diversificação da economia, e

aumentar a atração de investimentos para Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

transferência de recursos para municípios, por meio de convênios, para realização de

obras  de  infraestrutura,  tais  como  acessos  rodoviários,  galpões  industriais,

regularização de território, visando atender às demandas dos protocolos de intenção

de investimento celebrados entre o Estado e investidores;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  que  receberem

demandas provenientes de protocolos de intenção de investimento celebrados entre o

Estado e investidores;

LXXXII  -  no  programa  social  Planejamento  e  Gerenciamento  de  Serviços  e

Infraestrutura de Transportes e Obras Públicas, cujos objetivos são gerir e apoiar a

programação, coordenação, regulação, controle da execução e da implementação de
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políticas públicas dos setores de transportes e obras públicas, por meio de estudos,

projetos  e  consultorias  que  permitam  demonstrar  a  viabilidade  de  projetos

apresentados e o acompanhamento daqueles aprovados, bem como na implantação

de metodologias para melhoramento das atividades de gerenciamento de projetos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

intervenções operacionais, tais como apreensão de animais e sinalizações horizontais

e verticais na rodovia MG-050;

b)  destinatários  dos bens,  valores  ou  benefícios:  usuários  do  transporte  público

metropolitano e intermunicipal,  usuários  das  rodovias  estaduais  concessionadas e

dos aeroportos mineiros, entes e órgãos da administração estadual que demandem

informações para subsidiar o planejamento e melhorar os serviços de transportes e

infraestrutura;

LXXXIII  -  no  programa social  Democratização  do  Acesso à  Cultura  e  aos  seus

Mecanismos de Produção, cujos objetivos são apoiar, incentivar e realizar ações de

estímulo à democratização do acesso à cultura e aos seus mecanismos de produção,

visando à ampliação das redes e das ações de distribuição e exibição, promovendo a

socialização  do  conhecimento,  a  fruição  de  bens  e  serviços  culturais  e  o

fortalecimento das identidades culturais no Estado de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de bens e valores; ações de intercâmbio; oficinas de capacitação; concessão

de transporte, passagem aérea e terrestre; identificação de demandas e apoio para

ampliação das redes e das ações de distribuição, circulação e exibição; consolidação

de parcerias por meio de relações interinstitucionais e mecanismos de incentivo à

cultura no âmbito municipal,  estadual,  federal  e internacional;  desenvolvimento de

programas de arte-educação, educação patrimonial, estímulo às artes, formação de

público,  entre  outros;  realização  de  editais  temáticos  e  segmentados  de  apoio  à

produção cultural;  gestão  dos  mecanismos  de  incentivo,  como a  Lei  Estadual  de

Incentivo  à  Cultura  e  o  Fundo  Estadual  de  Cultura;  palestras;  cursos;  debates;

encontros  e  congêneres;  orientações  sobre  formas  de  participação  em  editais;

pareceres técnicos para suporte a artistas e grupos a fim de disponibilizar de forma

adequada  informações  e  dados  das  diversas  áreas  culturais;  visitas  técnicas;
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aquisição,  tratamento  e  organização  de  acervos;  arranjos  de  espaços  físicos;

aquisição  de  equipamentos  mobiliários;  criação  de  associação  de  amigos;

informatização de acervos e serviços; criação de uma rede de bibliotecas municipais;

elaboração e acompanhamento de projetos; desenvolvimento de ações de incentivo à

cultura;  cursos  de  capacitação;  empréstimos  de  livros  e  exposições  literárias

itinerantes, acompanhadas de orientações e sugestões para a promoção de ações de

incentivo à leitura; apoio técnico referente a processos de implantação e dinamização

de  museus  e  qualificação  de  processos  museológicos;  assessoria  especializada,

articulando a demanda dos segmentos culturais e artísticos com a oferta existente no

Estado  com  o  apoio  dos  núcleos  de  regionalização  dos  municípios  mineiros;

assessoria para informar e orientar os agentes culturais sobre as normas, diretrizes e

procedimentos  para  a  apresentação  de  projetos  culturais;  apoio  técnico  para  a

execução  e  prestação  de  contas  de  projetos  artísticos  e  culturais;  estudos  e

pesquisas com agentes culturais para o aprimoramento dos mecanismos;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: artistas, produtores e agentes dos

diversos segmentos da produção artística cultural; entidades do Sistema Estadual de

Cultura; público em geral;

LXXXIV  -  no  programa  social  Modernização  e  Preservação  da  Infraestrutura

Cultural,  cujos  objetivos  são  modernizar  e  otimizar  espaços  culturais  mineiros,

proporcionando condições necessárias para o desenvolvimento de suas atividades

específicas  com  eficiência  e  eficácia  e  buscando  a  sustentabilidade  de  seus

equipamentos  culturais;  e  melhorar  e  fortalecer  a  infraestrutura  cultural,  com  a

ampliação  dos  serviços  públicos  visando  atender  às  diversas  necessidades  dos

cidadãos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

elaboração de diagnósticos técnicos e planos de necessidades de cada equipamento

cultural;  ações  de  restauração,  conservação,  aquisição  de  equipamentos,  entre

outras; consolidação de parcerias por meio de relações interinstitucionais no âmbito

estadual,  federal  e  internacional  e  também com a iniciativa  privada;  otimização e

modernização dos espaços culturais do sistema estadual de cultura;

b)  destinatários  dos bens,  valores  ou  benefícios:  usuários  dos  serviços,  bens  e
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produtos  oferecidos  pelas  diversas  unidades  e  órgãos  vinculados  ao  Sistema

Estadual de Cultura;

LXXXV - No programa social Morar em Minas, cujos objetivos são reduzir o déficit

habitacional, criando condições de acesso à moradia para famílias de baixa renda; e

implementar  políticas  habitacionais  a  fim  de  garantir  a  manutenção  de  moradias

seguras, dignas e saudáveis nos municípios mineiros:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

construção,  execução  de  reformas,  melhorias  ou  ampliação  de  unidades

habitacionais em área urbana ou rural;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  população  enquadrada  nos

critérios definidos de pobreza e extrema pobreza em regiões com déficit habitacional

acima  de  10%  (dez  por  cento);  indígenas  e  quilombolas  definidos  por  entidades

certificadoras;

LXXXVI  -  no  programa social  Promoção  dos  Direitos  Difusos  e  Coletivos,  cujo

objetivo é o apoio técnico financeiro para a reparação dos danos causados a bens

protegidos  pelos  direitos  difusos,  como  meio  ambiente,  bens  de  valor  artístico,

estético, histórico e paisagístico:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos; materiais;

outros bens, valores e benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: órgãos e entidades estaduais e

municipais;  entidades  sem  fins  lucrativos  que  tenham  entre  suas  finalidades

institucionais a proteção ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, artístico, estético,

histórico,  turístico  ou  paisagístico  e  tenham  projetos  previamente  aprovados  pelo

Conselho Estadual de Defesa de Direitos Difusos - Cedif;

LXXXVII  -  no  programa  social  Fortalecimento  e  Divulgação  dos  Direitos  dos

Consumidores, cujo objetivo é orientar os cidadãos mineiros acerca dos direitos e

deveres dos consumidores:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

ações que promovam o equilíbrio nas relações de consumo e entre os empregadores

e os empregados domésticos por meio da conscientização; divulgação dos direitos do
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Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Empregada Doméstica; atendimentos

jurídicos; realização de cursos e palestras que serão disponibilizados à população em

geral e outras ações que permitam maior participação do consumidor e maior acesso

à justiça; divulgação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Empregada

Doméstica;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Organização da Sociedade Civil de

Interesse Público - Oscip - Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas

Gerais; empregadas domésticas e população em geral;

LXXXVIII - no programa social Fomento à Gestão Local de Políticas sobre Drogas,

cujos  objetivos  são  fortalecer  as  estratégias  de  municipalização  das  ações  de

prevenção,  tratamento  e reinserção social  de usuários  de  álcool,  tabaco e  outras

drogas;  compartilhar  experiências  e  construir  referenciais  locais  para  as  políticas

sobre  drogas,  minimizando  os  fatores  de  risco  na  área  de  prevenção;  além  de

estabelecer em rede uma política pública nos moldes da gestão local:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização de cursos de qualificação profissional; treinamentos;

eventos de mobilização social; oficinas diversas; materiais educativos; transporte e

hospedagem;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  conselheiros  municipais,

profissionais  da  área  de  saúde,  educação,  desenvolvimento  e  defesa  social;

monitores de oficinas; dependentes químicos e seus familiares; municípios; entidades

sem fins lucrativos que desenvolvem atividades voltadas para a prevenção do uso de

drogas,  recuperação de dependentes químicos e apoio aos seus familiares e que

estejam aptos aos editais de seleção;

LXXXIX - no programa social Gestão Integrada de Defesa Social, cujo objetivo é

promover a qualidade de atuação e integração de ações e informações do Sistema de

Defesa Social, objetivando a redução de violência e criminalidade e o aumento da

proteção pública:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  equipamentos;  instrumentos;  eletrodomésticos;  mobiliário;

artefatos necessários à estruturação de regiões integradas de segurança pública -
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Risp -, áreas integradas de segurança pública - Aisp - e áreas de coordenação de

segurança pública - Acisp -; implantação do centro integrado de comando e controle;

implantação da academia de formação do sistema de defesa social; reestruturação de

delegacias da polícia civil e do instituto de perícia criminal; implantação de sistemas

de  videomonitoramento;  implantação  de  infraestrutura  de  policiamento  rural;

aprimoramento da  análise  e inteligência  criminal,  entre  outros  afetos  à  segurança

pública; cursos de qualificação profissional para servidores e agentes públicos que

atuem em área afim à segurança pública, podendo haver pagamento de diárias para

os  educandos;  materiais  didáticos;  materiais  escolares;  lanches  e  refeições;

transporte;  hospedagem;  equipamentos  de  proteção  individual,  entre  outros

necessários  à  realização  e  à  participação  nos  cursos;  repasse  de  recursos  a

municípios para execução de obras, tais como de infraestrutura de prédios de Risp;

equipamentos  de  uso  público,  áreas  de  lazer,  quadra  poliesportiva,  entre  outros;

implantação  dos  locais  de  funcionamento  dos  Conseps;  realização  de  programas

preventivos  à  criminalidade  junto  às  comunidades locais;  outros  bens,  valores  ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos bens,  valores ou  benefícios:  órgãos  e  entidades  federais  e

municipais; organizações não governamentais; Oscips, cuja atuação afete direta ou

indiretamente os objetivos e a ações da gestão integrada do sistema de defesa social;

membros dos Conseps, como multiplicadores da política de segurança pública junto

às  comunidades;  membros  das  comunidades  atendidas  com  os  programas

patrocinados  pelos  Conseps,  entre  outros  atores  envolvidos  na  promoção  da

segurança pública no Estado;

XC - no programa social Gestão Ambiental Integrada, cujos objetivos são promover

o desenvolvimento sustentável por meio da articulação de políticas e ações relativas

à proteção e defesa do meio ambiente e da biodiversidade e à gestão dos recursos

hídricos e ambientais; coordenar o sistema estadual do meio ambiente e orientar a

articulação  e  integração  do  Sisema  com  os  diversos  setores  do  governo  e  da

sociedade, qualificando a execução das políticas ambientais e de recursos hídricos,

visando à melhoria na qualidade de vida da população:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:
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repasse de valores para apoio à gestão ambiental visando à disposição adequada de

resíduos e à conservação do meio ambiente;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  que  atendem  aos

objetivos do programa;

XCI - no programa social Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos, cujos

objetivos são viabilizar a política estadual de recursos hídricos por meio de ações

voltadas para recuperação e preservação da quantidade e da qualidade das águas

em Minas Gerais, promover e otimizar a infraestrutura hídrica, bem como atuar no

fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para atendimento às  políticas  públicas nacional  e estadual  de

recursos hídricos, visando à melhoria da qualidade das águas no Estado;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: comitês de bacias hidrográficas e

agências de bacias hidrográficas que atendem aos objetivos do programa;

XCII  -  no  programa  social  Melhoria  da  Qualidade  Ambiental,  cujo  objetivo  é

promover a melhoria da qualidade ambiental do Estado, por meio do desenvolvimento

de planos, programas e projetos voltados para a gestão da qualidade do ar, do solo,

de resíduos e efluentes urbanos, industriais e minerários:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para atendimento das políticas públicas de prevenção e controle

da qualidade do ar, solo, resíduos e efluentes;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas físicas ou jurídicas do

Estado que atendem aos objetivos do programa;

XCIII  -  No  programa  social  Programa  Plug  Minas  -  Centro  de  Formação  e

Experimentação  Digital,  cujos  objetivos  são  promover  a  formação  e  o

aperfeiçoamento educacional e profissional de jovens de 14 a 24 anos e a ampliação

de  oportunidades  de inclusão  produtiva  por  meio  da  cultura  digital,  e  fomentar  a

inovação e disseminação de conteúdos sobre cultura digital e juventudes:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização de cursos de qualificação profissional, treinamento e

oficinas  diversas;  materiais  didáticos;  materiais  escolares;  uniformes;  lanches  e
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refeições;  transporte; hospedagem; equipamentos de proteção individual;  insumos,

materiais elétricos e eletrônicos, produtos alimentícios e de higiene, bem como outros

equipamentos  e  materiais  necessários  ao  desenvolvimento  de  trabalhos  e  à

aprendizagem nas oficinas; distribuição de periódico científico e material informativo;

prêmios em atividades previstas no programa, como computadores, DVDs, aparelhos

portáteis  de  reprodução  de  áudio  e  vídeo;  aparelhos  de  microinformática  e

eletroeletrônicos em geral; cessão de espaço para exibições e prêmios em espécie,

entre  outros  que  possam  despertar  o  interesse  do  público-alvo,  com  foco  nos

objetivos do programa;

b) destinatários dos bens valores ou benefícios: jovens de 14 a 24 anos, estudantes

ou egressos de escolas da rede pública estadual, bem como professores que atuem

com os anos finais dos ensinos fundamental e médio.”.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.299/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 483/2013, o governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem como finalidade autorizar o Instituto de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg - a alienar, por meio

de venda, o imóvel que especifica.

Aprovado no 1º turno na forma original, retorna agora o projeto a esta comissão

para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, c/c o art. 102, inciso VII,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 4.299/2013 tem por escopo autorizar o Ipsemg a alienar, por

meio  de  venda,  o  imóvel  com  área  de  720  m²,  situado  no  Município  de  Belo

Horizonte. O imóvel encontra-se desafetado, os recursos provenientes da alienação

serão  destinados  à  construção  e  a  aquisição  de  instalações  ou  equipamentos

necessários às atividades finalísticas do Ipsemg, observado o disposto no art. 44 da

Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, verificando-se, assim, o

atendimento ao interesse público. A venda será precedida de avaliação e licitação, na

modalidade de concorrência, o que confere garantia de que não haverá dano para o
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patrimônio do Estado.

Conforme nos manifestamos anteriormente, e tendo em vista as asserções acima,

entendemos que a matéria atende à questão de mérito e que não há óbice no que

tange a sua repercussão financeira, tanto para as finanças públicas, quanto para a

sociedade.

É importante frisar que o projeto foi amplamente debatido no 1º turno e que não

houve fato novo após a nossa primeira análise. Ademais, nesta fase regimental de

caráter revisional, analisamos todas as etapas do turno anterior e não constatamos

qualquer vício que possa obstar a aprovação da proposição. Assim, não há razão

para alterar nosso entendimento sobre a matéria.

Conclusão

Em face do exposto,  opinamos  pela  aprovação,  no  2º  turno,  do  Projeto de  Lei

4.299/2013, na forma original

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Glaycon Franco - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.387/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Instituto  de  Previdência  dos  Servidores do  Estado de Minas Gerais  -  Ipsemg -  a

alienar o imóvel que especifica.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta

comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, § 1º, c/c o art.

102, inciso VII, do Regimento Interno.

Segue  anexa  a  redação  do  vencido,  que  é  parte  integrante  da  presente  peça

opinativa.

Fundamentação

O projeto de lei em pauta autoriza o Ipsemg a alienar o imóvel comercial composto

pelo terreno de 1.352,0 m² e pelas edificações compostas por galpões de um e dois

pavimentos  totalizando  864,0m²  de  área  construída,  localizado  na  Avenida  do
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Contorno nº 3.129, no Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte. Ele estabelece que

os  recursos  provenientes  da  alienação  serão  destinados  a  investimentos  na

construção e aquisição de instalações ou equipamentos necessários às atividades

finalísticas do Ipsemg. Atualmente o imóvel está sendo utilizado como depósito de

materiais inservíveis e, após o desfazimento desses, o imóvel ficará ocioso. O imóvel

encontra-se em precário estado de conservação, sendo necessárias obras para sua

manutenção. Além disso, há a impossibilidade de aproveitamento do imóvel para a

instalação  de  outra  unidade  do  instituto,  em  função  de  óbice  à  adequação  às

exigências legais. A venda será precedida de avaliação e licitação, na modalidade de

concorrência, o que confere garantia de que não haverá dano para o patrimônio do

Estado.

Conforme nos manifestamos anteriormente, e tendo em vista as asserções acima,

entendemos que a matéria atende à questão de mérito e que não há óbice no que

tange a sua repercussão financeira, tanto para as finanças públicas, quanto para a

sociedade.

É importante frisar que o projeto foi amplamente debatido no 1º turno e que não

houve fato novo após a nossa primeira análise. Ademais, nesta fase regimental de

caráter revisional, analisamos todas as etapas do turno anterior e não constatamos

qualquer vício que possa obstar a aprovação da proposição. Assim, não há razão

para alterar nosso entendimento sobre a matéria.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.387/2013, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sebastião Costa - Glaycon

Franco.

PROJETO DE LEI Nº 4.387/2013

(Redação do Vencido)

Autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -

Ipsemg - a alienar, por meio de venda, o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -

Ipsemg - autorizado a alienar, por meio de venda, o imóvel com área aproximada de

1.476m², constituído pelo lote 25-A e parte dos lotes 26-A e 27 do quarteirão 4-C da

8ª  Seção Suburbana,  localizado  na  Avenida  do  Contorno,  nº  3.219,  Bairro  Santa

Efigênia, no Município de Belo Horizonte, registrado sob o nº 29.607 do Livro nº 2, no

Cartório do 2º Ofício de Registros de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte.

Parágrafo único - Os recursos provenientes da alienação do imóvel relacionado no

caput serão destinados a investimentos na construção e aquisição de instalações ou

equipamentos necessários às atividades finalísticas do Ipsemg, observado o disposto

no art. 44 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 2º - A venda de que trata esta lei será precedida de avaliação e licitação, na

modalidade de concorrência, a cargo de comissão a ser designada pelo Ipsemg.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.390/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do governador  do Estado,  e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem  nº  502/2013,  o  projeto  de  lei  “autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  os

imóveis que especifica e dá outras providências”.

Publicado no Diário do Legislativo de 23/8/2013, foi aprovado em 1º turno em sua

forma original. Retorna agora a matéria a esta comissão para receber parecer de 2º

turno,  nos termos do art.  102,  VII,  “d”,  combinado com o art.  189,  do Regimento

Interno.

Fundamentação

O projeto foi encaminhado pela Mensagem nº 520, de 13 de agosto de 2013, e tem

por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar os imóveis que especifica aos seus

respectivos  atuais  ocupantes.  Tais  imóveis  são  de  propriedade  do  Estado  e  são

advindos da extinta Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais  - Minascaixa -,

estando  situados  nos  Municípios  de  Bom  Jesus  do  Galho,  Coronel  Fabriciano,

Dionísio, Marliéria, Minas Novas, Palmópolis, Pingo D'Água, Rio Piracicaba, Santana

do Paraíso, São Domingos do Prata, São Geraldo da Piedade e São José do Goiabal.
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A matéria define que o direito de receber em doação esses imóveis se aplica ao

ocupante  do  imóvel  ex-mutuário  ou  a  ele  vinculado;  ao  ocupante  do  imóvel  sem

vínculo com o mutuário; ou ainda ao ocupante sem vínculo contratual que comprovar

a posse do imóvel há pelo menos cinco anos. Para tanto, o projeto especifica que

regulamento irá detalhar os termos da doação dos imóveis, inclusive o seu prazo para

efetivação.

De acordo com a citada mensagem, o projeto orienta-se pelos propósitos de política

pública habitacional sustentável e de promoção da assistência social. O governador

do  Estado  também  esclarece  que  os  imóveis  abrangidos  pela  proposição  se

encontram desafetados, ou seja, sem destinação pública, inexistindo interesse em

sua utilização direta. Já a exposição de motivos do secretário de Estado de Fazenda,

que acompanha a mensagem, destaca a insegurança jurídica dos moradores desses

imóveis e a importância da regularização da posse.

Em  seu  parecer  no  1º  turno,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu

favoravelmente à matéria na forma original.  Esse órgão colegiado apontou que é

cabível a doação de imóveis de propriedade do Estado a particulares, desde que

sejam simultaneamente atendidas as seguintes condições: desafetação, existência de

interesse público justificado, autorização legislativa, avaliação prévia dos imóveis.

Por sua vez, a Comissão do Trabalho, Previdência e da Ação Social apontou em

sua  análise  que  a  moradia  é  um  direito  social  reconhecido  pela  Constituição  da

República. Destacou que a incerteza da posse dos imóveis fragiliza as famílias que

os habitam. Lembrou ainda que muitos dos municípios onde se encontram os imóveis

em questão apresentam reduzido  Índice de Desenvolvimento Humano Municipal  -

IDH-M.

Já esta comissão, em 1º turno, destacou que a contínua administração dos imóveis

no  patrimônio  do  Estado  demanda  recursos  administrativos  e  orçamentários,

envolvendo diversos órgãos e entidades. Argumentou ainda que, embora a variação

patrimonial derivada da aprovação do projeto seja negativa, que esta é admitida nas

condições indicadas pela Comissão de Constituição e Justiça, e que a repercussão

orçamentária  da  matéria  poderia,  até,  ser  modestamente  positiva.  Apontou  que o

projeto, em seu art. 9º, visa estabelecer desoneração do Imposto sobre Transmissão
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Causa  Mortis  e  Doação  de  Quaisquer  Bens  ou  Direitos  -  ITCD -  em  favor  dos

beneficiados pelas doações dos imóveis. Dessa forma, implicaria abrir mão de receita

tributária. Nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000, seria necessário que se

indicasse respectivo corte de despesa ou aumento de receita, de forma a compensar

essa desoneração. Tal requisito foi cumprido pela exposição de motivos do secretário

de Fazenda, que afirmou que a citada desoneração, de cerca de R$ 173 mil, será

compensada por mudança da legislação tributária do setor de lubrificantes.

Cumpre notar que, durante a tramitação em primeiro turno, não foram propostas

mudanças  ao  projeto  original,  nem  foram  apresentados  fatos  novos  que

repercutissem sobre a matéria. No que é próprio desta comissão, cabe notar que as

determinações  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  que  se  referem  ao  impacto

orçamentário da proposição foram atendidas. Dessa forma, é mantido o entendimento

exarado em 1º turno, e opinamos favoravelmente à matéria.

Conclusão

Em face do apresentado, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 4.390/2013, na forma original.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Sebastião Costa, relator - Lafayette de Andrada - Glaycon

Franco.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.439/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da

Mensagem nº 515/2013,  o projeto de lei  em epígrafe dispõe sobre a extinção do

Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter - e dá outras providências.

A matéria foi aprovada em 1º turno na forma do Substitutivo nº 4, apresentado pela

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Retorna, agora, o projeto a esta comissão com vistas a receber parecer para o 2º

turno, nos termos do art. 102, VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.
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Fundamentação

A proposição em tela pretende extinguir a autarquia Instituto de Terras do Estado de

Minas Gerais - Iter -, transferindo as suas competências, relativas à política agrária e

fundiária rural, para a Fundação Rural Mineira - Ruralminas -, e para a Secretaria de

Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e  Gestão  Metropolitana  -

Sedru - aquelas relativas à política fundiária urbana. O projeto estabelece também a

extinção  de  13  cargos  de  provimento  em  comissão  do  Grupo  de  Direção  e

Assessoramento - DAI -, de 11 gratificações temporárias estratégicas - GTE - e de

todos os cargos em comissão da Administração Superior  vinculados ao Iter.  Além

disso, propõe a transferência de 28 cargos do Grupo de Direção e Assessoramento -

DAI - e de 8 gratificações temporárias estratégicas - GTE - vinculados ao Iter para a

Ruralminas, bem como a criação de dois cargos de diretor no quadro de cargos de

provimento em comissão da Ruralminas.

Em sua mensagem que encaminha o projeto, o governador do Estado informa que

“o projeto de lei compõe um abrangente conjunto de medidas administrativas para a

redução de custos e a racionalização da máquina pública do Poder Executivo (...)”.

Informa, também, que “a proposta não importará em redução do comprometimento do

governo  do  Estado  com  as  políticas  públicas  específicas  da  área  tampouco  em

prejuízo no alcance das metas e dos resultados pactuados com a população”.

O projeto suscitou ampla discussão no 1º turno, tanto nas comissões pelas quais

passou, quanto em Plenário, tendo sido aprovado na forma do Substitutivo nº 4, que

incorpora emendas encaminhadas pelo governador do Estado a esta Casa por meio

das Mensagens nos 567/2013 e 615/2013 e alguns dispositivos previstos no Projeto

de Lei nº 4.440/13, projeto este relacionado à reforma administrativa que o Poder

Executivo busca promover. Ademais, o substitutivo redireciona para a Secretaria de

Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa - algumas competências

anteriormente atribuídas à Ruralminas, com o objetivo de fortalecer a mencionada

secretaria. Por fim, corrige erro material, por meio do acréscimo de um dispositivo que

cria cargos de provimento em comissão na Ruralminas,  cujo conteúdo havia sido

suprimido indevidamente do Substitutivo nº 2.  Cumpre destacar que, durante a fase

de discussão do projeto em Plenário, foi apresentado o Substitutivo nº 3, de autoria
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do deputado Rogério Correia, o qual recebeu desta comissão parecer pela rejeição.

Conforme manifestação desta comissão no 1º turno, o projeto em tela se insere no

rol das proposições encaminhadas a esta Casa pelo Poder Executivo com o objetivo

de realizar uma reforma administrativa pontual para redução de gastos com cargos

comissionados  e  custos  operacionais.  Nos  últimos  anos,  observou-se  uma

desaceleração  das  economias  mineira  e  nacional,  com  reflexos  imediatos  nas

receitas estaduais. Assim, criou-se um descompasso entre o ritmo de crescimento

das receitas e das despesas públicas, levando à necessidade de se racionalizar o

gasto  para  melhor  direcioná-lo  às  prioridades  estabelecidas  no  Plano  Mineiro  de

Desenvolvimento Integrado - PMDI. Desse modo, além de promover medidas internas

para as quais não existia reserva de lei, o Executivo propõe as medidas constantes

no projeto em tela e em outros projetos, de modo a gerar uma economia anual de R$

49 milhões.

Tais propostas demonstram que o governo estadual está assumindo uma posição

mais realista em relação aos parâmetros financeiros que vinha adotando nos últimos

anos.  Estes  sempre  acompanharam  as  projeções  do  governo  federal,  que  se

revelaram excessivamente otimistas, considerando, por exemplo, o crescimento do

país (PIB) em 5% e a inflação (IPCA) de 4,5%, em 2013 e em 2012, e o crescimento

do país (PIB) em 5,5% e a inflação (IPCA) de 4,5%, em 2011.

De fato, conforme a exposição de motivos do projeto da Lei Orçamentária Anual -

LOA - do  Estado para 2014,  também encaminhada a esta Casa,  a  estimativa de

receita e de despesa baseou-se nos parâmetros econômicos do Relatório Focus, de 2

agosto de 2013, os quais preveem o crescimento do país (PIB) em 2,60% e a inflação

(IPCA) em 5,87%, projeção bem menos otimista que a estimada pelo governo federal

-  de  crescimento  do  PIB  de  4% e  inflação  de  5,0%  no  próximo ano.  A escolha

evidencia sinergia com as medidas propostas nos projetos citados, constituindo um

esforço conjunto para o ajuste do gasto à realidade nacional e estadual.

No que se refere à criação de cargos e funções, vale mencionar que, segundo ofício

da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, encaminhado a esta

Casa em 13/11/2013,  trata-se de  uma medida compensatória,  visto  que “(…) tais

cargos foram extintos no Iter e criados na Ruralminas”. Sendo assim, houve apenas
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uma movimentação de cargos, o que não incorrerá em aumento de despesas para o

governo do Estado de Minas Gerais.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.439/2013 na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Glaycon Franco - Ulysses

Gomes.

PROJETO DE LEI Nº 4.439/2013

(Redação do Vencido)

Extingue  o  Instituto  de  Terras  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Iter  -  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° - Fica extinta a autarquia Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais,

criada pela Lei  n°  14.084,  de 6 de dezembro de 2001,  e ficam transferidas suas

competências:

I - para a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -,

as  relativas  ao  planejamento,  à  coordenação  e  à  execução da  política  agrária  e

fundiária rural do Estado, na forma do art. 5°;

II - para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e

Gestão Metropolitana -  Sedru -,  as relativas ao planejamento,  à coordenação e à

execução da política fundiária urbana do Estado, na forma do art. 6°.

III - para a Fundação Rural Mineira - Ruralminas -, as relativas à arrecadação de

áreas devolutas rurais e urbanas.

Art.  2°  -  A Seapa sucederá  o Iter  nos contratos  e  convênios  celebrados  e  nos

demais direitos e obrigações, exceto naqueles relativos à regularização urbana, nos

quais a Sedru sucederá o Iter.

Parágrafo único - Ficam transferidos para a Seapa os arquivos e a execução dos

contratos, convênios, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pelo Iter

até  a  data  da  publicação  desta  lei,  excetuados  aqueles  relativos  à  regularização

urbana, que ficam transferidos para a Sedru, procedendo-se, quando necessário, às
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adequações, às ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Art. 3° - Os veículos e equipamentos que constituem o patrimônio do Iter reverterão

ao patrimônio da Seapa.

Parágrafo único - Os demais bens móveis e imóveis que constituem o patrimônio do

Iter  reverterão ao patrimônio da Seapa, excetuados os destinados à regularização

urbana, que ficam transferidos para a Sedru.

Art. 4° - Ficam a Seapa, no que tange à regularização fundiária rural, e a Sedru, no

que tange à regularização fundiária urbana, autorizadas a doar, ceder ou transferir,

mediante convênio com a Ruralminas, as terras públicas dominiais ou devolutas do

patrimônio do Estado necessárias à execução da política fundiária.

§  1º  -  Os processos  de regularização fundiária  e  as  titulações  decorrentes  das

medidas previstas no caput serão de competência das secretarias nele referidas.

§ 2º - Ficam transferidos para a Ruralminas todos os direitos e obrigações relativos

aos procedimentos administrativos ou judiciais decorrentes da gestão de contratos de

arrendamento de terras devolutas rurais celebrados pelo Iter.

Art. 5º - O caput do art. 74 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a

seguinte redação, e ficam acrescentados ao artigo os seguintes incisos XX a XXV,

passando seu inciso XX a vigorar como inciso XXVI:

“Art. 74 - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa

-, a que se refere o inciso I  do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por

finalidade planejar, promover, organizar, dirigir, coordenar, executar, regular, controlar

e  avaliar  as  ações  setoriais  a  cargo  do  Estado  relativas  ao  fomento  e  ao

desenvolvimento do agronegócio e da agricultura familiar, abrangendo as atividades

agrossilvipastoris,  ao  aproveitamento  dos  recursos  naturais  renováveis,  ao

desenvolvimento  sustentável  do  meio  rural,  à  gestão  de qualidade,  ao  transporte,

armazenamento,  comercialização e distribuição de produtos e à política  agrária  e

fundiária rural do Estado, competindo-lhe:

(...)

XX  -  prevenir  e  mediar  conflitos  que  envolvam  a  posse  e  o  uso  da  terra,

contribuindo para a promoção e a defesa dos direitos humanos e civis, observada a

diretriz governamental;
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XXI - fornecer suporte técnico, com vistas à articulação dos esforços do Estado com

os da União, dos Municípios e de entidades civis, em favor da regularização fundiária

rural e da reforma agrária;

XXII - executar a política agrária do Estado, de acordo com programa estadual de

reforma agrária;

XXIII - celebrar convênios, contratos e acordos com órgãos e entidades públicas ou

privadas,  nacionais  ou  internacionais,  com vistas  à consecução de sua finalidade

institucional;

XXIV - apoiar o Estado no processo de captação de recursos relativos ao crédito

fundiário e promover os repasses, observada a diretriz governamental;

XXV  -  desenvolver  ou  fomentar  ações  de  apoio  voltadas  à  consolidação  dos

projetos de assentamento e reforma agrária no Estado sob a responsabilidade do

governo federal e coordenar e executar ações da mesma natureza;”.

Art.  6º  -  Ficam acrescentados ao art.  81  da  Lei  Delegada nº  180,  de 2011,  os

seguintes incisos IX a XI, passando o inciso IX a vigorar como inciso XII:

“Art. 81 - (…)

IX - promover a discriminação e a arrecadação de terras devolutas rurais, realizar a

sua  gestão  e  administrar  as  terras  arrecadadas,  inclusive  as  terras  devolutas

provenientes dos distritos florestais, até que recebam destinação específica;

X - organizar, implantar e coordenar a manutenção do cadastro rural do Estado,

bem  como  identificar  terras  abandonadas,  subaproveitadas,  reservadas  à

especulação e com uso inadequado à atividade agropecuária;

XI - elaborar e executar plano, programa e projetos referentes à telefonia rural;”.

Art. 7° - O art. 157 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 157 - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e

Gestão  Metropolitana  -  Sedru  -,  a  que  se  refere  o  inciso  VIII  do  art.  5°  da  Lei

Delegada n° 179, de 2011, tem por finalidade planejar, organizar, dirigir, coordenar,

executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado relativas à política

de desenvolvimento regional e urbano e gestão metropolitana, competindo-lhe:

I  -  formular  planos,  programas,  propostas  e  estratégias  em  sua  área  de
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competência, inclusive as de habitação de interesse social, de saneamento básico e

ambiental, urbanos e rurais, e de apoio à infraestrutura urbana, em articulação com a

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e demais órgãos e entidades da

administração pública, observadas as diretrizes governamentais;

II - coordenar a política estadual de desenvolvimento regional e urbano e gestão

metropolitana, bem como promover e supervisionar sua execução;

III - apoiar o associativismo municipal e a integração dos municípios de uma mesma

microrregião;

IV  -  prestar  assistência  técnica  aos  municípios  e  difundir  os  instrumentos  de

planejamento e gestão de cidades, em temas específicos de sua competência;

V - elaborar, direta ou indiretamente, em temas específicos de sua competência,

notadamente sobre planejamento territorial, estudos, pesquisas, programas e projetos

voltados para o desenvolvimento municipal e regional ou contratar sua realização;

VI - regular a expansão urbana e emitir  anuência prévia, incluindo prestação de

serviços de análise dos projetos e sua respectiva precificação, para os municípios

não integrantes de regiões metropolitanas, nos casos de:

a) loteamento ou desmembramento localizado em área de interesse especial, tal

como  área  de  proteção  aos  mananciais  ou  ao  patrimônio  cultural,  histórico,

paisagístico e arqueológico;

b) loteamento ou desmembramento localizado em área limítrofe de município ou

pertencente a mais de um município ou em aglomerações urbanas;

c)  loteamento  que  abranja  área  superior  a  1.000.000m²  (um  milhão  de  metros

quadrados);

VII - integrar programas, projetos e atividades urbanos e rurais, federais, estaduais

ou municipais,  de desenvolvimento regional e urbano, de infraestrutura urbana, de

saneamento básico e ambiental e de habitação de interesse social;

VIII - articular-se com instituições públicas e privadas que atuem em sua área de

competência, visando à cooperação técnica e à integração de ações setoriais com

impacto na competitividade e na qualidade de vida das cidades;

IX  -  articular-se  com  a  União  e  com  órgãos  e  entidades  de  fomento  e

desenvolvimento  nacionais  e  internacionais,  sob a  coordenação  da  Secretaria  de
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Estado de Planejamento e Gestão, visando à captação de recursos para programas e

projetos relacionados a sua competência, observadas as diretrizes específicas;

X -  desenvolver,  no  âmbito  de  sua competência,  ações  para  a estruturação de

consórcios públicos e parcerias no âmbito estadual e apoiar os municípios para a

consecução de tal finalidade;

XI  -  promover  parcerias  entre  o  Estado  e  os  municípios  para  a  construção  de

habitações e a realização de melhorias habitacionais nas zonas rurais, em articulação

com a Seapa,  admitindo-se,  excepcionalmente,  a execução direta  nos  casos não

onerosos para o mutuário;

XII - articular-se com os municípios e com órgãos e entidades competentes para a

viabilização de infraestrutura e a regularização urbanística de vilas e favelas, com

vistas à execução direta ou indireta;

XIII - exercer o poder de polícia no âmbito de sua competência, em especial na

regulação da expansão urbana, de que trata o inciso VI, cobrando taxas e aplicando

sanções previstas em lei, e gerir receitas específicas;

XIV  -  coordenar  a  elaboração  e  a  implementação  dos  planos  de  regularização

fundiária urbana;

XV - formular, por meio de agências, em articulação com as secretarias e entidades

do Estado e com os municípios metropolitanos, planos e programas em sua área de

atuação e  apoiar  as  ações  voltadas para o  desenvolvimento  socioeconômico das

regiões metropolitanas do Estado;

XVI - implementar e consolidar o modelo institucional de gestão metropolitana, em

conformidade com o art. 65 da Constituição do Estado e com a legislação pertinente.

§ 1° - Nos órgãos e instituições responsáveis pela gestão de região metropolitana,

conforme previsto no art. 7° da Lei Complementar n° 88, de 12 de janeiro de 2006, o

Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e  Gestão

Metropolitana representará o Poder Executivo, quando designado pelo Governador

do Estado.

§ 2° - Os projetos estratégicos em território metropolitano geridos pelas secretarias

e  entidades  do  Estado  serão  compatíveis  com  as  macrodiretrizes  da  estratégia

metropolitana governamental, e sua operacionalização será precedida de articulação
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no âmbito dos órgãos e instituições a que se refere o §1°.”.

Art. 8° - O  caput do art. 158 e a alínea “c” do item VIII do mesmo artigo da Lei

Delegada n° 180, de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 158 - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e

Gestão Metropolitana tem a seguinte estrutura orgânica básica:

(...)

VIII - (...)

c) Superintendência de Infraestrutura;”.

Art.  9°  -  Ficam  extintos  os  seguintes  cargos  de  provimento  em  comissão  e

Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - do Iter, constantes no item V.10 do

Anexo  V  da  Lei  Delegada  n°  175,  de  26  de  janeiro  de  2007,  considerados  as

alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14 e 24 da referida

lei delegada:

I - cargos da Administração Superior:

a) um cargo de Diretor-Geral;

b) um cargo de Vice-Diretor-Geral;

c) quatro cargos de Diretor;

II - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica e

Fundacional do Poder Executivo - DAI:

a) um DAI-5;

b) quinze DAI-12;

c) cinco DAI-13;

d) quatorze DAI-17;

e) dois DAI-20;

f) dois DAI-24.

III - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) nove GTEI-1;

b) nove GTEI-2.

Art. 10 - Ficam criados, na Seapa, os seguintes cargos de provimento em comissão

do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo -

DAD - e Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE -, a que se refere o item IV.2.1
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do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, considerados as

alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida

lei delegada:

I  -  cargos  do  Grupo  de  Direção e  Assessoramento  da  Administração Direta  do

Poder Executivo - DAD:

a) um DAD-2;

b) dez DAD-3;

c) dez DAD-4;

d) dois DAD-5;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) três GTED-2.

Art. 11 - Ficam transferidos para a Seapa os seguintes cargos de provimento em

comissão do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder

Executivo - DAD - e Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - do Gabinete de

Secretário de Estado Extraordinário de Regularização Fundiária, constantes no item

IV.2.11.7 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 2007, considerados as alterações e

os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I  -  cargos  do  Grupo  de  Direção e  Assessoramento  da  Administração Direta  do

Poder Executivo - DAD:

a) um DAD-2;

b) três DAD-4;

c) um DAD-8;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) três GTED-2;

c) duas GTED-3.

Art. 12 - Em função do disposto nos arts. 10 e 11 desta lei, o item IV.2.1 do Anexo IV

da Lei Delegada n° 174, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo I desta lei,

considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16

e 31 da referida lei delegada.
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Art.  13  -  Ficam criados,  na Ruralminas,  os  seguintes  cargos de provimento  em

comissão do Grupo de Direção e Assessoramento  da Administração Autárquica e

Fundacional  do  Poder  Executivo  -  DAI  -  e  a  seguinte  Gratificação  Temporária

Estratégica - GTE -, a que se refere o item V.28.2 do Anexo V da Lei Delegada nº

175,  de  2007,  considerados  as  alterações  e  os  remanejamentos  efetuados  nos

termos dos arts. 14 e 24 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica e

Fundacional do Poder Executivo - DAI:

a) dois DAI-10;

b) um DAI-13;

II - Gratificação Temporária Estratégica: uma GTEI-2.

Art. 14 - Ficam transferidos para a Ruralminas os seguintes cargos de provimento

em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Indireta do

Poder Executivo - DAI - e a seguinte Gratificação Temporária Estratégica - GTE - do

Iter,  constantes  no  item  V.10.2  do  Anexo  V  da  Lei  Delegada  nº  175,  de  2007,

considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14

e 24 da referida lei delegada:

I  - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Indireta do

Poder Executivo - DAI: dois DAI-17;

II - Gratificação Temporária Estratégica: uma GTEI-1.

Art. 15 - Em função do disposto nos arts. 13 e 14 desta lei, o item V.28.2 do Anexo

V da Lei Delegada n° 175, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo II desta lei,

considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14

e 24 da referida lei delegada.

Art. 16 - Os cargos das carreiras de Analista de Desenvolvimento Rural, de Técnico

de  Desenvolvimento  Rural  e  de  Auxiliar  de  Desenvolvimento  Rural,  do  Grupo de

Atividades  de  Agricultura  e  Pecuária  do  Poder  Executivo,  a  que  se  referem,

respectivamente, os incisos VI, VII e VIII do art. 1° da Lei n° 15.303, de 10 agosto de

2004,  lotados,  na data  de  publicação desta lei,  no  Iter,  passam a ser  lotados na

Seapa e serão extintos com a vacância.

§ 1° - Os cargos das carreiras a que se refere o caput permanecem no Grupo de
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Atividades de Agricultura e Pecuária do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.303,

de 2004.

§ 2º - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e os detentores de

função pública das carreiras a que se refere o caput, lotados, na data de publicação

desta lei, no Iter, ficam transferidos para a Seapa.

Art. 17 - O caput e o inciso II do art. 3° da Lei n° 15.303, de 2004, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 3° - Os cargos das carreiras de que trata esta lei são lotados nos quadros de

pessoal do órgão e das entidades do Poder Executivo a seguir:

(...)

II  -  na  Fundação  Rural  Mineira  -  Ruralminas  -  e  na  Secretaria  de  Estado  de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -, os cargos das carreiras de Analista

de Desenvolvimento Rural,  de Técnico de Desenvolvimento Rural e de Auxiliar  de

Desenvolvimento Rural.”.

Art. 18 - Fica acrescentado ao art. 10 da Lei nº 15.303, de 2004, o seguinte § 3°:

“Art. 10 - (...)

§ 3° - O ingresso nas carreiras de Analista de Desenvolvimento Rural e Técnico de

Desenvolvimento Rural somente ocorrerá na Ruralminas.”.

Art. 19 - O título do item 2.2. do Anexo II da Lei n° 15.303, de 2004, passa a ser:

“2.2 - Atribuições dos Cargos Lotados nos Quadros de Pessoal da Fundação Rural

Mineira  -  Ruralminas  -  e  da  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento - Seapa”.

Art. 20 - O título do item 3.2 do Anexo III da Lei nº 15.303, de 2004, passa a ser:

“3.2 - Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à Constituição

nº  49/2001  e  de  Funções  Públicas  Não Efetivadas  da  Fundação  Rural  Mineira  -

Ruralminas - e da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -

Seapa”.

Art. 21 - O título do item II.2 do Anexo II da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de

2005, passa a ser: “II.2. TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA

FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA E DE CARREIRAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO”.
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Art.  22 -  Os cargos e as gratificações temporárias estratégicas criados,  lotados,

transferidos e extintos por esta lei serão identificados em decreto.

Art. 23 - Ficam revogados:

I - a Lei n° 14.084, de 6 de dezembro de 2001;

II - o item V.10 do Anexo V da Lei Delegada n° 175, de 2007;

III - o § 2° do art. 12 da Lei Delegada n° 179, de 1° de janeiro de 2011;

IV - os arts. 67 e 68 da Lei Delegada n° 180, de 2011.

Art. 24 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1° de janeiro de 2014.

ANEXO I

(a que se refere o art. 12 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO IV

(a que se refere o § 2° do art. 2° da Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVOS DE VALORES UNITÁRIOS E DE CARGOS DE PROVIMENTO EM

COMISSÃO

(...)

IV.2  -  QUANTITATIVOS  DE  CARGOS  DE  PROVIMENTO  EM  COMISSÃO,

FUNÇÕES GRATIFICADAS E GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

ATRIBUÍDOS AOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

IV.2.1  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  AGRICULTURA,  PECUÁRIA  E

ABASTECIMENTO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 19.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O  Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

19.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O  Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 19.12.2013.

”
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ANEXO II

(a que se refere o art. 15 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3° do art. 2° e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada n°

175, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVO  DE  CARGOS  DE  PROVIMENTO  EM  COMISSÃO,  de  funções

gratificadas específicas e de gratificações temporárias estratégicas criadas e extintas

e sua correlação

(...)

V.28 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS

(...)

V.28.2  -  QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO - DAI

* - O Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 19.12.2013.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da

Mensagem nº 516/2013, o projeto em epígrafe, de autoria do governador do Estado,

“altera  as  Leis  Delegadas nº 179,  de 1º  de  janeiro  de 2011,  que dispõe sobre  a

organização básica e a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo do

Estado, e nº 180, de 20 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica da

Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, e dá outras

providências”.

A matéria foi aprovada em 1º turno na forma do Substitutivo nº 3.

Retorna, agora, o projeto a esta comissão com vistas a receber parecer para o 2º

turno, nos termos do art. 102, VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.
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Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

O projeto em análise visa modificar as Leis Delegadas nº 179, de 1º de janeiro de

2011,  e  nº  180,  de  20  de  janeiro  de  2011,  promovendo  uma  reestruturação  na

organização básica da administração pública do Poder Executivo do Estado de Minas

Gerais,  bem  como  em  sua  estrutura  orgânica.  A proposição  estabelece  ainda  a

possibilidade  de  unificação,  a  critério  das  pastas,  da  área  meio  dos  sistemas

operacionais,  com a finalidade de ampliar  a qualidade e a eficiência dos serviços

prestados por meio da melhoria e padronização de processos.

O projeto em tela propõe a fusão dos seguintes órgãos: Secretaria de Estado do

Trabalho e Emprego - Sete - e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social -

Sedese  -,  resultando  na  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Promoção  Social;

Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - Seej -, Secretaria de Estado de

Turismo -  Setur  -  e Gabinete do Secretário  de Estado Extraordinário da Copa do

Mundo,  resultando na Secretaria  de  Estado de Turismo e  Esportes;  Gabinete  do

Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Regularização  Fundiária  e  Secretaria  de

Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -, mantendo a denominação

da  Secretaria;  Gabinete  do  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Gestão

Metropolitana e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana

-  Sedru  -,  alterando  a  sua  denominação  para  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e  Gestão  Metropolitana.  Além  disso,

propõe  a  transformação  do  Gabinete  do  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de

Coordenação  de  Investimentos  Estratégicos  em  Assessoria  Especial  da

Governadoria;  a  absorção,  pelo  Instituto  de  Geociências  Aplicadas,  da  Fundação

Centro Tecnológico de Minas - Cetec -, resultando no Instituto de Geoinformação e

Tecnologia; e a extinção das autarquias Departamento Estadual de Telecomunicações

de Minas Gerais - Detel -, Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter - e

Administração dos Estádios de Minas Gerais - Ademg -, sendo suas competências

finalísticas  absorvidas,  respectivamente,  pela  Fundação TV Minas,  pela  Fundação

Ruralminas e pela Secretaria de Estado de Turismo e Esportes.

A proposição prevê também: a transferência de cargos de provimento efetivo; a
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transferência e a extinção de vários cargos de provimento em comissão, de cargos do

Grupo de Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD -, de

gratificações temporárias estratégicas - GTE - e de funções gratificadas - FGD.

Com o intuito de otimizar os processos de trabalho e gerar excelência, agilidade e

controle das demandas judiciais em face do Sistema Único de Saúde -  SUS -,  o

projeto  cria  o  Núcleo  de  Atendimento  à  Judicialização  da  Saúde,  no  âmbito  da

Secretaria de Saúde - SES.

O projeto suscitou ampla discussão no 1º turno, tanto nas comissões pelas quais

passou, quanto em Plenário, tendo sido aprovado na forma do Substitutivo nº 3. As

alterações realizadas em 1º turno visaram incorporar as emendas encaminhadas pelo

governador, por meio das Mensagens nos 524/2013, 566/2013 e 616/2013, retirar a

desvinculação dos recursos provenientes da compensação financeira pela utilização

de  recursos  hídricos  do  orçamento  da  Semad  e  retirar  a  modificação da parcela

desses recursos destinada ao Fhidro. Além disso, em razão da pertinência temática,

alguns  dispositivos  previstos  na  proposição  analisada  foram  suprimidos  e

direcionados para outros projetos relacionados à reforma administrativa, quais sejam:

Projetos de Lei n°s 4.439, 4.441, 4.442 e 4.443/2013. O substitutivo também alterou

artigo, para permitir o retorno da gestão do Fundo Estadual de Habitação - FEH - para

a Cohab Minas, conforme previsto inicialmente na Lei nº 19.091, de 31 de julho de

2013,  visando  imprimir  maior  agilidade  na  operacionalização  das  rotinas  e  dos

procedimentos orçamentários e financeiros do referido fundo. Ademais, o substitutivo

promoveu ajustes em função da absorção de parte das competências do Gabinete do

Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Gestão  Metropolitana  pela  Sedru  e  pela

Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência

RMBH  -  e  deixou  de  extinguir  o  cargo  de  Vice-Presidente  da  Fhemig.  Foram

realizadas adequações no quantitativo de cargos da Sedru, da Agência RMBH, da

Seej e da Secretaria de Estado de Governo - Segov. Por fim, foi revogado dispositivo

da Lei nº 7.109, de 13 de outubro de 1977,  que permite ao professor que houver

cumprido o tempo de serviço para a aposentadoria ficar afastado das atividades de

docência, pois isso resulta em um grande número de servidores encarregados de

exercerem atividades administrativas sem que haja demanda para tal.  Trata-se de



3056
____________________________________________________________________________

uma adaptação da regra de lotação ao contexto previdenciário atual, que exige idade

mínima de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem.

Cumpre destacar que, durante a fase de discussão do projeto em Plenário, foram

apresentadas  a  Emenda  nº  3,  de  autoria  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  a

Emenda nº 4, de autoria do deputado Celinho do Sinttrocel, a Emenda nº 5, de autoria

do deputado Sávio Souza Cruz, as quais receberam desta comissão parecer pela

rejeição.

Conforme manifestação desta comissão no 1º turno, o projeto em tela se insere no

rol das proposições encaminhadas a esta Casa pelo Poder Executivo com o objetivo

de realizar uma reforma administrativa pontual para redução de gastos com cargos

comissionados  e  custos  operacionais.  Nos  últimos  anos,  observou-se  uma

desaceleração  das  economias  mineira  e  nacional,  com  reflexos  imediatos  nas

receitas estaduais. Assim, criou-se um descompasso entre o ritmo de crescimento

das receitas e das despesas públicas, levando à necessidade de racionalizar o gasto

para  melhor  direcioná-lo  às  prioridades  estabelecidas  no  Plano  Mineiro  de

Desenvolvimento Integrado - PMDI. Desse modo, além de promover medidas internas

para as quais não existia reserva de lei, o Executivo propõe as medidas constantes

no projeto em tela e em outros projetos, de modo a gerar uma economia anual de R$

49 milhões.

Tais propostas demonstram que o governo estadual está assumindo uma posição

mais realista em relação aos parâmetros financeiros que vinha adotando nos últimos

anos.  Estes  sempre  acompanharam  as  projeções  do  governo  federal,  que  se

revelaram excessivamente otimistas, considerando, por exemplo, o crescimento do

país (PIB) em 5% e a inflação (IPCA) de 4,5%, em 2013 e em 2012, e o crescimento

do país (PIB) em 5,5% e a inflação (IPCA) de 4,5%, em 2011.

De fato, conforme a exposição de motivos do projeto da Lei Orçamentária Anual -

LOA - do  Estado para 2014,  também encaminhada a esta Casa,  a  estimativa de

receita e de despesa baseou-se nos parâmetros econômicos do Relatório Focus, de 2

de agosto de 2013, os quais preveem o crescimento do país (PIB) em 2,60% e a

inflação  (IPCA)  em  5,87%,  projeção  bem  menos  otimista  que  a  estimada  pelo

governo federal - de crescimento do PIB de 4% e inflação de 5% no próximo ano. A
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escolha  evidencia  sinergia  com  as  medidas  propostas  nos  projetos  citados,

constituindo  um  esforço  conjunto  para  o  ajuste  do  gasto  à  realidade  nacional  e

estadual.

No que se refere à criação de cargos e funções, vale mencionar que, segundo ofício

da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, encaminhado a esta

Casa em 13/11/2013,  trata-se de  uma medida compensatória,  visto  que “(…) tais

cargos foram extintos no Detel e criados na Sedru”. Sendo assim, houve apenas uma

movimentação  de cargos,  o  que não  incorrerá  em  aumento  de  despesas  para  o

governo do Estado de Minas Gerais.

Com o objetivo de corrigir erros materiais, apresentamos as Emendas nos 1 e 2 ao

vencido em 1º turno.

Acatando  a  sugestão  de  emenda do  deputado André  Quintão,  apresentamos  a

Emenda nº 3, que altera o nome da Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção

Social para Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. Registramos

ainda que o deputado sugeriu emenda que altera o nome da referida secretaria para

Secretaria de Estado de Assistência Social e Trabalho, com a qual não concordamos.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.440/2013 na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nos 1 a 3 a seguir

redigidas.

EMENDA Nº 1

Dê-se aos incisos I dos arts. 47 e 49 do vencido a seguinte redação, e substitua-se

o quadro de cargos de provimento em comissão da Secretaria de Estado de Governo,

constante no item IV.2.11 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 2007, a que se

refere o Anexo I do vencido:

“Art. 47 - (...)

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) seis DAD-4;

b) quatro DAD-5;

c) dois DAD-6;

d) um DAD-7;
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e) dois DAD-8

(...)

Art. 49 - (…)

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) seis DAD-2;

b) nove DAD-3;

c) quatro DAD-4;

(...)

ANEXO I

(a que se refere o art. 52 da Lei n° , de de de 2013)

'ANEXO IV

(a que se refere o § 2° do art. 2° da Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVOS DE VALORES UNITÁRIOS E DE CARGOS DE PROVIMENTO EM

COMISSÃO

IV.2  -  QUANTITATIVOS  DE  CARGOS  DE  PROVIMENTO  EM  COMISSÃO,

FUNÇÕES GRATIFICADAS E GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

ATRIBUÍDOS AOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

(…)

IV.2.11 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário do

Legislativo, de 19.12.2013.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao inciso VII do art. 255 da Lei Delegada nº 180, de 2011, a que se refere o

art. 32 do vencido, a seguinte redação:

“Art. 32 - (…)

'Art. 255 - (…)

VII - Subsecretaria de Esportes:

a) Superintendência de Fomento e Incentivo ao Esporte;

b) Superintendência de Programas Esportivos;

c) Superintendência de Gestão de Estruturas Esportivas;
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d) Núcleo de Eventos e de Articulação dos Territórios Esportivos;'.”.

EMENDA Nº 3

Substituam-se,  no  vencido,  a  expressão  “Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Promoção  Social”  pela  expressão  “Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento  Social”  e  a  expressão  “Secretário  de  Estado  de  Trabalho  e

Promoção  Social”  pela  expressão  “Secretário  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social”.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Glaycon Franco - Lafayette de Andrada - Ulysses

Gomes.

PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

(Redação do Vencido)

Altera as Leis Delegadas nº 179, de 1º  de janeiro de 2011, que dispõe sobre a

organização básica e a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo do

Estado, e nº 180, de 20 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica da

Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A alínea “a” do inciso I, o caput do inciso VIII e os incisos IX e XIX do art. 5º

da Lei Delegada nº 179, de 1º de janeiro de 2011, passam a vigorar com a seguinte

redação, e ficam acrescentadas a seguinte alínea “f” ao inciso V, a seguinte alínea “d”

ao inciso XIII e a seguinte alínea “d” ao inciso XV:

“Art. 5º - (…)

I - (…)

a) Subsecretaria de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária;

(...)

V - (...)

f) Subsecretaria de Políticas sobre Drogas;

(...)

VIII - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão

Metropolitana:



3060
____________________________________________________________________________

(…)

IX - Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social:

a) Subsecretaria de Assistência Social;

b) Subsecretaria de Direitos Humanos;

c) Subsecretaria de Trabalho e Emprego;

(…)

XIII - (...)

d) Subsecretaria de Juventude;

(…)

XV - (...)

d) Centro de Serviços Compartilhados;

(…)

XIX - Secretaria de Estado de Turismo e Esportes:

a) Subsecretaria de Esportes;

b) Subsecretaria de Turismo.”.

Art. 2º - Os incisos VIII, IX e XIX do  caput do art. 6º da Lei Delegada nº 179, de

2011, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados ao artigo os

seguintes §§ 4º e 5º:

“Art. 6º - (…)

VIII - Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão

Metropolitana;

IX - Secretário de Estado de Trabalho e Promoção Social;

(…)

XIX - Secretário de Estado de Turismo e Esportes;

(…)

§ 4º - Ao Centro de Serviços Compartilhados, a que se refere a alínea “d” do inciso

XV do art. 5º, corresponde um cargo de provimento em comissão de Gestor.

§ 5º -  Para fins de valor e sistemática de remuneração, direitos e vantagens, o

cargo  de  Gestor  do  Centro  de  Serviços  Compartilhados  equipara-se  ao  de

Subsecretário de Estado.”.

Art. 3º - O caput e as alíneas “b” e “c” do inciso VII e os incisos VIII e XVI do art. 12
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da Lei Delegada n° 179, de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando

acrescentadas ao inciso VII as seguintes alíneas “e” e “f”:

“Art. 12 - (…)

VII  -  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e

Gestão Metropolitana:

(...)

b)  Agência  de  Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  -

Agência RMBH;

c) Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço - Agência

RMVA;

(…)

e) Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab;

f) Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa;

VIII - à Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social:

a) Fundação Educacional Caio Martins - Fucam;

b) Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig;

(...)

XVI  -  à  Secretaria  de  Estado  de  Turismo  e  Esportes:  Companhia  Mineira  de

Promoções - Prominas.”.

Art. 4º - Ficam acrescentados ao art. 3º da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de

2011, os seguintes §§ 3º, 4° e 5°:

“Art. 3º - (…)

§ 3º - Os órgãos e as entidades das administrações direta, autárquica e fundacional

do Poder Executivo, observada a conveniência administrativa, poderão, nos termos

do  regulamento,  compartilhar  a  execução  das  atividades  de  apoio  e  suporte

administrativo, preferencialmente no âmbito do mesmo sistema operacional.

§ 4º - O Poder Executivo poderá, observado o disposto na alínea “a” do inciso VI do

art.  84  da  Constituição  da  República,  extinguir,  mediante  decreto,  unidades  da

estrutura orgânica básica de órgãos ou entidades da administração direta, autárquica

e fundacional que tenham perdido a sua funcionalidade devido ao compartilhamento

de que trata o § 3º, observada a conveniência e a eficiência administrativa.
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§ 5° - Para fins do disposto neste artigo, entende-se como sistema operacional os

órgãos  e  as  entidades  a  eles  vinculadas  que  definem  e  executam  determinada

política.”.

Art. 5º - Fica acrescentado ao caput do art. 26 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o

seguinte  inciso  IV,  passando  o  §  3º  do  mesmo artigo  a  vigorar  com  a  seguinte

redação:

“Art. 26 - (...)

IV - Assessoria de Coordenação de Investimentos.

(...)

§ 3º  -  A Assessoria de Assuntos Econômicos, a Assessoria de Coordenação de

Investimentos  e  a  Assessoria  de  Articulação,  Parceria  e  Participação  Social  são

órgãos  de  assessoramento  imediato  do  Governador  e  subordinam-se

administrativamente à Secretaria-Geral.”.

Art. 6º - Fica acrescentado à Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte art. 28-B:

“Art. 28-B - Compete à Assessoria de Coordenação de Investimentos coordenar as

ações  de  desenvolvimento  dos  projetos  de  investimento  no  âmbito  do  Poder

Executivo, prestando assessoramento técnico especializado ao Governador.”.

Art. 7° - O inciso IX do art. 75 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 75 - (…)

IX - Subsecretaria de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária:

a) Superintendência de Agricultura Familiar;

b) Superintendência de Gestão dos Mercados Livre do Produtor;

c) Superintendência de Regularização Fundiária.”.

Art. 8° - Fica acrescentado ao art. 111 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte

inciso XVI, passando os incisos XVI e XVII a vigorar como incisos XVII e XVIII, com a

seguinte redação:

“Art. 111 - (...)

XVI - estabelecer as diretrizes da política estadual de telecomunicações;

XVII - exercer o poder de polícia no âmbito de sua competência;

XVIII - exercer atividades correlatas.”.
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Art. 9° - O art. 112 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.  112 -  A Secretaria  de Estado de Cultura tem a seguinte estrutura orgânica

básica:

I - Gabinete;

II - Auditoria Setorial;

III - Assessoria Jurídica;

IV - Assessoria de Comunicação Social;

V - Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação;

VI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;

VII - Superintendência de Interiorização e Ação Cultural;

VIII - Superintendência de Bibliotecas Públicas e Suplemento Literário;

IX - Superintendência de Fomento e Incentivo à Cultura;

X - Superintendência de Museus e Artes Visuais;

XI - Arquivo Público Mineiro.”.

Art. 10 - Fica acrescentada ao inciso III do art. 119 da Lei Delegada nº 180, de 2011,

a seguinte alínea “f”:

“Art. 119 - (...)

III - (...)

f) Diretoria de Radiofusão e Telecomunicações.”.

Art.  11 - Ficam acrescentados ao art.  132 da Lei Delegada nº 180, de 2011, os

seguintes incisos XII a XIV, passando o seu inciso XII a vigorar como inciso XV:

“Art. 132 - (...)

XII - elaborar e propor as políticas estaduais sobre drogas, bem como as ações

necessárias a sua implantação;

XIII - planejar, desenvolver, implantar e coordenar projetos, programas e ações de

prevenção  do  uso  de  substâncias  e  produtos  psicoativos,  em  articulação  com  a

Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social;

XIV -  credenciar  organizações  públicas,  privadas  e  não  governamentais  para  a

composição das redes locais e setoriais de políticas sobre drogas;”.

Art. 12 - Fica acrescentado ao art. 133 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte
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inciso XVII:

“Art. 133 - (...)

XVII - Subsecretaria de Política sobre Drogas:

a) Superintendência de Prevenção e Descentralização da Política sobre Drogas;

b) Superintendência de Tratamento;

c) Superintendência de Acolhimento;

d) Centro de Referência Estadual em Álcool e outras Drogas.”.

Art.  13 - Ficam acrescentados ao art. 134 da Lei Delegada nº 180, de 2011, os

seguintes inciso VII e § 10:

“Art. 134 - (...)

VII - o Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas.

(...)

§ 10 - A Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Políticas Sobre Drogas será

exercida pela Subsecretaria de Políticas sobre Drogas.”.

Art.  14  -  O art.  135 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a vigorar  com a

seguinte redação:

“Art.  135 - A Secretaria de Estado de Defesa Social é o órgão gestor do Fundo

Penitenciário Estadual e do Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão

de Entorpecentes - Funpren.”.

Art.  15  -  O art.  152 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 152 - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico tem a seguinte

estrutura orgânica básica:

I - Gabinete;

II - Assessoria Jurídica;

III - Auditoria Setorial;

IV - Assessoria de Comunicação Social;

V - Assessoria de Gestão e Inteligência Estratégica;

VI - Unidade Central de Parcerias Público-Privadas;

VII - Central Exportaminas;

VIII - Subsecretaria de Indústria, Comércio e Serviços:
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a) Superintendência de Apoio à Competitividade e ao Empreendedorismo;

b) Superintendência de Desenvolvimento da Produção;

c) Superintendência de Artesanato, Cooperativismo e Apoio ao Setor Terciário;

IX - Subsecretaria de Investimentos Estratégicos:

a) Superintendência de Planejamento, Integração e Financiamento ao Investimento;

b) Superintendência de Logística;

c) Superintendência de Projetos Especiais;

X - Subsecretaria de Política Mineral e Energética:

a) Superintendência de Política Mineral;

b) Superintendência de Política Energética;

XI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.”.

Art. 16 - Fica acrescentado ao § 2º do art. 153 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o

seguinte inciso IX:

“Art. 153 - (…)

§ 2º - (…)

IX - Fundo de Incentivo à Inovação Tecnológica - Fiit.”.

Art. 17 - O caput e o inciso II do art. 159 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passam a

vigorar com a seguinte redação:

Art.  159  -  Integram  a  área  de  competência  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana:

(...)

II - por vinculação:

a) a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento

Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae-MG;

b)  a  Agência  de Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana de Belo  Horizonte -

Agência RMBH;

c) a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço - Agência

RMVA;

d) a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab;

e) a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa.”.

Art.  18  -  O art.  160 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a
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seguinte redação:

“Art. 160 - A Sedru é o órgão gestor do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, e

a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab Minas - é a gestora

do Fundo Estadual de Habitação - FEH -, enquanto perdurarem suas atividades.”.

Art.  19  -  O Capítulo  XI  do Título  II  da  Lei  Delegada nº  180,  de 2011,  passa a

denominar-se: “Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e

Gestão Metropolitana”.

Art.  20  -  O art.  168 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 168 - A Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social - Sedese -, a que

se refere o inciso IX do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade

planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado que

visem ao fomento e ao desenvolvimento social da população,  por  meio de ações

relativas à garantia e à promoção dos direitos humanos, à assistência social para o

enfrentamento  da  pobreza,  ao  provimento  de  condições  para  a  superação  da

vulnerabilidade social e à formulação e ao fomento das políticas públicas de trabalho

e emprego, competindo-lhe:

I  -  formular  e  coordenar  a  política  estadual  de  assistência  social,  apoiar  e

supervisionar sua execução, direta ou indiretamente, em sua área de competência;

II - implementar as ações do Estado no âmbito do Sistema Único de Assistência

Social - Suas;

III  -  apoiar  ações  e  projetos  da  sociedade  civil  voltados  para  as  necessidades

básicas e os mínimos sociais;

IV - apoiar a iniciativa privada nas ações voltadas para a responsabilidade social,

em articulação com outros órgãos estaduais;

V -  manter  cadastro atualizado das entidades  de cunho social  com atuação no

Estado;

VI - elaborar e divulgar, de forma articulada, as diretrizes das políticas estaduais de

atendimento,  promoção  e  defesa  de  direitos  e,  no  limite  de  sua  competência,

executar, de forma direta ou indireta, as ações relativas aos seguintes direitos:

a) da criança e do adolescente;
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b) do idoso;

c) da mulher;

d) da pessoa com deficiência;

e) da igualdade racial;

f) da diversidade sexual;

g) outros que se enquadrem na abrangência das políticas públicas de promoção e

proteção de direitos;

VII - promover e divulgar ações que garantam a eficácia das normas vigentes de

defesa  dos  direitos  humanos  estabelecidos  na  Constituição  da  República,  na

Declaração  Americana  dos  Direitos  e  Deveres  Fundamentais  do  Homem,  na

Declaração Universal dos Direitos Humanos e em acordos dos quais o Brasil  seja

signatário;

VIII  -  manter atividades de pesquisa e acompanhamento de cenários de direitos

humanos e de políticas sociais, por meio de observatório;

IX - formular e coordenar a política estadual relacionada com o trabalho, a geração

de emprego e de renda, a colocação e a recolocação no mercado de trabalho;

X - fomentar as políticas voltadas para a inclusão produtiva;

XI  -  manter  atividades  de  pesquisa,  desenvolvimento  de  metodologias  e

acompanhamento de cenários de trabalho e emprego;

XII  -  promover  a articulação das ações voltadas para a qualificação e formação

profissional,  buscando  o  incremento  das  políticas  públicas  para  a  geração  de

emprego e renda no Estado;

XIII - formular planos e programas, na sua área de competência, em articulação

com  a  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  e  outras  secretarias  de

Estado, notadamente as de Defesa Social, de Educação e de Desenvolvimento dos

Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas, observadas as diretrizes gerais

do governo;

XIV - promover e facilitar a interiorização, a intersetorialidade e as parcerias para a

implementação das políticas públicas sob sua direção, com vistas à universalização

dos direitos sociais;

XV - realizar conferências relativas às políticas públicas incluídas no âmbito de sua
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competência;

XVI - exercer o poder de polícia no âmbito de sua competência;

XVII - exercer atividades correlatas.”.

Art. 21 - O caput do art. 169 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 169 - A Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social tem a seguinte

estrutura orgânica básica:

I - Gabinete;

II - Auditoria Setorial;

III - Assessoria Jurídica;

IV - Assessoria de Comunicação Social;

V - Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação;

VI - Assessoria de Projetos Especiais;

VII - Assessoria de Assuntos Sociais para Vilas e Favelas;

VIII - Subsecretaria de Direitos Humanos:

a) Superintendência de Políticas de Promoção de Direitos e Cidadania;

b) Superintendência de Políticas de Proteção de Direitos;

c) Escritório de Direitos Humanos;

d)  Coordenadoria  Especial  de  Apoio  e  Assistência  à  Pessoa  com  Deficiência  -

Caade;

e) Coordenadoria Especial da Política Pró-Criança e Adolescente - Cepcad;

f) Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres - Cepam;

g) Coordenadoria Especial de Políticas de Diversidade Sexual;

h) Coordenadoria Especial de Políticas Pró-Igualdade Racial;

i) Coordenadoria Especial de Políticas para o Idoso;

IX - Subsecretaria de Assistência Social:

a) Superintendência de Políticas de Assistência Social;

b)  Superintendência  de  Capacitação,  Monitoramento,  Controle  e  Avaliação  de

Políticas de Assistência Social;

X - Subsecretaria de Trabalho e Emprego:

a) Superintendência de Gestão do Atendimento ao Trabalhador;
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b) Superintendência de Política de Trabalho e Emprego;

XI - Superintendência de Interiorização;

XII - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.”.

Art.  22  -  O art.  170 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 170 - Integram a área de competência da Secretaria de Estado de Trabalho e

Promoção Social:

I - por subordinação administrativa:

a) O Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas;

b) o Conselho Estadual de Promoção de Igualdade Racial - Conepir;

c) o Conselho Estadual do Idoso - CEI;

d) o Conselho Estadual da Mulher - CEM;

e) o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente - Cedca;

f) o Conselho Estadual de Defesa dos Portadores de Deficiência - Cedpo;

g) o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - Conedh;

h) o Conselho Estadual de Direitos Difusos;

i) o Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda - Ceter;

j) o Conselho Estadual da Economia Popular Solidária - Ceeps;

k) o Comitê Gestor Estadual para a Criança e o Adolescente do Semiárido Mineiro;

II - por vinculação:

a) a Fundação Caio Martins - Fucam;

b) a Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig.”.

Art. 23 - O caput do art. 171 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com

a seguinte redação,  e  fica  acrescentado ao inciso  II  do  mesmo artigo a seguinte

alínea “e”:

“Art.  171 -  A Secretaria  de Estado de Trabalho  e  Promoção Social  participa  da

gestão dos fundos a seguir mencionados nas seguintes condições:

II - (…)

e) Fundo de Erradicação da Miséria - FEM.”.

Art. 24 - Fica acrescentada ao Capítulo XII do Título II da Lei Delegada nº 180, de

2011, a seguinte Seção II, contendo os arts. 176-A e 176-B a seguir:
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“TÍTULO II

(...)

CAPÌTULO XII

(…)

Seção II

Da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais

Art. 176-A - Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig -, a

que se refere o inciso  XIV do art.  12  da Lei  Delegada nº  179,  de  2011,  tem por

finalidade  promover  a  habilitação  e  a  qualificação  profissional,  a  formação  e  o

aperfeiçoamento de professores em nível superior e de instrutores para modalidades

técnicas,  bem como a educação técnica,  o desenvolvimento de metodologias  e a

aplicação de recursos  tecnológicos para  a qualificação e  a especialização para o

trabalho,  observada a política formulada pela Secretaria de Estado de Trabalho e

Promoção Social, competindo-lhe:

I - formar, aperfeiçoar e especializar docentes para atuarem no ensino fundamental,

médio, técnico e superior;

II - criar, manter e ministrar cursos de formação de profissionais em nível técnico, de

graduação,  pós-graduação,  extensão  e  aperfeiçoamento,  por  meio  de  cursos

regulares e de educação a distância;

III  -  desenvolver  programas  de  qualificação  profissional  para  trabalhadores,

oferecendo-lhes  condições  de acesso a  estudos  de diferentes  níveis,  mediante  a

realização de cursos de longa ou curta duração, visando a sua inserção no mercado

de trabalho;

IV  -  prestar  serviços  de  assessoria  e  de  consultoria  a  instituições  públicas  e

privadas  nas  áreas  de  tecnologia,  trabalho,  ensino,  pesquisa  e  desenvolvimento

institucional;

V  -  divulgar  estudos,  experiências  e  inovações  resultantes  de  sua  atuação  no

ensino, de pesquisa ou de desenvolvimento de programas e projetos;

VI -  desenvolver projetos e capacitar  recursos humanos para o desempenho de

atividades profissionais em instituições públicas e privadas, adequando o potencial do

quadro de pessoal às necessidades sociais;
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VII - qualificar, formar e especializar profissionais em nível técnico para atuarem nos

setores primário, secundário e terciário da economia;

VIII - estabelecer parcerias com entidades nacionais e internacionais com o objetivo

de desenvolver projetos de pesquisa e extensão na área de ensino;

IX - exercer atividades correlatas.

Art. 176-B - A Utramig tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I - Conselho Curador;

II - Direção Superior: Presidente;

III - Unidades Administrativas:

a) Gabinete;

b) Procuradoria;

c) Auditoria Seccional;

d) Assessoria de Comunicação Social;

e) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;

f) Diretoria de Ensino e Pesquisa;

g) Diretoria de Qualificação e Extensão;

h) Diretoria de Ensino a Distância.”.

Art.  25 -  O Capítulo XII  do Título II  da Lei  Delegada nº 180,  de 2011,  passa a

denominar-se: “Da Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social”.

Art.  26  -  O art.  193 da Lei  Delegada  n°  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 193 - A Lemg tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I - Conselho de Administração;

II - Direção Superior:

a) Diretor-Geral;

b) 1°-Vice-Diretor-Geral;

c) 2°-Vice-Diretor-Geral;

III - Unidades Administrativas:

a) Procuradoria;

b) Auditoria Seccional;

c) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças.”.
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Art.  27  -  O art.  196 da Lei  Delegada  nº  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 196 - A Secretaria de Estado de Governo tem a seguinte estrutura orgânica

básica:

I - Gabinete;

II - Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação;

III - Assessoria de Comunicação Social;

IV - Assessoria Jurídica;

V - Auditoria Setorial;

VI - Subsecretaria de Assuntos Municipais:

a) Superintendência de Projetos;

b) Superintendência de Apoio Institucional aos Municípios;

VII - Subsecretaria de Comunicação Social:

a) Assessoria de Gestão da Comunicação;

b) Núcleo de Auditoria Setorial;

c) Superintendência Central de Publicidade;

d) Superintendência Central de Imprensa;

e) Superintendência Central de Eventos e Promoções;

VIII - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;

IX - Superintendência Central de Convênios;

X - Subsecretaria da Juventude:

a) Superintendência de Intersetorialidade;

b) Superintendência de Articulação.”.

Art. 28 - O inciso II do art. 197 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 197 - (…)

II - por subordinação administrativa:

a) o Conselho Estadual de Comunicação Social;

b) o Conselho Estadual da Juventude.”.

Art. 29 - Fica acrescentado ao art. 212 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte

inciso XIV, passando o § 1º a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 212 - (…)

XIV - Centro de Serviços Compartilhados:

a) Núcleo de Execução de Despesas;

b) Núcleo de Serviços Administrativos;

c) Núcleo de Gestão de Compras;

d) Núcleo de Auditoria Setorial;

e) Núcleo de Assessoramento Jurídico;

f) Núcleo de Gestão de Serviços;

(...)

§ 1º - As UAIs, até o limite de trinta unidades, e as Coordenadorias Regionais, até o

limite de vinte e cinco unidades, subordinam-se à Coordenadoria Especial de Gestão

das  UAIs  e  à  Superintendência  de  Planejamento,  Gestão  e  Finanças,

respectivamente, e têm sede nos municípios definidos em decreto.”.

Art. 30 - O inciso VI do art. 223 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 223 - (...)

VI - Núcleo de Atendimento à Judicialização da Saúde;”.

Art. 31 - Fica acrescentada ao inciso III  do art. 226 da Lei Delegada nº 180, de

2011, a seguinte alínea “g”:

“Art. 226 - (…)

III - (...)

g) Superintendência Geral do Canal Minas Saúde.”.

Art. 32 -  O Capítulo XXII do Título II da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a

denominar-se: “Secretaria de Estado de Turismo e Esportes”, e os arts. 253, 254, 255

e 256 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 253 - A Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, a que se refere o inciso

XIX do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade planejar, coordenar

e fomentar as ações relacionadas ao turismo, objetivando a sua expansão, a melhoria

da  qualidade  de  vida  das  comunidades,  a  geração  de  emprego  e  renda  e  a

divulgação  do  potencial  turístico  do  Estado,  bem  como planejar,  dirigir,  executar,

controlar  e  avaliar  as  atividades  setoriais  a  cargo  do  Estado  que  visem  ao
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desenvolvimento social, por meio de ações relativas ao esporte e ao lazer, administrar

direta ou indiretamente estádios próprios ou de terceiros, mediante convênio, contrato

ou instrumento congênere, competindo-lhe:

I - propor, coordenar e implementar, em articulação com órgãos e entidades das

esferas de governo federal, estadual e municipal, a política estadual de turismo, o

Plano Mineiro de Turismo e os demais planos, programas e projetos relacionados ao

apoio e ao incentivo ao turismo;

II - criar e divulgar o calendário oficial de eventos turísticos do Estado;

III  -  promover e difundir,  por meio de atividades turísticas, a cultura mineira, em

articulação com a Secretaria de Estado de Cultura;

IV - promover a intersetorialidade voltada para o desenvolvimento da infraestrutura

turística;

V - fomentar a instalação de empreendimentos ligados às atividades turísticas;

VI - promover e divulgar os produtos turísticos do Estado;

VII  -  propor  normas  visando  ao  estímulo  e  ao  desenvolvimento  do  turismo,  no

âmbito de sua atuação;

VIII  -  executar,  direta ou indiretamente, projetos específicos para implantação de

receptivos  turísticos,  recuperação  de  estética  urbana  e  ambiental  voltada  para  o

turismo e apoio à rede hoteleira e de restaurantes, no âmbito de circuitos turísticos ou

áreas assemelhadas;

IX - promover a gastronomia como atividade integrante da política de turismo do

Estado;

X - elaborar e propor as políticas estaduais de esporte e lazer, bem como realizar as

ações necessárias à sua implantação, acompanhamento e avaliação;

XI  -  articular-se  com  o  governo  federal,  os  governos  municipais,  os  órgãos

estaduais,  o  terceiro  setor  e  o  setor  privado,  objetivando  a  promoção  da

intersetorialidade das ações voltadas para o incremento das atividades físicas, da

prática esportiva e do lazer;

XII - promover o esporte socioeducativo, como meio de inclusão social, e ações que

visem a estimular o surgimento e o desenvolvimento de vocações esportivas;

XIII -  garantir o acesso da população a atividades físicas e práticas esportivas e
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aprimorar a gestão da política pública de esportes, mediante o monitoramento dos

territórios esportivos mineiros, a capacitação de pessoal e a aplicação de critérios

legais, incluídos o da proporcionalidade de recursos e o de indicadores de resultados

para a aferição da eficiência de da atuação da secretaria;

XIV - ampliar as estruturas destinadas à prática de atividades físicas e de esportes

nos municípios, bem como apoiar a sua recuperação e modernização, observados os

objetivos dos programas governamentais e as demandas locais;

XV - promover e coordenar a captação de recursos públicos e privados destinados

a atividades esportivas e de lazer, bem como aprovar projetos esportivos habilitados

para fins de obtenção de recursos provenientes da concessão de incentivos fiscais;

XVI  -  promover  ações  que  visem  à  preservação  e  à  recuperação  da  memória

esportiva no Estado;

XVII - articular-se com os conselhos municipais de esporte, bem como estimular

sua criação em municípios que não dispõem desses órgãos, e com outros conselhos

setoriais, a fim de ampliar a cooperação mútua e estabelecer estratégias comuns de

implementação de políticas públicas;

XVIII - garantir a conservação, a manutenção e a modernização dos estádios sob

sua administração;

XIX - acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de concessão dos estádios

próprios ou de terceiros sob a responsabilidade do Estado;

XX - exercer atividades correlatas.

Art. 254 - Integram a área de competência da Secretaria de Estado de Turismo e

Esportes:

I - por subordinação administrativa:

a) o Conselho Estadual de Desportos;

b) o Conselho Estadual do Turismo;

II - por vinculação: a empresa Companhia Mineira de Promoções - Prominas.

Art. 255 - A Secretaria de Estado de Turismo e Esportes tem a seguinte estrutura

orgânica básica:

I - Gabinete;

II - Assessoria Jurídica;
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III - Auditoria Setorial;

IV - Assessoria de Comunicação Social;

V - Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação;

VI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;

VII - Subsecretaria de Esportes:

a) Superintendência de Esporte; e

b) Superintendência de Gestão de Estruturas Esportivas;

VIII - Subsecretaria de Turismo:

a) Superintendência de Políticas de Turismo;

b) Superintendência de Estruturas do Turismo;

c) Superintendência de Gastronomia;

IX - Coordenadoria Especial da Copa do Mundo.

Parágrafo único - A Coordenadoria Especial da Copa do Mundo, a que se refere o

inciso IX do caput, integra a Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, em caráter

complementar e temporário, até 31 de dezembro de 2014.

Art. 256 - A Secretaria de Estado de Turismo e Esportes é o órgão gestor do Fundo

de Assistência ao Turismo - Fastur.”.

Art.  33 -  Ficam  extintos  os  cargos  de  Secretário  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude e de Secretário  de Estado de Trabalho e Emprego,  a que se referem,

respectivamente, os incisos XI e XVII do art. 6º da Lei Delegada nº 179, de 2011.

Art. 34 - Ficam extintos os seguintes cargos:

I - Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo, a que se refere o art. 7º

da Lei Delegada nº 179, de 2011;

II - Secretário de Estado Extraordinário de Gestão Metropolitana, a que se refere o

art. 8º da Lei Delegada nº 179, de 2011;

III - Secretário de Estado Extraordinário de Regularização Fundiária, a que se refere

o art. 9º da Lei Delegada nº 179, de 2011;

IV - Secretário de Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos, a que

se refere o art. 1º da Lei nº 20.312, de 27 de julho de 2012, a partir de 1º de abril de

2014.

Art.  35  -  Fica  extinto  o  cargo  de  Subsecretário  de  Articulação  Política,
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correspondente, nos termos do § 3º do art. 6º da Lei Delegada nº 179, de 2011, à

subsecretaria a que se refere a alínea “a” do inciso XIII do art. 5º da Lei Delegada nº

179, de 2011.

Art. 36 - Fica criado um cargo de provimento em comissão de Gestor do Centro de

Serviços Compartilhados, a que se refere o § 4º do art. 6º da Lei Delegada nº 179, de

2011, acrescentado por esta lei.

Art. 37 - Ficam extintos os cargos de provimento em comissão de Vice-Diretor Geral

e de Vice-Presidente, constantes, respectivamente, nos itens V.1.A.1, V.1.B.1, V.7.1,

V.12.1,  V.13.1,  V.14.1  e  V.15.1  e  nos  itens  V.19.1,  V.21.1,  V.22.1,  V.24.1,  V.27.1,

V.28.1 e V.32.1 do Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007.

Art. 38 -  Ficam extintos os cargos de Vice-Presidente da Empresa de Assistência

Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater -, da Empresa de

Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig - e da Rádio Inconfidência Ltda., a

que se refere o art. 25 da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011.

Art. 39 - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - do

Gabinete  de  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Regularização  Fundiária,

constantes no item IV.2.11.7 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de

2007,  consideradas as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos

arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cinco DAD-2;

II - seis DAD-4;

III - dois DAD-6;

IV - um DAD-8;

V - um DAD-10.

Art. 40 - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - e

Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - da Secretaria de Estado de Trabalho

e Emprego, constantes no item IV.2.14-A do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de

2007,  considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos

arts. 16 e 31 da referida lei delegada:
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I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) seis DAD-1;

b) quatro DAD-2;

c) seis DAD-3;

d) quatro DAD-4;

e) três DAD-5;

f) três DAD-6;

g) três DAD-7;

h) dois DAD-10;

II - Gratificações Temporária Estratégicas:

a) sete GTED-2;

b) vinte GTED-3;

c) três GTED-4.

Art. 41 - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - e

Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - do Gabinete do Secretário de Estado

Extraordinário de Gestão Metropolitana, constantes no item IV.2.11.15 do Anexo IV da

Lei  Delegada nº  174,  de  2007,  considerados as alterações e os remanejamentos

efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) quatro DAD-6;

b) cinco DAD-7;

c) cinco DAD-8;

d) um DAD-10;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas: cinco GTED-4.

Art. 42 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção

Social  -  Sedese -  os  seguintes  cargos de provimento  em comissão do Grupo de

Direção e  Assessoramento  da  Administração Direta  do  Poder  Executivo  -  DAD -,

funções gratificadas e Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - da Secretaria

de Estado de Trabalho e Emprego, constantes no item IV.2.14-A do Anexo IV da Lei

Delegada  nº  174,  de  2007,  considerados  as  alterações  e  os  remanejamentos
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efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) seis DAD-1;

b) três DAD-2;

c) vinte DAD-3;

d) vinte e quatro DAD-4;

e) um DAD-5;

f) oito DAD-6;

g) dois DAD-8;

II - funções gratificadas:

a) uma FGD-1;

b) duas FGD-3;

c) seis FGD-4;

d) duas FGD-7;

e) uma FGD-9;

III - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) quinze GTED-2;

c) treze GTED-3;

d) cinco GTED-4.

Art. 43 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Turismo e Esportes -

Setes -  os  seguintes  cargos de provimento em comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento  da  Administração  Direta  do  Poder  Executivo  -  DAD  -,  funções

gratificadas e Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - da Secretaria de Estado

de Esportes e da Juventude, previstos no item IV.2.9 do Anexo IV da Lei Delegada nº

174,  de  2007,  considerados  as  alterações  e  os  remanejamentos  efetuados  nos

termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) um DAD-1;

b) cinco DAD-2;

c) três DAD-3;
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d) quarenta e sete DAD-4;

e) três DAD-5;

f) cinco DAD-6;

g) quatro DAD-7;

h) um DAD-8;

II - funções gratificadas:

a) sete FGD-4;

b) uma FGD-5;

c) duas FGD-6;

d) seis FGD-7;

e) uma FGD-8;

f) uma FGD-9;

III - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) cinco GTED-2;

c) sete GTED-3;

d) cinco GTED-4.

Art. 44 - Fica transferido para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional,

Política Urbana e Gestão Metropolitana um cargo DAD-6, do Gabinete do Secretário

de Estado Extraordinário de Gestão Metropolitana, constante no item IV.2.11.15 do

Anexo  IV  da  Lei  Delegada  nº  174,  de  2007,  considerados  as  alterações  e  os

remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada.

Art.  45  -  Ficam  transferidos  para  a  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  os

seguintes  cargos  de  provimento  em  comissão  do  Grupo  de  Direção  e

Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - da Secretaria

de Estado de Esportes e da Juventude, constantes no item IV.2.9 do Anexo IV da Lei

Delegada  nº  174,  de  2007,  considerados  as  alterações  e  os  remanejamentos

efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - um DAD-2;

II - três DAD-3;

III - dez DAD-4;
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IV - nove DAD-5;

V - três DAD-7;

VI - um DAD-8.

Art. 46 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Turismo e Esportes -

Setes -  os  seguintes  cargos de provimento em comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento  da  Administração  Direta  do  Poder  Executivo  -  DAD  -,  funções

gratificadas  e  Gratificações  Temporárias  Estratégicas  -  GTE  -  do  Gabinete  do

Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo, constantes no item IV.2.11.14

do Anexo IV da  Lei  Delegada nº 174,  de  2007,  considerados as alterações e  os

remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) um DAD-1;

b) cinco DAD-6;

c) um DAD-7;

d) dois DAD-8;

e) dois DAD-9;

f) um DAD-10;

g) dois DAD-11;

II - funções gratificadas:

a) uma FGD-7;

b) duas FGD-9;

III - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) quatro GTED-2;

c) duas GTED-3;

d) uma GTED-4.

§  1º  -  Os  cargos,  funções  gratificadas  e  gratificações  temporárias  estratégicas

transferidos por  este  artigo ficam lotados na Coordenadoria  Especial  da  Copa do

Mundo, extinguindo-se em 31 de dezembro de 2014.

§  2º  -  Os  cargos,  funções  gratificadas  e  gratificações  temporárias  estratégicas

extintos nos termos do § 1º serão identificados em decreto.
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Art. 47 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Governo - Segov - os

seguintes  cargos  de  provimento  em  comissão  do  Grupo  de  Direção  e

Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - e Gratificações

Temporárias  Estratégicas  -  GTE  -  da  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude, constantes no item IV.2.9 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 2007,

considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16

e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) dois DAD-2;

c) dois DAD-3;

d) seis DAD-4;

e) dois DAD-6;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) seis GTED-4.

Art. 48 - Fica extinto no âmbito da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas

Gerais - ESP-MG -, um cargo DAD-8, constante no item IV.2.21 do Anexo IV da Lei

Delegada nº 174, de 2007.

Art. 49 - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - e

Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - da Secretaria de Estado de Esportes

e da Juventude, constantes no item IV.2.9 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de

2007, considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos

arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) quatro DAD-2;

b) sete DAD-3;

c) quatro DAD-4;

d) quatro DAD-5;

e) um DAD-7;

f) dois DAD-8;



3083
____________________________________________________________________________

II - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) cinco GTED-2;

b) oito GTED-3;

c) duas GTED-4.

Art. 50 - Ficam criados os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - e

Gratificações  Temporárias  Estratégicas  -  GTE  -  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana, a que se refere o

item IV.2.6 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 2007, considerados as alterações

e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento: nove DAD-4;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas: seis GTED-2.

Art. 51 - Ficam criados os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD -

da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Sectes -, a que se

refere o item IV.2.2 do Anexo IV da Lei Delegada n° 174, de 2007, considerados as

alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida

lei delegada:

I - um DAD-4;

II - um DAD-3.

Art. 52 - Em função do disposto nos arts. 42 a 51 desta lei, os quadros relativos aos

cargos de provimento em comissão dos itens IV.2.2 e IV.2.4, os itens IV.2.6 e IV.2.7,

os  quadros  relativos  aos  cargos  de  provimento  em  comissão  e  às  gratificações

temporárias estratégicas do item IV.2.11 e os itens IV.2.16 e IV.2.21 do Anexo IV da

Lei  Delegada nº  174,  de  2007,  passam a vigorar  na  forma do Anexo I  desta lei,

considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16

e 31 da Lei Delegada nº 174, de 2007.

Art. 53 - Ficam criados os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica e Fundacional do Poder

Executivo - DAI - e Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - da Agência de

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH -, a
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que se refere o item V.1.A.2 do Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de

2007, considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos

arts. 14 e 24 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) um DAI-24;

b) um DAI-26;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas: uma GTEI-4.

Art.  54  -  Ficam  extintos,  no  quadro  de  cargos  em  comissão  da  Administração

Superior da Loteria do Estado de Minas Gerais, constante no item V.2.1 do Anexo V

da Lei Delegada nº 175, de 2007, um cargo de Vice-Diretor-Geral e um cargo de

Diretor.

Art.  55  -  Ficam  criados,  no  quadro  de  cargos  em  comissão  da  Administração

Superior da Loteria do Estado de Minas Gerais, constante no item V.2.1 do Anexo V

da Lei Delegada n° 175, de 2007, um cargo de 1°-Vice-Diretor-Geral e um cargo de

2°-Vice-Diretor-Geral.

Art. 56 - Em função do disposto nos arts. 53 a 55 desta lei, os itens V.1.A.2 e V.2.1

do Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 2007, passam a vigorar na forma do Anexo II

desta lei, considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos

arts. 14 e 24 da referida lei delegada.

Art. 57 - Os cargos, funções gratificadas e Gratificações Temporárias Estratégicas

extintos, lotados e transferidos por esta lei serão identificados em decreto.

Art. 58 - Os cargos das carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, Assistente

de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento e Analista de Gestão e Políticas

Públicas em Desenvolvimento, a que se referem, respectivamente, os incisos I, II e III

do art. 1º da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005, lotados, na data de publicação

desta  lei,  na  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da  Juventude  -  Seej  -  e  na

Secretaria de Estado de Turismo - Setur - passam a ser lotados na Secretaria de

Estado de Turismo e Esportes - Setes.

Parágrafo único - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e os

detentores de função pública das carreiras a que se refere o caput lotados na Seej e

na Setur na data de publicação desta lei ficam transferidos para a Setes.
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Art. 59 - Os cargos das carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, Assistente

de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento e Analista de Gestão e Políticas

Públicas em Desenvolvimento, a que se referem, respectivamente, os incisos I, II e III

do art.  1º da Lei nº 15.468, de 2005, lotados, na data de publicação desta lei,  na

Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego - Sete - e na Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social - Sedese - passam a ser lotados na Secretaria de Estado de

Trabalho e Promoção Social - Sedese.

Parágrafo único - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e os

detentores  de  função  pública  das  carreiras  a  que  se  refere  o  caput lotados  na

Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Emprego  e  na  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social  na data de publicação desta lei  ficam transferidos para a

Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social.

Art. 60 - O caput do inciso I do art. 3º da Lei nº 15.468, de 2005, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

I  -  na  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Promoção  Social  -  Sedese  -, na

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e  Gestão

Metropolitana - Sedru -, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico -

Sede -, na Secretaria de Estado de Turismo e Esportes - Setes -, na Secretaria de

Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  -  Seapa  -,  na  Fundação  de

Educação  para  o  Trabalho  de  Minas  Gerais  -  Utramig  -  e  na  Agência  de

Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  -  Agência  RMBH -,

cargos das carreiras de:”.

Art. 61 - O inciso II do art. 8º da Lei nº 15.468, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8º - (...)

II - trinta ou quarenta horas, conforme definido em edital de concurso público, para

os  cargos  das  carreiras  de  Assistente  de  Gestão  e  Políticas  Públicas  em

Desenvolvimento,  Analista  de  Gestão  e  Políticas  Públicas  em  Desenvolvimento,

Técnico  de  Gestão  e  Registro  Empresarial  e  Analista  de  Gestão  e  Registro

Empresarial;”.
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Art. 62 - Os incisos I e II do caput do art. 10 da Lei nº 15.468, de 2005, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10 - (...)

I  -  nível  superior,  conforme definido no edital do concurso,  para as carreiras de

Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, Professor de Ensino

Médio e Tecnológico, Analista de Gestão, Metrologia e Qualidade, Analista de Gestão

e Registro Empresarial, Analista de Gestão Lotérica e Analista de Desenvolvimento

Econômico e Social;

II - nível intermediário, conforme definido no edital do concurso, para as carreiras de

Assistente  de Gestão e Políticas  Públicas em Desenvolvimento,  Agente  Fiscal  de

Gestão, Metrologia e Qualidade, Técnico de Gestão e Registro Empresarial, Técnico

de Gestão Lotérica e Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social.”.

Art.  63  -  O art.  11 da Lei  nº  15.468,  de 2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 11 - Não haverá ingresso nas carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais,

Auxiliar  de  Atividades  Operacionais,  Auxiliar  de  Gestão,  Metrologia  e  Qualidade,

Auxiliar  de Gestão e Registro Empresarial, Auxiliar  de Gestão Lotérica, Auxiliar  de

Desenvolvimento  Econômico  e  Social,  Auxiliar  de  Administração  de  Estádios,

Assistente de Administração de Estádios e Analista de Administração de Estádios.”.

Art. 64 - O título do item I.1 do Anexo I da Lei n° 15.468, de 2005, passa a ser: “I.1 -

Sedese, Sedru, Sede, Setes, Seapa, Utramig e Agência RMBH”.

Art. 65 - O título do item III.1 do Anexo III da Lei n° 15.468, de 2005, passa a ser:

“III.1 - Sedese, Sedru, Sede, Setes, Seapa e Utramig”.

Art. 66 - O título do item VIII.1 do Anexo VIII da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro

de  2005,  passa  a  ser:  “VIII.1.TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS

CARREIRAS  DA  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  TRABALHO  E  PROMOÇÃO

SOCIAL -  SEDESE -,DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES -

SETES  -,  DA SECRETARIA DE  ESTADO  DE  DESENVOLVIMENTO  REGIONAL,

POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA - SEDRU -, DA SECRETARIA DE

ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE -, DA SECRETARIA DE

ESTADO  DE  AGRICULTURA,  PECUÁRIA  E  ABASTECIMENTO  -  SEAPA  -,  DA
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FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS - UTRAMIG

-, DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO

HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH - E DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE

MINAS GERAIS - ARSAE-MG”.

Art. 67 - Os servidores que, na data de publicação desta lei, estiverem em exercício

na  Subsecretaria  de  Políticas  Sobre  Drogas  da  Seej  poderão  ser  cedidos

excepcionalmente à Seds para exercerem as atribuições dos respectivos cargos de

provimento efetivo.

Parágrafo único - A cessão de que trata o  caput será realizada com ônus para a

Seds.

Art. 68 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção

Social  os  arquivos,  as  cargas  patrimoniais,  a  execução  de  contratos,  convênios,

acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pela Secretaria de Estado de

Trabalho  e  Emprego,  procedendo-se,  quando  necessário,  às  adequações,  às

ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Parágrafo único - Compete à Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social

o monitoramento e o acompanhamento da execução e da prestação de contas dos

contratos,  convênios,  acordos e outras  modalidades de ajustes a que se refere o

caput.

Art. 69 - Ficam transferidos para a Seds os arquivos, as cargas patrimoniais e a

execução  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes

relativos especificamente à temática da política sobre drogas celebrados pela Seej

até  a  data  da  publicação  desta  lei,  procedendo-se,  quando  necessário,  às

adequações, às ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Parágrafo único -  Competem à Seds o monitoramento e o acompanhamento da

execução  e  da  prestação  de  contas  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras

modalidades de ajustes a que se refere o caput.

Art. 70 - A Setes sucederá, para todos os fins, o Gabinete do Secretário de Estado

Extraordinário  da  Copa  do  Mundo  2014,  assumindo  todos  os  encargos,  direitos,

obrigações e responsabilidades inerentes às atividades desenvolvidas pelo Gabinete.
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§ 1º -  Ficam transferidos para  a Setes os  arquivos,  as  cargas patrimoniais  e a

execução  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes

celebrados pelo Gabinete até a data da publicação desta lei, procedendo-se, quando

necessário, às adequações, às ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

§  2º  -  A Coordenadoria  Especial  da  Copa  do  Mundo,  incluída  por  esta  lei  na

estrutura da Setes, mediante alteração do art. 255 da Lei Delegada nº 180, de 2011,

assumirá a regulação, o monitoramento e a gestão dos contratos, acordos e outras

modalidades de ajustes relativos às obras do complexo Mineirão-Mineirinho para a

realização  da  Copa  do  Mundo  de  2014,  incluindo  o  contrato  de  concessão

administrativa para reforma e operação do estádio Governador Magalhães Pinto, bem

como a regulação, o monitoramento e a gestão do contrato de cessão de uso para

reforma e operação do estádio Independência.

§ 3º - Com a extinção da Coordenadoria Especial da Copa do Mundo, as atividades

de que trata o § 2º serão desempenhadas por unidade administrativa da Setes, a ser

indicada  em  ato  do  Secretário  de  Estado  de  Turismo  e  Esportes,  e  as  demais

atividades  da  Coordenadoria  serão  transferidas  para  as  respectivas  secretarias

temáticas, nos termos do regulamento.

Art. 71 - A Sedru sucederá, para todos os fins, o Gabinete do Secretário de Estado

Extraordinário  de  Gestão  Metropolitana,  assumindo  todos  os  encargos,  direitos,

obrigações e responsabilidades inerentes às atividades desenvolvidas pelo Gabinete.

Parágrafo  único  -  Ficam  transferidos  para  a  Sedru  os  arquivos,  as  cargas

patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades

de ajustes celebrados pelo Gabinete até a data da publicação desta lei, procedendo-

se,  quando  necessário,  às  adequações,  às  ratificações,  às  renovações  ou  ao

apostilamento.

Art. 72 - A Seapa sucederá, para todos os fins, o Gabinete do Secretário de Estado

Extraordinário de Regularização Fundiária,  assumindo todos os encargos,  direitos,

obrigações e responsabilidades inerentes às atividades desenvolvidas pelo Gabinete.

Parágrafo  único  -  Ficam  transferidos  para  a  Seapa  os  arquivos,  as  cargas

patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades

de ajustes celebrados pelo Gabinete até a data da publicação desta lei, procedendo-
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se,  quando  necessário,  às  adequações,  às  ratificações,  às  renovações  ou  ao

apostilamento.

Art. 73 - A Governadoria sucederá, para todos os fins, o Gabinete do Secretário de

Estado  Extraordinário  para  Coordenação  de  Investimentos,  assumindo  todos  os

encargos,  direitos,  obrigações e responsabilidades inerentes às  atividades por ela

desenvolvidas.

Parágrafo único - Ficam transferidos para a Governadoria os arquivos, as cargas

patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades

de ajustes  celebrados pelo  Gabinete  do Secretário  de Estado Extraordinário  para

Coordenação de Investimentos até a data da publicação desta lei, procedendo-se,

quando  necessário,  às  adequações,  às  ratificações,  às  renovações  ou  ao

apostilamento.

Art. 74 - Ficam revogados:

I - o art. 152 da Lei nº 7.109, de 13 de outubro de 1977, asseguradas as situações

funcionais estabelecidas até 1º de janeiro de 2014;

II - o parágrafo único do art. 10 da Lei nº 11.403, de 21 de janeiro de 1994;

III - a Lei nº 11.988, de 21 de novembro de 1995;

IV - a Lei nº 13.662, de 17 de julho de 2000;

V - os itens IV.2.9, IV.2.11.7, IV.2.11.14, IV.2.11.15 e IV.2.14-A do Anexo IV da Lei

Delegada nº 174, de 2007;

VI - da Lei Delegada nº 179, de 2011:

a) o inciso XI, a alínea “a” do inciso XIII e o inciso XVII do art. 5º;

b) os incisos XI e XVII do art. 6º;

c) os arts. 7º, 8º e 9º;

d) o inciso XIV e o § 1° do art. 12;

VII - da Lei Delegada nº 180, de 2011:

a) o inciso V do § 2º do art. 9º;

b) o inciso III do § 2º do art. 13, em 1º de abril de 2014;

c) os incisos I, II e III do § 1º do art. 26;

d) o inciso IV do §1º do art. 26, em 1º de abril de 2014;

e) o inciso VI do art. 27;
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f) o inciso II do art. 37;

g) os arts. 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65 e 66;

h) o inciso II do art. 71;

i) o inciso IV do art. 75;

j) a alínea “b” do inciso II do art. 80;

k) o inciso VI e a alínea “c” do inciso VIII do art. 85;

l) a alínea “b” do inciso II e a alínea “e” do inciso III do art. 89;

m) o inciso IV, a alínea “a” do inciso VIII, a alínea “b” do inciso IX e o inciso X do art.

92;

n) a alínea “e” do inciso III do art. 99;

o) as alíneas “b” dos incisos II dos arts. 82, 101, 103, 105, 115, 117 e 122;

p) o inciso II do art. 133;

q) a alínea “b” do inciso II do art. 149;

r) o inciso VI do art. 158;

s) o inciso VIII do art. 164;

t) o inciso II do art. 178;

u) os arts. 181, 182, 183 e 183-A;

v) o inciso IV e a alínea “b” do inciso VIII do art. 200;

x) as alíneas “b” do inciso II e as alíneas “d” do inciso III dos arts. 204, 206 e 208;

y) os incisos V e XIII do art. 212;

z) a alínea “b” do inciso II do art. 226;

a.1) os arts. 234, 235, 236 e 238;

b.1) os arts. 240 e 241;

d.1) os incisos II e VII do art. 244;

c.1) a alínea “m” do inciso III do art. 248;

VIII - os arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 20.312, de 27 de julho de 2012.

Art. 75 - O Poder Executivo providenciará a publicação do texto atualizado das Leis

Delegadas nº 179, de 2011, e nº 180, de 2011.

Art. 76 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:

I - a partir de 1º de abril de 2014, relativamente ao inciso IV do art. 34 e às alíneas

“b” e “d” do inciso VII do art. 74;
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III - a partir de 1º de janeiro de 2014, relativamente aos demais artigos.

ANEXO I

(a que se refere o art. 52 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO IV

(a que se refere o § 2° do art. 2° da Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVOS DE VALORES UNITÁRIOS E DE

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

IV.2  -  QUANTITATIVOS  DE  CARGOS  DE  PROVIMENTO  EM  COMISSÃO,

FUNÇÕES GRATIFICADAS E GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

ATRIBUÍDOS AOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

(…)

IV.2.2.  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  CIÊNCIA,  TECNOLOGIA E  ENSINO

SUPERIOR - SECTES

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 19.12.2013.

(...)

IV.2.4 -SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 19.12.2013.

(...)

IV.2.6  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  DESENVOLVIMENTO  REGIONAL,

POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 19.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O  Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

19.12.2013.
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GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O  Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 19.12.2013.

IV.2.7 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 19.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O  Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

19.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O  Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 19.12.2013.

COORDENADORIA DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE - CAADE

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 19.12.2013.

CONSELHO ESTADUAL DA MULHER

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 19.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O  Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

19.12.2013.

(…)

IV.2.11 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 19.12.2013.

(…)
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GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O  Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 19.12.2013.

(…)

IV.2.16 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 19.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O  Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

19.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O  Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 19.12.2013.

(…)

IV.2.21 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 19.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O  Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

19.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O  Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 19.12.2013.

ANEXO II

(a que se refere o art. 56 da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada nº

175, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE FUNÇÕES

GRATIFICADAS ESPECÍFICAS E DE GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS

ESTRATÉGICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO
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(...)

V.1.A -  AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE

BELO HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH

(…)

V.1.A.2 -  QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO - DAI

* - O Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

19.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 19.12.2013.

(...)

V.2 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

V.2.1- CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

* - O Quantitativo de Cargos em Comissão da Administração Superior foi publicado

no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.442/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da

Mensagem  nº  518/2013,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “extingue  a  autarquia

Administração  de  Estádios  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Ademg  -  e  dá  outras

providências”.

A matéria foi aprovada em 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela

Comissão de Constituição e Justiça.

Retorna, agora, o projeto a esta comissão com vistas a receber parecer para o 2º

turno, nos termos do art. 102, VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.
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Fundamentação

A proposição em tela pretende extinguir a autarquia Administração de Estádios do

Estado  de  Minas  Gerais  -  Ademg  -,  transferindo  as  suas  competências  para  a

Secretaria de Estado de Esportes e Juventude - Seej. O projeto estabelece, também,

a  extinção  dos  cargos  de  provimento  em  comissão,  funções  gratificadas  e

gratificações temporárias estratégicas vinculados à Ademg, previstos na Lei Delegada

nº 175, de 26 de janeiro de 2007, observadas as alterações e os remanejamentos

efetuados nos termos dos arts. 14 e 24 da aludida lei delegada.

Em sua mensagem que encaminha o projeto, o governador informa que “o projeto

de lei compõe um abrangente conjunto de medidas administrativas para a redução de

custos  e  a  racionalização  da  máquina  pública  do  Poder  Executivo  (...)”.  Informa,

também, que “a proposta não importará em redução do comprometimento do governo

do Estado com as políticas públicas específicas da área tampouco em prejuízo no

alcance das metas e dos resultados pactuados com a população”.

O projeto suscitou ampla discussão no 1º turno, tanto nas comissões pelas quais

passou quanto em Plenário, tendo sido aprovado na forma do Substitutivo nº 1, que

incorpora alguns dispositivos previstos no Projeto de Lei nº 4.440/13, relacionado à

reforma administrativa que o Poder Executivo busca promover. Cumpre destacar que,

durante a fase de discussão do projeto em Plenário, foi apresentada a Emenda nº 1,

do  deputado  Rogério  Correia,  a  qual  recebeu  parecer  pela  rejeição  por  esta

comissão.

Conforme manifestação desta comissão no 1º turno, o projeto em tela se insere no

rol das proposições encaminhadas a esta Casa pelo Poder Executivo com o objetivo

de realizar uma reforma administrativa pontual para redução de gastos com cargos

comissionados  e  custos  operacionais.  Nos  últimos  anos,  observou-se  uma

desaceleração  das  economias  mineira  e  nacional,  com  reflexos  imediatos  nas

receitas estaduais. Assim, criou-se um descompasso entre o ritmo de crescimento

das receitas e das despesas públicas, levando à necessidade de se racionalizar o

gasto  para  melhor  direcioná-lo  às  prioridades  estabelecidas  no  Plano  Mineiro  de

Desenvolvimento Integrado - PMDI. Desse modo, além de promover medidas internas

para as quais não existia reserva de lei, o Executivo propõe as medidas constantes
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no projeto em tela e em outros projetos, de modo a gerar uma economia anual de

R$49 milhões.

Tais propostas demonstram que o governo estadual está assumindo uma posição

mais realista em relação aos parâmetros financeiros que vinha adotando nos últimos

anos.  Estes  sempre  acompanharam  as  projeções  do  governo  federal,  que  se

revelaram excessivamente otimistas, considerando, por exemplo, o crescimento do

país (PIB) em 5% e a inflação (IPCA) de 4,5%, em 2013 e em 2012, e o crescimento

do País (PIB) em 5,5% e a inflação (IPCA) de 4,5%, em 2011.

De fato, conforme a exposição de motivos do projeto da Lei Orçamentária Anual -

LOA - do  Estado para 2014,  também encaminhada a esta Casa,  a  estimativa de

receita e de despesa baseou-se nos parâmetros econômicos do Relatório Focus, de 2

agosto de 2013, os quais preveem o crescimento do País (PIB) em 2,60% e a inflação

(IPCA) em 5,87%, projeção bem menos otimista que a estimada pelo governo federal

- de crescimento do PIB de 4% e inflação de 5% no próximo ano. A escolha evidencia

sinergia com as medidas propostas nos projetos  citados,  constituindo um esforço

conjunto para o ajuste do gasto à realidade nacional e estadual.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.442/2013 na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Tiago Ulisses - Adalclever

Lopes (voto contrário) - Sebastião Costa.

PROJETO DE LEI Nº 4.442/2013

(Redação do Vencido)

Extingue  a  autarquia  Administração  de  Estádios  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

Ademg - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica extinta a autarquia Administração de Estádios do Estado de Minas

Gerais - Ademg -, criada pelo art. 2º da Lei nº 3.410, de 8 de julho de 1965, e ficam

transferidas suas competências para a Secretaria de Estado de Turismo e Esportes -

Setes -, a que se refere o inciso XIX do art. 5º da Lei Delegada n° 179, de 1º de
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janeiro de 2011.

Art. 2º - A Setes sucederá a Ademg nos contratos e convênios celebrados e nos

demais direitos e obrigações.

Parágrafo  único  -  Ficam  transferidos  para  a  Setes  os  arquivos,  as  cargas

patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades

de ajustes celebrados pela Ademg até a data da publicação desta lei, procedendo-se,

quando  necessário,  às  adequações,  às  ratificações,  às  renovações  ou  ao

apostilamento.

Art.  3º  -  Os  bens  móveis  e  imóveis  que  constituem  o  patrimônio  da  Ademg

reverterão ao patrimônio do Estado.

Art. 4º - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento em comissão, funções

gratificadas e Gratificações Temporárias Estratégicas da Ademg, constantes no item

V.I do Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, considerados as

alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14 e 24 da referida

lei delegada:

I - cargos da Administração Superior:

a) um cargo de Diretor-Geral;

b) um cargo de Vice-Diretor-Geral;

c) dois cargos de Diretor;

II - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica e

Fundacional do Poder Executivo - DAI:

a) quatro DAI-2;

b) dois DAI-3;

c) um DAI-4;

d) três DAI-5;

e) cinco DAI-6;

f) três DAI-17;

g) três DAI-20;

h) um DAI-21;

III - funções gratificadas:

a) uma FGI-2;
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b) cinco FGI-3;

c) uma FGI-6;

IV - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) uma GTEI-1;

b) oito GTEI-2;

c) uma GTEI-4.

Art.  5º  -  Os  cargos  de  provimento  em  comissão,  as  funções  gratificadas  e  as

Gratificações Temporárias Estratégicas extintos por esta lei  serão identificados em

decreto.

Art.  6°  -  Os  cargos  das  carreiras  de  Auxiliar  de  Administração  de Estádios,  de

Assistente de Administração de Estádios e de Analista de Administração de Estádios,

a que se referem, respectivamente, os incisos XXIV, XXV e XXVI do caput do art. 1º

da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005, lotados, na data de publicação desta lei,

na Ademg, passam a ser lotados na Setes e serão extintos com a vacância.

Parágrafo único - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e os

detentores de função pública das carreiras a que se refere o caput, lotados, na data

de publicação desta lei, na Ademg, ficam transferidos para o quadro de pessoal da

Setes.

Art. 7° - O caput do inciso VIII do art. 3º da Lei nº 15.468, de 2005, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 3º - (…)

VIII - na Secretaria de Estado de Turismo e Esportes - Setes -, cargos das carreiras

de:”.

Art. 8° - O título do item I.8 do Anexo I da Lei nº 15.468, de 2005, passa a ser: “I.8 -

Setes”.

Art. 9° - O título do item II.8 e os itens II.8.1 e II.8.3 do Anexo II da Lei nº 15.468, de

2005, passam a vigorar na forma do Anexo I desta lei.

Art.10 - O item III.7 do Anexo III da Lei nº 15.468, de 2005, passa a vigorar na forma

do Anexo II desta lei.

Art. 11 - O título do item VIII.8 do Anexo VIII da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro

de  2005,  passa  a  ser:  “VIII.8.  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DA
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SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES - SETES”.

Art. 12 - Ficam revogados:

I - os arts. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10 da Lei nº 3.410, de 1965;

II - o item V.I do Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 2007;

III - o inciso IX do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 2011;

IV - os arts. 185 e 186 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1º de janeiro de 2014.

ANEXO I

(a que se refere o art. 9° da Lei nº , de de de )

“ANEXO II

(a que se refere o art. 4° da Lei n° 15.468, de 13 de janeiro de 2005)

Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de

Desenvolvimento Econômico e Social do Poder Executivo

(...)

II.8 - SETES

II.8.1 - AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS

Prestar serviços de suporte e manutenção operacional no âmbito da Secretaria de

Estado de Turismo e Esportes - Setes.

Executar,  sob  orientação,  rotinas  administrativas  básicas  de  preparação,

organização, arquivamento e encaminhamento de documentos e matérias.

Executar  outras  atividades  correlatas  inerentes  ao  seu  cargo,  conforme

necessidade do serviço e orientação superior.

(...)

II.8.3 - ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS

Atuar como profissional de nível superior, de acordo com sua habilitação legal em

todas as atividades desenvolvidas.

Integrar equipes multiprofissionais, participando da definição, da implantação e da

supervisão de programas e planos necessários.

Emitir notas técnicas sobre assuntos específicos de sua área de atuação.

Planejar ações visando ao cumprimento da missão institucional da Setes.
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Acompanhar  os processos institucionais,  promovendo os ajustes e as  correções

necessários, com vistas a assegurar a efetividade do planejamento.

Articular de maneira sistêmica os recursos e as capacidades técnicas disponíveis

para a consecução dos objetivos institucionais.

Executar  outras  atividades  correlatas  inerentes  a  seu  cargo,  conforme  a

necessidade do serviço e orientação superior.”

ANEXO II

(a que se refere o art. 10 da Lei nº , de de de )

“ANEXO III

(a que se refere o § 5° do art. 63 da Lei n° 15.468, de 13 de janeiro de 2005)

Quantitativo dos Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à Constituição n°

49/2001  e  das  Funções  Públicas  não  Efetivadas  do  Grupo  de  Atividades  de

Desenvolvimento Econômico e Social

(...)

III.7 - SETES

*  -  O  Quantitativo  dos  Cargos  Resultantes  de  Efetivação  pela  Emenda  à

Constituição  n°  49/2001  e  das  Funções  Públicas  não  Efetivadas  do  Grupo  de

Atividades  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  foi  publicado  no  Diário  do

Legislativo, de 19.12.2013.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.443/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem nº 519/2013, o projeto em epígrafe, de autoria do Governador do Estado,

“dispõe sobre a absorção pelo Instituto de Geociências Aplicadas - IGA - da Fundação

Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec - e dá outras providências”.

A matéria foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela

Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nos 1 e 2, apresentadas pela

Comissão  de  Administração  Pública,  e  com  a  Emenda  nº  3,  apresentada  pela

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Retorna, agora, o projeto a esta comissão com vistas a receber parecer para o 2º
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turno, nos termos do art. 102, VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

A  proposição  em  tela  visa  promover  a  incorporação  da  Fundação  Centro

Tecnológico de Minas Gerais - Cetec - pelo Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -,

passando este a denominar-se Instituto de Geoinformação e Tecnologia - Igtec. O

projeto estabelece também a extinção de três cargos em comissão da Administração

Superior vinculados ao Cetec, além da transferência de um cargo em comissão da

Administração Superior, de sete cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da

Administração  Autárquica  e  Fundacional  do  Poder  Executivo  -  DAI  -  e  de  nove

funções gratificadas do Cetec para o Igtec.

Em sua mensagem que encaminha o projeto, o Governador informa que “o projeto

de lei compõe um abrangente conjunto de medidas administrativas para a redução de

custos e a racionalização da máquina pública do Poder Executivo”. Informa, também,

que  “a  proposta  não  importará  em  redução  do  comprometimento  do  governo  do

Estado  com  as  políticas  públicas  específicas  da  área,  tampouco  em  prejuízo  no

alcance das metas e dos resultados pactuados com a população”.

O projeto suscitou ampla discussão no 1º turno, tanto nas comissões pelas quais

passou quanto em Plenário, tendo sido aprovado na forma do Substitutivo nº 1 com

as Emendas nos 1 a 3. As alterações realizadas no 1º turno visaram a incorporar

alguns dispositivos previstos no Projeto de Lei nº 4.440/2013, projeto este relacionado

à reforma administrativa que o Poder Executivo busca promover, além de garantir

uma padronização de nomenclatura e de comandos entre este e os demais projetos

que tramitam nesta Casa.  Cumpre destacar que,  durante a fase de discussão do

projeto em Plenário, foi apresentada a Emenda nº 4, do deputado Rogério Correia, a

qual teve parecer pela rejeição por parte desta comissão.

Conforme manifestação desta comissão no 1º turno, o projeto em análise se insere

no  rol  das  proposições  encaminhadas  a  esta  Casa pelo  Poder  Executivo  com  o

objetivo de realizar uma reforma administrativa pontual para redução de gastos com

cargos comissionados e custos operacionais.  Nos últimos anos,  observou-se uma

desaceleração  das  economias  mineira  e  nacional,  com  reflexos  imediatos  nas
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receitas estaduais. Assim, criou-se um descompasso entre o ritmo de crescimento

das receitas e das despesas públicas, levando à necessidade de se racionalizar o

gasto  para  melhor  direcioná-lo  às  prioridades  estabelecidas  no  Plano  Mineiro  de

Desenvolvimento Integrado - PMDI. Deste modo, além de promover medidas internas

para as quais não existia reserva de lei, o Executivo propõe as medidas constantes

no projeto em tela e em outros projetos, de modo a gerar uma economia anual de

R$49 milhões.

Tais propostas demonstram que o governo estadual está assumindo uma posição

mais realista em relação aos parâmetros financeiros que vinha adotando nos últimos

anos.  Estes  sempre  acompanharam  as  projeções  do  governo  federal,  que  se

revelaram excessivamente otimistas, considerando, por exemplo, o crescimento do

País (PIB) em 5% e a inflação (IPCA) de 4,5%, em 2013 e em 2012, e o crescimento

do País (PIB) em 5,5% e a inflação (IPCA) de 4,5%, em 2011.

De fato, conforme a exposição de motivos do projeto da Lei Orçamentária Anual -

LOA - do  Estado para 2014,  também encaminhada a esta Casa,  a  estimativa de

receita e de despesa baseou-se nos parâmetros econômicos do Relatório Focus, de 2

agosto de 2013, os quais preveem o crescimento do País (PIB) em 2,60% e a inflação

(IPCA) em 5,87%, projeção bem menos otimista que a estimada pelo governo federal,

de crescimento do PIB de 4% e inflação de 5,0% no próximo ano. A escolha evidencia

sinergia com as medidas propostas nos projetos  citados,  constituindo um esforço

conjunto para o ajuste do gasto à realidade nacional e estadual.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.443/2013 na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Sebastião Costa - Adalclever

Lopes (voto contrário) - Tiago Ulisses.

PROJETO DE LEI Nº 4.443/2013

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a incorporação, pelo Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -, da

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec - e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica incorporada a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec -,

a que se refere a alínea “b” do inciso III do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 1º de

janeiro de 2011, ao Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -, a que se refere a alínea

“e” do inciso III do art. 12 da referida lei delegada, passando este a  denominar-se

Instituto de Geoinformação e Tecnologia - Igtec.

Art.  2º  -  O Igtec sucederá o Cetec nos contratos e convênios celebrados e nos

demais direitos e obrigações.

Parágrafo  único  -  Ficam  transferidos  para  o  Igtec  os  arquivos,  as  cargas

patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades

de ajustes celebrados pelo Cetec até a data da publicação desta lei, procedendo-se,

quando  necessário,  às  adequações,  às  ratificações,  às  renovações  ou  ao

apostilamento.

Art. 3° - Os bens móveis e imóveis que constituem o patrimônio do Cetec reverterão

ao patrimônio do Igtec.

Art. 4° - A alínea “e” do inciso III do art. 12 da Lei Delegada n° 179, de 2011, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12 - (…)

III - (…)

e) Instituto de Geoinformação e Tecnologia - Igtec -;”

Art. 5° - A alínea “e” do inciso II do art. 93 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro

de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 93 - (...)

II - (...)

e) o Instituto de Geoinformação e Tecnologia - Igtec -;”.

Art. 6° - A Seção V do Capítulo VI do Título II da Lei Delegada n° 180, de 2011,

passa a denominar-se: “Do Instituto de Geoinformação e Tecnologia”.

Art. 7º - O caput do art. 102 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a

seguinte redação, e ficam acrescentados ao artigo os incisos XIII a XVII e o parágrafo

único a seguir, passando o inciso XIII a vigorar como inciso XVIII:

“Art. 102 - O Instituto de Geoinformação e Tecnologia - Igtec -, a que se refere a
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alínea “e” do inciso III do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade

coordenar  e  executar  pesquisas  e  trabalhos  técnico-científicos  nas  áreas  de

geografia, cartografia e geologia, excetuados os de mapeamento básico para fins de

geologia  econômica,  e  apoiar  a  gestão  e a  difusão de conhecimentos técnicos e

científicos  para  o  desenvolvimento  tecnológico  de  empresas  e  da  administração

pública, com vistas à elevação da produtividade e da competitividade no Estado e ao

desenvolvimento econômico e social sustentável, observada a política formulada pela

Sectes, competindo-lhe:

(...)

XIII - apoiar o Estado na formulação e viabilização de políticas públicas nas áreas

de pesquisa, desenvolvimento e inovação;

XIV - realizar análises de conjuntura e monitoramento das tendências da economia

industrial estadual, nacional e internacional, observadas as diretrizes de planejamento

público geral e da área industrial;

XV  -  difundir  informações  de  natureza  tecnológica,  experiências  e  projetos

executados  junto  à  sociedade  e  criar  mecanismos  para  facilitar  a  proteção  aos

direitos de propriedade intelectual e patentária da indústria mineira;

XVI - organizar atividades de avaliação de estratégias e de impactos econômicos e

sociais  das  políticas,  programas  e  projetos  voltados  para  a  indústria  e  o

desenvolvimento tecnológico;

XVII  -  prestar,  direta  ou  indiretamente,  serviços  relacionados  à  transferência,  à

adaptação, ao aperfeiçoamento, à criação e à aplicação de tecnologias básicas;

(…)

Parágrafo  único  -  O  Igtec  poderá  estabelecer  parcerias  para  a  consecução  da

finalidade de que trata o caput.”.

Art. 8° - O caput do art. 103 da Lei Delegada nº 180, de 2011, e a alínea “f” do inciso

III do mesmo artigo passam a vigorar com a seguinte redação, e fica acrescentada ao

mesmo inciso III a alínea “g” a seguir:

“Art. 103 - O Igtec tem a seguinte estrutura orgânica básica:

(...)

III - (...)
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f) Diretoria de Ciências Geodésicas e Ordenamento Territorial;

g) Diretoria de Pesquisa e Gestão de Tecnologias.”.

Art.  9° -  Fica extinto o cargo de provimento em comissão de Vice-Diretor-Geral,

constante no item V.6.1 do Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de

2007.

Art. 10 - Ficam extintos, no quadro de cargos de provimento em comissão do Cetec,

constante no item V.20.1 do Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 2007, considerados

as  alterações  e  os  remanejamentos  efetuados  nos  termos  dos  arts.  14  e  24  da

referida lei delegada, os seguintes cargos da Administração Superior:

I - um cargo de Presidente;

II - um cargo de Vice-Presidente;

III - um cargo de Diretor.

Art.  11 - Ficam transferidos para o Igtec os seguintes cargos de provimento em

comissão e funções gratificadas do Cetec, constantes no item V.20 do Anexo V da Lei

Delegada  nº  175,  de  2007,  considerados  as  alterações  e  os  remanejamentos

efetuados nos termos dos arts. 14 e 24 da referida lei delegada:

I - cargo da Administração Superior: um cargo de Diretor;

II - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica e

Fundacional do Poder Executivo - DAI:

a) três DAI-9;

b) dois DAI-17;

c) um DAI-20;

d) um DAI-24;

III - funções gratificadas:

a) duas FGI-1;

b) uma FGI-2;

c) seis FGI-3.

Art. 12 - Em função do disposto nos arts. 9° e 11 desta lei, o item V.6 do Anexo V da

Lei  Delegada  n°  175,  de  2007,  passa  a  vigorar  na  forma  do  Anexo  desta  lei,

considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14

e 24 da referida lei delegada.
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Art. 13 - Os cargos das carreiras de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia,

de  Técnico  em  Atividades  de  Ciência  e  Tecnologia,  de  Gestor  em  Ciência  e

Tecnologia  e  de  Pesquisador  em  Ciência  e  Tecnologia,  a  que  se  referem,

respectivamente, os incisos I, II, III e IV do art. 1º da Lei nº 15.466, de 13 de janeiro

de 2005, lotados, na data da publicação desta lei, no Cetec passam a ser lotados no

Igtec.

Parágrafo único - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e os

detentores de função pública das carreiras a que se refere o caput lotados, na data da

publicação desta lei, no Cetec ficam transferidos para o quadro de pessoal do Igtec.

Art.  14 - O  caput do inciso I  e o inciso II  do art.  3º da Lei nº 15.466, de 2005,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

I - na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Sectes -, na

Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fapemig  -,  na

Fundação João Pinheiro -  FJP -,  na Fundação Centro Internacional de Educação,

Capacitação  e  Pesquisa  Aplicada  em  Águas  -  Hidroex  -  e  no  Instituto  de

Geoinformação e Tecnologia - Igtec -, cargos das carreiras de:

(...)

II - na Fundação João Pinheiro - FJP -, no Instituto de Geoinformação e Tecnologia -

Igtec -  e na Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa

Aplicada em Águas -  Hidroex -,  cargos da carreira  de Pesquisador  em Ciência e

Tecnologia.”.

Art. 15 - O título do item I.1 do Anexo I da Lei nº 15.466, de 2005, passa a ser: “I.1

Sectes, Fapemig, FJP, Hidroex e Igtec”.

Art. 16 - O título do item I.2 do Anexo I da Lei nº 15.466, de 2005, passa a ser: “I.2

FJP, Hidroex e Igtec”.

Art. 17 - O título do item II.1 do Anexo II da Lei nº 15.466, de 2005, passa a ser: “II.1

Sectes, Fapemig, FJP, Hidroex e Igtec”.

Art. 18 - O título do item II. 2 do Anexo II da Lei nº 15.466, de 2005, passa a ser:

“II.2 FJP, Hidroex e Igtec”.

Art. 19 - O título do item VI.1 do Anexo VI da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de
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2005, passa a ser: “VI.1 Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras da Secretaria

de Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior - Sectes -, da Fundação de

Amparo  à Pesquisa do Estado de Minas Gerais  -  Fapemig  -,  da  Fundação  João

Pinheiro  -  FJP -,  da  Fundação Centro  Internacional  de  Educação,  Capacitação e

Pesquisa Aplicada em Águas - Hidroex - e do Instituto de Geoinformação e Tecnologia

- Igtec”.

Art. 20 - O título do item VI.2 do Anexo VI da Lei nº 15.961, de 2005, passa a ser:

“VI.2 TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DA FJP, DA HIDROEX E

DO IGTEC”.

Art. 21 - Os cargos e funções gratificadas extintos, transferidos e lotados por esta lei

serão identificados em decreto.

Art. 22 - Ficam revogados:

I - o § 2º do art. 5º da Lei nº 12.593, de 28 de julho de 1997;

II - o item V.20 do Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 2007;

III - a alínea “b” do inciso III do art. 12 da Lei Delegada n° 179, de 2011;

IV - a alínea “b” do inciso II do art. 93 e os arts. 96 e 97 da Lei Delegada nº 180, de

2011.

Art. 23 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1º de janeiro de 2014.

ANEXO

(a que se refere o art. 12 da Lei n° … , de ... de ... de ...)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3° do art. 2° e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da

Lei Delegada n° 175, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE FUNÇÕES

GRATIFICADAS ESPECÍFICAS E DE GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS

ESTRATÉGICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO

(...)

V.6 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - IGTEC

V.6.1 - CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

* - O Quantitativo de Cargos em Comissão da Administração Superior foi publicado
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no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

V.6.2  -  QUANTITATIVO  DE  CARGOS  DE  PROVIMENTO  EM  COMISSÃO  DO

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO - DAI

* - O Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O Quantitativo de Funções Gratificadas do Grupo de Direção e Assessoramento

- DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.485/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do deputado João Vitor Xavier, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar

o Poder Executivo a doar ao Município de Nova Serrana o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º  turno na forma apresentada, a proposição retorna agora a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  tem  como  finalidade  autorizar  o  Poder  Executivo  a  doar  ao

Município de Nova Serrana dois imóveis,  situados na Fazenda Canta Galo, nesse

município, com áreas de 67,6783ha e 108,2960ha, registrados respectivamente sob

os nºs 24.571 e 24.572, do Livro nº 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Nova Serrana.

No intuito de proteger o interesse público, a proposição determina, no parágrafo

único do art. 1º, que os imóveis destinam-se à construção de um aterro sanitário que

atenderá aos Municípios de Nova Serrana, Pitangui,  Conceição do Pará, Onça de

Pitangui, Leandro Ferreira, Igaratinga e São Gonçalo do Pará; e, no art. 2º, que os

mesmos serão revertidos ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de dez anos

contados da lavratura da escritura pública de doação,  não lhes tiver  sido  dada a
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destinação prevista.

A transferência  da  titularidade  de  bem  público,  ainda  que  para  outro  ente  da

Federação,  somente  pode  ser  realizada  com  a  autorização  desta  Assembleia

Legislativa, por  exigência do art.  18 da Constituição do Estado,  do art.  17 da Lei

Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da

administração pública, e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal.

No que concerne à análise de repercussão financeira decorrente da aprovação do

projeto, o relator reitera o entendimento de que as doações representam apenas uma

transferência  de  domínio  de  imóveis  da  esfera  estadual  para  a  municipal,  não

havendo, portanto, redução do patrimônio público.

O  projeto  se  encontra  de  acordo com  os  preceitos  legais  que  versam sobre  a

matéria, não representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na lei

orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.485/2013, no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Glaycon Franco, relator - Lafayette de Andrada - Sebastião

Costa.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.646/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do  governador  do Estado,  a proposição em epígrafe dispõe sobre o

Programa de Incentivo à Renovação da Frota de Caminhões no Estado.

Aprovada  no  1º  turno  na  forma do  Substitutivo  nº  1  e  com  a  Emenda nº  1,  a

proposição  retorna  a  esta  comissão,  a  fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,

conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
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Fundamentação

O objetivo do projeto é instituir o Programa de Incentivo à Renovação da Frota de

Caminhões no Estado, que visa fomentar a aquisição no Estado, por pessoas físicas

ou jurídicas  proprietárias  de  caminhões  registrados no Departamento  Estadual  de

Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG - com data de fabricação igual ou superior a

trinta  anos,  de caminhões novos ou usados com até dez anos de fabricação,  de

produção nacional,  em substituição aos anteriores.  Para cada veículo  substituído,

conforme previsto na proposição, podem ser realizadas duas operações de compra

no âmbito do programa, uma relativa a um veículo novo e outra relativa a um veículo

com até dez anos de uso.

A medida possibilitará, de acordo com o governador, a substituição de parte da frota

de  veículos  pesados  e  antigos  que  circulam  pelas  ruas  e  estradas  mineiras  por

caminhões mais novos e eficazes, o que resultará em aperfeiçoamento do sistema de

transporte de cargas no Estado, aumento da segurança rodoviária, diminuição dos

congestionamentos  no  trânsito,  redução  dos  gastos  públicos  e  privados  com

acidentes, melhoria das condições de trabalho de muitos caminhoneiros, criação de

novos postos de trabalho e diminuição do consumo de combustíveis fósseis e da

emissão de gases poluentes.

Para estimular a renovação da frota de caminhões, a proposição pretende isentar,

por até dez anos contados da data de aquisição, do Imposto sobre a Propriedade de

Veículos Automotores - IPVA - os veículos novos ou usados adquiridos por meio do

programa, enquanto permanecerem sob propriedade dos beneficiários. Também está

prevista isenção da taxa cobrada pela baixa definitiva do veículo substituído, bem

como remissão do IPVA e das taxas cobradas para registro, alteração e controle do

veículo, relativas ao veículo substituído e destinado a baixa definitiva, vencidos até a

data de início de vigência da lei decorrente do projeto.

Como  condições  para  adesão  ao  programa  e  fruição  de  seus  benefícios,  a

proposição  estabelece  que  o  veículo  substituído  ainda  esteja  funcional,  esteja

emplacado no Estado até 21 de outubro de 2013, seja destinado à baixa definitiva

junto  ao  Detran-MG  e  seja  entregue  a  empresa  recicladora  com  regularização

ambiental.  Outra condição  se refere a  que a baixa  no  Detran-MG e a entrega à
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empresa recicladora sejam feitas antes do emplacamento dos veículos adquiridos no

âmbito do programa. Como última condição, determina-se que os veículos adquiridos

e contemplados por  esse programa sejam emplacados no Estado,  nos termos da

legislação de trânsito aplicável.

Durante a tramitação no 1º turno, foram promovidos aperfeiçoamentos no projeto,

no intuito de evitar a mera delegação ao Poder Executivo para conceder isenções e

remissões de impostos e taxas estaduais  e de adequar o texto à técnica legislativa.

Também foi proposta a isenção da taxa cobrada pela disponibilização de acesso a

sistema  informatizado  do  Detran-MG,  para  efetiva  desoneração  das  operações

relacionadas ao programa.  Por  fim,  acrescentou-se  dispositivo  à proposição,  com

vistas à melhoria da gestão da frota antiga e obsoleta, que hoje ocupa os pátios do

Detran-MG.

Em cumprimento ao art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi encaminhada a

esta Casa nota técnica elaborada pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -,

contendo estimativa da renúncia de receita resultante das medidas propostas, que

totaliza  R$2.591,37 por veículo, anualmente.  Conforme a nota técnica,  a renúncia

será compensada pelo incremento médio na receita do ICMS, de R$2.600,00 por

veículo, decorrente do crescimento das vendas de caminhões novos para substituição

dos veículos antigos.

Entendemos que o programa de incentivo proposto resulta em significativo estímulo

à economia mineira, pelo fomento à indústria e ao comércio de caminhões no Estado

e pela melhoria da eficiência do transporte de cargas, além da inegável contribuição à

segurança  nas  estradas  e  ao  meio  ambiente.  Por  essas  razões,  mantemos  o

posicionamento favorável ao projeto, emitido no 1º turno.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  4.646/2013, no 2º

turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Sebastião Costa - Glaycon

Franco.
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PROJETO DE LEI Nº 4.646/2013

(Redação do Vencido)

Dispõe sobre o Programa de Incentivo à Renovação da Frota de Caminhões no

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituído  o  Programa  de  Incentivo  à  Renovação  da  Frota  de

Caminhões no Estado.

§  1º  -  São  beneficiários  do  programa de  que  trata  esta  lei  pessoas  físicas  ou

jurídicas proprietárias de caminhões com data de fabricação igual ou superior a trinta

anos, registrados no Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais - Detran-

MG.

§ 2º - O programa tem por objetivo fomentar a aquisição no Estado de caminhões

novos  ou  usados  com  até  dez  anos  de  fabricação,  de  produção  nacional,  em

substituição àqueles a que se refere o § 1°.

Art. 2º - São condições para a adesão e a fruição dos benefícios do programa de

que trata esta lei:

I - que, nos termos de regulamento, o veículo substituído:

a) ainda esteja em condições de funcionamento;

b) esteja emplacado no Estado de Minas Gerais em 21 de outubro de 2013;

c) seja destinado à baixa definitiva no Detran-MG;

d) seja entregue a empresa recicladora com regularização ambiental;

II  -  que  as  providências  mencionadas  nas  alíneas  “c”  e  “d”  do  inciso  I  sejam

adotadas antes do emplacamento dos veículos adquiridos no âmbito do programa

instituído por esta lei;

III - que os veículos adquiridos por meio do programa de que trata esta lei sejam

emplacados  no  Estado  de  Minas  Gerais,  nos  termos  da  legislação  de  trânsito

aplicável.

Art. 3º - Para cada veículo substituído por meio do programa de que trata esta lei

poderão ser realizadas duas operações de compra, sendo uma relativa a um veículo

novo  e  outra  relativa  a  um  veículo  com  até  dez  anos  de  uso,  nos  termos  de

regulamento.
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Art. 4º - Fica isento, nos limites, termos e condições previstas em regulamento, por

até dez anos contados da data de aquisição, do Imposto sobre a Propriedade de

Veículos  Automotores  -  IPVA -  o  veículo  novo  ou  usado  adquirido  por  meio  do

programa de que trata esta lei, enquanto for propriedade do beneficiário.

Art. 5º - Ficam isentas das taxas previstas nos subitens 4.4 e 5.12 da Tabela “D” da

Lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975:

I - a baixa definitiva de veículo substituído nos termos desta lei;

II - o acesso necessário para a baixa de que trata o inciso I.

Art. 6º - Ficam remitidos o IPVA e as taxas previstas no item 4 da Tabela “D” da Lei

n° 6.763, de 1975, relativos a veículo substituído nos termos desta lei e destinado a

baixa definitiva, vencidos até a data de início de vigência desta lei.

Parágrafo único - A remissão de que trata o caput:

I - estende-se aos juros e multas decorrentes do inadimplemento;

II  -  não  autoriza  a  restituição  ou  compensação  de  importâncias  eventualmente

recolhidas;

III - fica condicionada:

a) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;

b)  à  desistência das  ações  ou embargos  à  execução fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, e à desistência das impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

c) à desistência, pelo advogado do sujeito passivo, de cobrar do Estado eventuais

honorários de sucumbência;

d)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  dos honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art.  7º  -  O Conselho Estadual  de Política Ambiental  -  Copam - estabelecerá as

condições  e  os  procedimentos  para  a  concessão  de  regularização  ambiental  às

empresas interessadas na reciclagem de caminhões por meio do programa de que

trata esta lei.

Parágrafo único - A empresa a que se refere o caput deverá demonstrar capacidade

técnica, ficando-lhe vedada a disposição ou comercialização de qualquer componente

dos veículos desmontados,  permitida a comercialização de materiais destinados à
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reciclagem ou à disposição final adequada, nos termos de regulamento.

Art.  8º  -  Os  veículos  automotores  apreendidos  pelas  autoridades  de  trânsito,

classificados no momento da apreensão como inservíveis, a critério do Detran-MG,

deverão ser levados a leilão em um prazo de 90 dias a partir da apreensão, na forma

de regulamento.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.648/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da

Mensagem nº 553/2013, o projeto em epígrafe, de autoria do governador do Estado,

“altera a Lei nº 14.171, de 15 de janeiro de 2002, a Lei Delegada nº 180, de 20 de

janeiro  de  2011,  a  Lei  Delegada nº  175,  de  26  de janeiro  de  2007,  e  dá  outras

providências.”.

A matéria foi aprovada em 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela

Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nos 1 a 4, apresentadas pela

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Retorna, agora, o projeto a esta comissão com vistas a receber parecer para o 2º

turno, nos termos do art. 102, VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

O projeto em pauta tem por objetivo ampliar a área de abrangência do Instituto de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene -, além de alterar sua

estrutura administrativa. Para tanto, propõe alterar a Lei nº 14.171, de 2002, que cria

o Instituto; a Lei Delegada nº 180, de 2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica da

administração  pública  do  Poder  Executivo  do  Estado  de  Minas  Gerais;  e  a  Lei

Delegada nº 175, de 2007, que dispõe sobre o Grupo de Direção e Assessoramento

do Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão e as funções gratificadas da

administração autárquica e fundacional do Poder Executivo.

O projeto suscitou ampla discussão no 1º turno, tanto nas comissões pelas quais

passou, quanto em Plenário, tendo sido aprovado na forma do Substitutivo nº 1 com
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as  Emendas  nos  1  a  4.  As  alterações  realizadas  em 1º  turno  visaram promover

modificações  necessárias  em  função  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.440/2013  e

4.443/2013, que tramitam nesta Casa, além de assegurar uma melhor organização no

rol  de  municípios  que  serão  atendidos  pelo  Idene.  Ademais,  foi  alterada  a

denominação da Secretaria de Estado de Integração do Norte e Nordeste de Minas

Gerais - Seinne.

Conforme manifestação desta comissão no 1º turno, o projeto de lei em comento,

se aprovado, acarretará aumento de despesa com pessoal com a criação do cargo de

diretor  na  estrutura  da  autarquia.  Nesse  aspecto,  é  importante  observar  a

preservação  do  equilíbrio  fiscal,  mantendo-se  a  estrita  obediência  aos  limites

previstos na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade

Fiscal - LRF). Seu art. 17 determina que os atos que criarem ou aumentarem despesa

de  caráter  continuado,  como  é  o  caso  das  despesas  de  pessoal,  deverão  ser

instruídos com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que

devam entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos

para seu custeio.

O art. 20, II, “a”, da LRF estabelece que a despesa total com pessoal do Poder

Executivo não poderá exceder o percentual de 49% da receita corrente líquida - RCL.

Ademais, o parágrafo único do art. 22 estabelece um limite prudencial de 95% do

limite total, ou seja 46,55%, a partir do qual medidas corretivas deverão ser adotadas

para evitar que o limite máximo seja atingido. Entre elas está incluída a proibição de

criação de cargo, emprego ou função, bem como de aumento, reajuste ou adequação

de remuneração a qualquer título, ressalvada a revisão geral anual prevista no inciso

X do art. 37 da Constituição Federal.

Nesse mister, de acordo com Ofício nº 744, de 8/11/2013, enviado pela Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão, a criação do referido cargo gerará um impacto

financeiro  anual  de  R$128.090,67.  O  mesmo  ofício  ressalta  que  o  aumento  de

despesas a ser gerado pela proposição não afetará as metas de resultados fiscais do

Estado e que existe compatibilidade com os limites determinados pela LRF.

De acordo com o Relatório de Gestão Fiscal publicado pela Secretaria de Estado de

Fazenda - SEF -, em 28 de setembro de 2013, as despesas com pessoal do Poder
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Executivo referentes ao 2º quadrimestre de 2013 se encontram dentro do limite legal,

qual seja, 41,94 % da RCL. Adicionando-se o valor do impacto financeiro da proposta

em tela, o valor ainda permanece inferior ao limite prudencial, considerando-se a RCL

do referido documento.

Ressaltamos que, por força do art. 169, § 1º, I, da Constituição da República, a

aplicação  da  proposta  em  análise  está  condicionada  à  existência  de  dotação

orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.648/2013 na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Lafayette de Andrada - Tiago Ulisses - Adalclever

Lopes (voto contrário) - Sebastião Costa.

PROJETO DE LEI Nº 4.648/2013

(Redação do Vencido)

Altera  a  Lei  n°  14.171,  de  15  de  janeiro  de  2002,  que  cria  o  Instituto  de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene -, a Lei Delegada n°

180,  de  20  de  janeiro  de  2011,  que  dispõe  sobre  a  estrutura  orgânica  da

administração  pública  do  Poder  Executivo  do  Estado  de  Minas  Gerais,  e  a  Lei

Delegada n° 175, de 26 de janeiro de 2007, que dispões sobre o Grupo de Direção e

Assessoramento  do  Quadro  Geral  de  cargos  de  Provimento  em  Comissão  e  as

funções gratificadas da administração autárquica e fundacional do Poder Executivo, e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 2° da Lei n° 14.171, de 15 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 2° - Integram a área de abrangência do Idene:

I  -  os  municípios  das  mesorregiões,  estabelecidas  pelo  Instituto  Brasileiro  de

Geografia e Estatística - IBGE -, do Norte de Minas, Jequitinhonha e Vale do Mucuri;

II  -  os  municípios  das  microrregiões,  estabelecidas  pelo  IBGE,  de  Curvelo,

Guanhães, Peçanha, Governador Valadares, Mantena, e Aimorés;
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III - os Municípios de Tarumirim, Inhapim, São Sebastião do Anta, São Domingos

das Dores, Imbé de Minas, Ubaporanga, Piedade de Caratinga, Santa Rita de Minas

e Santa Bárbara do Leste, da microrregião de Caratinga, estabelecida pelo IBGE;

IV - os Municípios de Santo Antônio do Itambé e de Serra Azul de Minas;

V  -  os  municípios  do  Estado  não  previstos  nos  incisos  I  a  IV  que  estejam

abrangidos pela Lei Complementar Federal n° 125, de 3 de janeiro de 2007.

Parágrafo único - O disposto nos incisos I a V do  caput será apurado de acordo

com o mapa elaborado pelo Instituto de Geoinformação e Tecnologia - Igtec.”.

Art. 2° - O inciso VI do art. 5º da Lei Delegada nº 179, de 1º de janeiro de 2011,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - (…)

VI - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de

Minas Gerais;”.

Art. 3° - O parágrafo único do art. 77 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de

2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 77 - (…)

Parágrafo único - A competência de que trata o caput deste artigo será exercida em

articulação com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e

Nordeste de Minas Gerais - Sedinor.”.

Art. 4° - O caput do art. 145 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a

seguinte redação

“Art.  145 - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e

Nordeste de Minas Gerais - Sedinor -, a que se refere o inciso VI do art. 5º da Lei

Delegada  nº  179,  de  2011,  tem por  finalidade  coordenar,  em  articulação  com as

demais  Secretarias  de  Estado,  as  ações  voltadas  para  o  desenvolvimento

socioeconômico dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri  e  do  Norte  e  Nordeste  de

Minas,  notadamente  as  que  visem  à  redução  de  desigualdades  sociais  e  ao

enfrentamento da pobreza, competindo-lhe:”.

Art. 5° - O caput do art. 146 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 146 - A Sedinor tem a seguinte estrutura orgânica:”.
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Art. 6° - O art. 147 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 147 - Integra a área de competência da Sedinor, por vinculação, o Instituto de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene.

Parágrafo único - O apoio técnico, logístico e operacional para o funcionamento da

Sedinor será prestado pelo Idene, nos termos de resolução conjunta.”.

Art. 7° - O art. 149 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 149 - O Idene tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I - Conselho de Administração;

II - Direção Superior: Diretor-Geral;

III - Unidades Administrativas:

a) Gabinete;

b) Procuradoria;

c) Auditoria Seccional;

d) Assessoria de Comunicação Social;

e) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;

f) Diretoria de Captação, Qualificação e Inclusão Regional;

g) Diretoria de Coordenação de Programas e Projetos;

h) Diretoria Regional do Norte de Minas;

i) Diretoria Regional do Vale do Jequitinhonha;

j) Diretoria Regional do Vale do Mucuri; e

k) Diretoria Regional do Vale do Rio Doce.

Parágrafo único -  Integram ainda a estrutura orgânica do Idene,  até o limite de

quatorze unidades, as respectivas gerências regionais.”.

Art.  8°  -  O  Capítulo  IX  do  Título  II  da  Lei  Delegada nº  180,  de  2011,  passa a

denominar-se: “Da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e

Nordeste de Minas Gerais”.

Art. 9° - Fica criado, no Quadro de Cargos em Comissão da Administração Superior

do Idene, um cargo de Diretor, constante no item V.5.1 do Anexo V da Lei Delegada

n° 175, de 26 de janeiro de 2007.
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Parágrafo único - O cargo criado no caput será identificado em decreto.

Art.  10  -  Ficam extintos,  no Quadro  de  Cargos em Comissão da Administração

Superior do Idene, constante no item V.5.1 do Anexo V da Lei Delegada n° 175, de

2007:

I - o cargo de vice-diretor geral;

II - um cargo de diretor.

Art. 11 - Em função do disposto nos arts. 9° e 10, o item V.5.1 do Anexo V da Lei

Delegada n° 175, de 2007, passa a vigorar na forma constante no Anexo desta lei.

Art.  12 -  Esta lei  entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos,

relativamente aos arts. 10 e 11, a partir de 1° de janeiro de 2014.

ANEXO

(a que se refere o art. 11 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3° do art. 2° e os  arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada n°

175, de 26 de  janeiro de 2007)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE FUNÇÕES

GRATIFICADAS ESPECÍFICAS E DE GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS

ESTRATÉGICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO

(...)

V.5 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS

GERAIS - IDENE

V.5.1 - CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

*  O Quantitativo de Cargos em Comissão da Administração Superior foi publicado

no Diário do Legislativo, de 19.12.2013.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.740/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da

Mensagem nº 579/2013, o projeto de lei em epígrafe “autoriza o Poder Executivo a

contratar operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico

e Social - BNDES”.
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Aprovada no 1º turno na forma original,  retorna a matéria a esta comissão para

receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, VII, combinado com o art.

189, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  sob  análise  autoriza  a  adesão  do  Estado  ao  Programa  de

Modernização da Administração Geral  e Patrimonial das Defensorias Públicas dos

Estados e do Distrito Federal  -  Pmae Defensorias -  nos termos da Resolução do

Banco  Central  n°  4.015,  de  29  de  setembro  de  2011,  mediante  contratação  de

operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -

BNDES - até o limite de R$11.000.000,00.

Conforme manifestação desta comissão no 1º  turno,  a  Lei  de Responsabilidade

Fiscal - LRF -, em seu art. 32, determina que o Ministério da Fazenda verifique o

cumprimento  dos  limites  e  condições  fixados  pelo  Senado  Federal  relativos  à

realização  de  operações  de  crédito  de  cada  ente  da  Federação,  inclusive  das

empresas  por  eles  controladas  direta  ou  indiretamente,  e  que o  ente  interessado

formalize seu pleito demonstrando o atendimento das seguintes condições:

1 - existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei

orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica;

2 - inclusão, no orçamento ou em créditos adicionais, dos recursos provenientes da

operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita;

3 - observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal;

4 - autorização específica do Senado Federal,  quando se tratar de operação de

crédito externo;

5 - atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição Federal, que

veda a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de

capital,  ressalvadas  as autorizadas  mediante  créditos  suplementares  ou  especiais

com finalidade precisa.

Quanto à verificação feita pelo Ministério da Fazenda,  destaca-se que o Estado

deverá  encaminhar  a  esse  órgão  o  pedido  de  autorização  para  a  realização  de

operação  de  crédito  acompanhado  da  autorização  legislativa,  conforme  dispõe  o

inciso II do art. 21 da Resolução do Senado Federal n° 43, de 2001. Dessa forma, o
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projeto  de  lei  em  comento  pretende  suprir  a  exigência  da  prévia  e  expressa

autorização em lei específica.

No que tange às exigências  da LRF,  de  inclusão no orçamento ou em créditos

adicionais dos recursos provenientes da operação, e da Lei Federal n° 4.320, de 17

de março de 1964, que, em seu art. 3°, dispõe que a lei de orçamento compreenderá

todas  as  receitas,  inclusive  as  de  operações  de  crédito  autorizadas  em  lei,

ressaltamos que os recursos provenientes da operação de crédito pretendida deverão

ser consignados como receita orçamentária do Estado, conforme dispõe o art. 3º do

projeto.

Os limites e as condições fixados pelo Senado Federal estão consubstanciados nas

suas Resoluções nos 40 e 43, de 2001. A primeira dispõe sobre os limites globais

para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária  dos

estados, do Distrito Federal e dos municípios; e a segunda, sobre as operações de

crédito interno e externo dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive

concessão de garantias, seus limites e condições de autorização.

A Resolução  n°  40,  de  2001,  determina,  em  seu  art.  3°,  que,  ao  final  do  15°

exercício financeiro contado a partir do encerramento do ano de sua publicação, a

dívida consolidada líquida - DCL - não poderá ser superior a duas vezes a receita

corrente líquida - RCL. Dispõe, ainda, em seu art. 4°, que, no mesmo período citado

anteriormente,  o  excedente  apurado  ao  final  do  exercício  de  2001  deverá  ser

reduzido,  no  mínimo,  à proporção de um quinze avo a cada exercício financeiro.

Conforme o Relatório de Gestão Fiscal - RGF - referente ao 2º quadrimestre de 2013,

elaborado pela Secretaria de Estado de Fazenda, o percentual da DCL sobre a RCL é

de 168,82%, inferior, portanto, ao percentual do limite de endividamento, que é de

200%.

Vale  ressaltar  que  o  atendimento  ao  disposto  no  inciso  III  do  art.  167  da

Constituição Federal, o qual veda a realização de operações de crédito que excedam

o montante das despesas de capital, é complementado pelo disposto no art. 32, § 3°,

da LRF. A fim de viabilizar o disposto na Constituição Federal, o citado § 3° dispõe:

“Art. 32 - (...)

§ 3° - Para fins do disposto no inciso V do § 1°, considerar-se-á, em cada exercício
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financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das

despesas de capital executadas (...)”.

Com vistas à verificação de tal limite, o Projeto de Lei nº 4.551, de 2013 - projeto da

Lei Orçamentária Anual - prevê despesas de capital no valor de R$10.199.457.871,00

para  o  exercício  de  2014,  enquanto  as  operações  de  crédito  totalizam

R$3.281.408.679,00.  Adicionando-se  ao  montante  das  receitas  de  operação  de

crédito previstas os valores da operações de crédito a ser contratada, obtém-se um

valor inferior ao total das despesas de capital, o que atende à exigência do inciso III

do art. 167 da Constituição Federal.

Cabe ainda salientar  que  o  art.  40  da  a  LRF autoriza  os  entes  a  concederem

garantia em operações de crédito internas ou externas. A esse respeito, o art. 9º da

Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001, estabelece que o saldo global  das

garantias  concedidas  pelos  estados,  pelo  Distrito  Federal  e  pelos  municípios  não

poderá exceder 22% da RCL. Segundo o RGF referente ao segundo quadrimestre de

2013, o percentual do total das garantias sobre a RCL encontra-se em 1,77%, inferior

ao limite imposto pelo Senado Federal.

Conclusão

Em face do exposto,  somos pela aprovação,  em 2º turno,  do Projeto de Lei  nº

4.740/2013 na forma original.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Tiago Ulisses - Sebastião Costa - Adalclever Lopes

(voto contrário) - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.771/2013

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

A proposição em epígrafe, de autoria da deputada Maria Tereza Lara e do deputado

Marques Abreu, proíbe a prática do trote estudantil violento nos estabelecimentos de

ensino integrantes do sistema estadual de educação.

Aprovada no 1º turno na forma originalmente apresentada, vem agora a proposição

a esta comissão para receber  parecer  quanto ao mérito,  nos termos do art.  189,

combinado com o art. 102, VI, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  4.771/2013  tem  como  finalidade  coibir  a  prática  do  trote

estudantil violento nos estabelecimentos de ensino integrantes do sistema estadual

de educação. Entende-se por trote estudantil violento aquele que configure agressão

física,  psicológica ou  moral  ou outra forma de constrangimento  ou  coação contra

alunos calouros.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer no 1º turno, concluiu pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do  Projeto  de  Lei  nº  4.771/2013  na

forma  originalmente  apresentada.  Segundo  aquela  comissão,  segurança  é  direito

fundamental  reconhecido  a  todos  os  cidadãos,  dever  do  Estado  e  um  de  seus

objetivos prioritários. A proposição estaria, portanto, em consonância com o ditames

constitucionais, já que a oferta de serviços educacionais pelo sistema estadual de

ensino deve receber especial zelo no que se refere à segurança.

A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, por sua vez, quando da análise do

projeto  em  epígrafe  do  ponto  de  vista  de  mérito,  também  emitiu  parecer  pela

aprovação da matéria na forma originalmente apresentada. No entanto, na análise do

projeto  em  2º  turno,  constatamos  a  necessidade  de  alterá-lo  para  tornar  seus

comandos mais claros e precisos, bem como para conferir maior efetividade à futura

lei.

Em  primeiro  lugar,  julgamos  importante  explicitar  que  a  norma  é  dirigida  aos

estabelecimentos  de  ensino  médio,  públicos  e  privados,  e  aos  estabelecimentos

públicos de educação superior que integram o sistema estadual de educação e não a

todos os estabelecimentos de ensino integrantes do sistema estadual de educação,

conforme  consta  do  projeto  original.  Essa  alteração  tem  por  objetivo  facilitar  a

identificação  do  foco  da  lei,  ou  seja,  os  estabelecimentos  onde  o  trote  é  mais

frequentemente aplicado.

Em segundo lugar, parece-nos importante resolver a ambiguidade que constatamos

no art. 4º do projeto na forma em que originalmente foi apresentado. Esse artigo trata

das  penalidades  a  serem  aplicadas  àqueles  que  descumprirem  os  comandos  da

norma, e o termo infratores não nos permite distinguir se se trata dos estudantes ou

dos  estabelecimentos  de  ensino.  Ademais,  em  se  tratando  dos  estudantes,  o
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regulamento não seria o mecanismo mais adequado para dispor sobre sanções a

serem aplicadas a eles.

Em razão da necessidade de maior clareza, propomos nova redação ao artigo para

que  seu  comando seja  direcionado aos  estabelecimentos  de  ensino  e  ao  agente

responsável pela ocorrência do trote estudantil. Propomos, ainda, a inclusão de novo

artigo  para  explicitar  que  os  estudantes  que  praticarem  o  trote  violento  estarão

sujeitos  às  sanções  previstas  no  regimento  do  estabelecimento  de  ensino.  Além

disso,  também  é  preciso  esclarecer  que,  caso  haja  infração,  tanto  os  agentes

responsáveis nos estabelecimentos de ensino quanto os estudantes estarão sujeitos

às sanções penais e civis cabíveis.

Por fim, propomos alteração na redação do projeto originalmente apresentado para

que  os  estabelecimentos  de  ensino  sejam  obrigados  a  divulgar  não  somente  o

conteúdo da futura  lei,  mas  também o seu regulamento.  Essa determinação  tem

como objetivo dar visibilidade à lei e ao ato normativo que regularão a proibição do

trote estudantil violento nesses estabelecimentos.

As alterações sugeridas, que, no nosso entendimento, tornarão a norma mais clara

e eficaz,  estão consubstanciadas no Substitutivo nº  1,  apresentado ao final  deste

parecer.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.771/2013, no 2º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Veda a prática de trote estudantil violento nos estabelecimentos que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É vedada a prática de trote estudantil violento nos estabelecimentos de

ensino  médio,  públicos  e  privados,  e  nos  estabelecimentos  públicos  de  educação

superior, integrantes do sistema estadual de educação.

Parágrafo único - Para efeito desta lei, considera-se trote estudantil violento aquele

que  configure  agressão  física,  psicológica  ou  moral  ou  outra  forma  de

constrangimento ou coação contra alunos dos estabelecimentos a que se refere o

caput.
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Art. 2º - Os estabelecimentos de que trata o art. 1° incentivarão, com a supervisão

do corpo docente, a realização de atividades solidárias como forma de integração

entre alunos novatos e veteranos.

Art. 3º - Comprovado que o estabelecimento de que trata o art. 1º, por ação ou

omissão,  contribuiu para a ocorrência de trote violento,  fica o agente responsável

sujeito às penalidades estabelecidas em regulamento, na proporção de sua culpa,

assegurado o direito de defesa, sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis.

Art.  4º  -  Os  estudantes  que  praticarem  trote  violento,  nos  termos  do  art.  1º,

sujeitam-se às sanções previstas no regimento do estabelecimento de ensino, sem

prejuízo das sanções penais e civis cabíveis.

Art.  5º  -  Os  estabelecimentos  de  que  trata  o  art.  1°  veicularão  informações  a

respeito do conteúdo desta lei e de seu regulamento, em especial durante a primeira

semana do período letivo.

Art. 6º - Fica revogada a Lei nº 13.818, de 11 de janeiro de 2001.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

Duarte Bechir, presidente - Bosco, relator - Maria Tereza Lara.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.779/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  deputado  Sebastião  Costa,  a  proposição  em  epígrafe  autoriza  o

Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Carangola o imóvel que especifica.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o projeto a esta

comissão  para  receber  parecer  para  o  2º  turno,  nos  termos  do  art.  189,  §  1º,

combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte integrante desse parecer.

Fundamentação

O projeto de lei visa a autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de

Carangola  um  imóvel  com  área  de  3.461m²,  situado  na  Vila  Lacerdina,  nesse

município, registrado sob o nº 41, a fls. 226 do Livro 2, no 1º Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Carangola.
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Conforme nos manifestamos anteriormente, considerando que o imóvel objeto da

doação não está sendo utilizado pelo Estado, entendemos que a matéria atende à

questão do mérito uma vez que a doação proporcionará a instalação de um posto de

saúde  no  Município  de  Carangola,  beneficiando  sua  população.  Quanto  à

repercussão financeira, a doação não significa redução do patrimônio público, pois os

imóveis estarão apenas passando da esfera estadual para a esfera municipal.

Vale ressaltar que o projeto foi amplamente debatido no 1º turno e que não houve

fato novo após a nossa primeira análise. Ademais, nesta fase regimental de caráter

revisional, analisamos todas as etapas do turno anterior e não constatamos qualquer

vício que possa obstar a aprovação da proposição. Assim, não há razão para alterar

nosso entendimento sobre a matéria.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.779/2013 na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Glaycon Franco, relator - Lafayette de Andrada - Sebastião

Costa.

PROJETO DE LEI Nº 4.779/2013

(Redação do Vencido)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - a doar ao Município de Carangola o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

- DER-MG - autorizado a doar ao Município de Carangola o imóvel constituído de um

terreno  com  área  de  3.461m²  (três  mil  quatrocentos  e  sessenta  e  um  metros

quadrados), situado na Vila Lacerdina, nesse município, e registrado sob o nº 41, a

fls. 226 do Livro 2, no 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Carangola.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento de

uma unidade de saúde.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, no

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe for
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dada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.785/2013

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o Projeto

de Resolução nº 4.785/2013 altera dispositivos da Resolução nº 5.100, de 29/6/1991,

que dispõe sobre o Apoio às Atividades de Representação Político-Parlamentar e dá

outras providências, e da Resolução nº 5.214, de 23/12/2003, que altera o Sistema de

Carreira  dos  Servidores  da  Secretaria  da  Assembleia  Legislativa  e  dá  outras

providências.

Aprovado no 1° turno com as Emendas nºs 1 e 2, o projeto foi distribuído à Mesa da

Assembleia para, nos termos do inciso VIII do caput do art. 79 do Regimento Interno,

receber parecer para o 2° turno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposta  em  epígrafe  tem  o  objetivo  de  promover  ajustes  em  determinados

pontos na legislação que rege a relação com os servidores da Casa.

Inicialmente,  ao  promover  a  inclusão  de  dispositivo  na  Resolução  nº  5.100,  de

29/6/1991, preenche-se a lacuna, constatada em nosso regramento, no que tange ao

estabelecimento dos locais  em que o servidor  da  Casa pode prestar  serviço,  em

razão, principalmente, da interiorização das atividades parlamentares.

O segundo ponto que se busca esclarecer é o que trata dos marcos temporais a

serem  observados  para  o  cômputo  do  primeiro  período  aquisitivo  necessário  ao

desenvolvimento na carreira do servidor da Secretaria da Assembleia Legislativa que

ingressa na Casa até  31 de maio,  mas cuja nomeação tenha ocorrido  até  31 de

março.

Além  disso,  a  proposição  estende  aos  servidores  colocados  à  disposição  do

Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais - Iplemg - o direito

de concorrem ao desenvolvimento na carreira, já que havia um aparente conflito de

normas sobre a matéria. De um lado, o art. 4º da Resolução nº 5.214, de 23/12/2003,
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prevê  que  “o  desenvolvimento  nas  carreiras  estabelecido  nesta  resolução  se  dá

mediante progressão e promoção e aplica-se a servidor titular de cargo previsto no

art.  3°  desta resolução que esteja lotado,  durante  o  período aquisitivo,  em órgão

previsto nos incisos II a V do art. 1° da Resolução n° 5.198, de 21 de maio de 2001,

na  forma  de  regulamento”.  De  outro,  o  art.  32  da  Lei  nº  7.855,  de  17/11/1980,

determina que os serviços administrativos do Iplemg serão realizados por servidores

do Quadro  da  Secretaria  da  Assembleia Legislativa  postos  à sua disposição pelo

Presidente e pelo 1º-Secretário, e, no § 1º, dispõe que “aos servidores colocados à

disposição do Iplemg ficam assegurados os direitos e vantagens do cargo, como se

no efetivo exercício dele estivessem”. Com isso, afasta-se qualquer dúvida quanto ao

direito desses servidores a concorrerem ao desenvolvimento na carreira.

Em relação aos aspectos formais da proposição, entendemos não existir nenhuma

impropriedade  de  natureza  constitucional,  financeira  ou  orçamentária  que

comprometa a sua aprovação, conforme já se detalhou quando de sua análise no 1º

turno.

Aprovadas em 1º turno as Emendas nº 1 e nº 2, que foram apresentadas com a

finalidade de aprimorar a redação de dois dispositivos,  estas passam a integrar o

vencido a seguir redigido.

Por todas as razões expostas, impõe-se como conveniente e oportuna a aprovação

do Projeto de Resolução nº 4.785/2013.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.785/2013 na

forma do vencido no 1º turno.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 18 de dezembro de 2013.

Dinis Pinheiro, presidente - Dilzon Melo, relator - Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio -

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4785/2013

(Redação do Vencido)

Altera dispositivos  da Resolução nº 5.100,  de 29 de junho de 1991, que dispõe

sobre  o  Apoio  às  Atividades  de  Representação  Político-Parlamentar  e  dá  outras

providências, e da Resolução nº 5.214,  de 23 de dezembro de 2003, que altera o
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Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria  da Assembleia Legislativa e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - A Resolução nº 5.100, de 29 de junho de 1991, passa a vigorar acrescida

do seguinte art. 6º-A:

“Art. 6º-A - As atividades de apoio à função de representação político-parlamentar

dos servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão de recrutamento

amplo do  Quadro  de  Pessoal  da  Assembleia  Legislativa  serão  exercidas  nas

dependências da sede da Assembleia Legislativa, na capital ou em outro município do

Estado de Minas Gerais.

§ 1º - Incluem-se entre as atribuições dos servidores que exercem suas atividades

fora da sede da Assembleia Legislativa:

I - realização de reuniões com as lideranças comunitárias das localidades da base

de atuação do Deputado, objetivando colher sugestões para a atuação parlamentar e

aprimorar a participação da sociedade no processo legislativo;

II - levantamento de informações e dados junto às comunidades locais que possam

auxiliar  o  Deputado  na  definição  de  estratégias  de  atuação,  na  edição  de  leis

orientadas à satisfação do interesse público e na fiscalização de políticas públicas;

III - representação do Deputado em eventos realizados por instituições públicas ou

privadas, buscando a aproximação do mandato parlamentar com a sociedade.

§  2º  -  Não se  aplica  ao  servidor  que  exerce  suas  atividades  fora  da  sede  da

Assembleia Legislativa o controle de frequência por meio do Sistema Informatizado

de Apuração de Frequência.”.

Art.  2º  -  Os §§ 1º  e 2º do art.  5º  e o art.  11 da Resolução nº 5.214, de 23 de

dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - (…)

§ 1° - O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo poderá computar, na

forma de regulamento, o ano de seu ingresso como o primeiro período aquisitivo para

concorrer  à  progressão  de  que  trata  o  inciso  I  do  caput,  desde  que  tenha  sido

nomeado até 31 de março, tenha entrado em exercício até 31 de maio e atenda aos

requisitos para desenvolvimento na carreira.
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§ 2° - O servidor cuja nomeação e entrada em exercício em cargo de provimento

efetivo  ocorrerem fora dos prazos previstos  no § 1º  terá a contagem do primeiro

período aquisitivo para fins de desenvolvimento na carreira iniciada em 1° de janeiro

do ano subsequente ao de seu ingresso.

(…)

Art. 11 - Aplica-se o disposto nesta resolução ao servidor de que trata o art. 5° da

Resolução n° 5.105, de 26 de setembro de 1991, e ao servidor de que trata o art. 32

da Lei nº 7.855, de 17 de novembro de 1980, nos termos de regulamento.

Parágrafo único - O servidor colocado à disposição do Iplemg, nos termos do art. 32

da Lei n° 7.855, de 1980, antes de 1° de janeiro de 2013 terá a contagem do primeiro

período aquisitivo para fins de desenvolvimento na carreira iniciada na referida data.”.

Art. 3º - Fica revogado o inciso V do  caput do art. 3º da Resolução nº 5.100, de

1991.

Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus

efeitos, relativamente aos §§ 1º e 2º do art. 5º da Resolução nº 5.214, de 2003, com a

redação dada pelo art. 2º, a 1º de janeiro de 2011, nos termos de regulamento.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.787/2013

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei sob análise proíbe,

no Estado, a apresentação,  a manutenção e a utilização de animais silvestres ou

domésticos, nativos ou exóticos, em espetáculos circenses.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, apresentado por esta comissão,

retorna agora o projeto a esta comissão para receber parecer para o 2º turno, nos

termos do art. 102, VIII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição sob análise busca proibir a apresentação, a manutenção e a utilização

de animais silvestres ou domésticos, nativos ou exóticos, em espetáculos circenses,

sujeitando o infrator à penalidade de multa estipulada.

O circo tem uma história  milenar  e acredita-se  que sua existência  começou há
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cerca de 6.000 anos com os chineses. Outras teorias versam que a atividade circense

teria começado na Dinastia Ran da China há apenas 2.000 anos ou em Roma na

época dos gladiadores. No Brasil, a atividade circense teve início por volta de 1830,

com a chegada de famílias de imigrantes incentivadas pela imensidão do território

nacional, desprovido de barreiras alfandegárias, onde se desconhecia a arte circense.

Com o tempo, foi sendo introduzido o uso de animais nas apresentações.

Ocorre que muitos desses animais mantidos pelos circos sofrem uma vida inteira de

maus-tratos, incluídas aí formas desumanas de treinamento - em sua maioria com o

uso de choques, chicotes ou bastões pontiagudos. Além disso, muitos animais vivem

confinados em pequenos espaços e são submetidos a constantes deslocamentos,

que  causam neles  alto  grau  de  estresse.  Há que se  destacar,  ainda,  que  não  é

possível  prever  o  comportamento  de  um  animal  submetido  a  uma  situação  de

estresse, o que coloca os funcionários e o público em geral em situação de risco.

Diante disso,  e em consequência da discussão travada durante a tramitação da

proposta no 1º turno, nosso parecer é favorável à proibição do uso de animais em

espetáculos circenses.

Com vistas ao aprimoramento do projeto, apresentamos na conclusão o Substitutivo

nº 1 ao vencido.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.787/2013  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  ao  vencido  em  1º  turno,  a  seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Proíbe, no território do Estado, a apresentação, a manutenção e a utilização de

animais silvestres ou domésticos, nativos ou exóticos, em espetáculos circenses.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam proibidas no território do Estado a apresentação, a manutenção e a

utilização de animais silvestres ou domésticos, nativos ou exóticos, em espetáculos

circenses.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades de

multa de 10.000 Ufemgs (dez mil  Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) e
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apreensão do animal.

Art.  3º  -  A destinação e  a  guarda dos  animais  a  que se refere  o  art.  1º  serão

definidas em regulamento.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

Célio Moreira, presidente - João Leite, relator - Gustavo Corrêa.

PROJETO DE LEI Nº 4.787/2013

(Redação do Vencido)

Proíbe, no território do Estado, a apresentação, a manutenção e a utilização de

animais silvestres ou domésticos, nativos ou exóticos, em espetáculos circenses.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam proibidas, no território do Estado, a apresentação, a manutenção e a

utilização de animais silvestres ou domésticos, nativos ou exóticos, em espetáculos

circenses.

Parágrafo único - A manutenção, a guarda e a destinação dos animais a que se

refere o caput deste artigo serão definidas em regulamento.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei implicará multa de 10.000 Ufemgs

(dez mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 493/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 493/2011, de autoria do deputado Alencar da Silveira Jr., que

altera  a  Lei  n°  12.666,  de  4  de  novembro de  1997,  que dispõe  sobre  a  Política

Estadual de Amparo ao Idoso e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, na

forma do Substitutivo n° 2 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 493/2011

Assegura ao idoso e à pessoa com deficiência que menciona gratuidade no serviço

intermunicipal de transporte coletivo de passageiros, altera a Lei n° 12.666, de 4 de

novembro de 1997, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso, e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ao idoso com idade acima de 65 anos e à pessoa com deficiência, nos

termos  da  Lei  n°  13.465,  de  12  de janeiro  de  2000,  fica  assegurado  o  direito  à

gratuidade  no  serviço  intermunicipal  de  transporte  coletivo  de  passageiros,

convencional, simples e comercial, conforme o disposto nesta lei.

Parágrafo único - A gratuidade a que se refere o caput destina-se a idoso com idade

acima de 65 anos e pessoa com deficiência que tenham renda individual inferior a

dois salários-mínimos e limita-se a dois assentos por viagem, disponibilizados pelo

critério exclusivo de precedência na solicitação da reserva.

Art. 2° - Para usufruir da gratuidade prevista nesta lei, o beneficiário deverá solicitar

à  empresa  delegatária  a  reserva  de  assento  com,  no  mínimo,  doze  horas  de

antecedência do horário previsto de partida do veículo.

§ 1° - O beneficiário deverá apresentar, no momento da reserva e do embarque,

documento de  identidade com validade nacional  e com foto,  e o comprovante do

cadastramento a que se refere o art. 3° desta lei, observado o disposto no § 2° deste

artigo.

§ 2° - Até que seja implantado no Estado o cadastramento a que se refere o art. 3°,

o  beneficiário  comprovará,  para  a  reserva  de  assentos  e  para  o  embarque,  o

atendimento dos requisitos previstos nesta lei, por meio da apresentação de:

I - documento de identidade com validade nacional, para a comprovação da idade;

II - um dos seguintes documentos, para a comprovação da renda:

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social com anotações atualizadas;

b) contracheque de pagamento ou documento expedido pelo empregador;

c) carnê de contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;

d)  extratos  de  pagamento  de  vencimentos  ou  benefícios  pagos  por  órgãos  ou

entidades públicas;
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e)  declaração  escrita,  assinada  pelo  declarante  ou  por  pessoa  que  se

responsabilize pela informação, de que tenha renda individual inferior a dois salários-

mínimos;

III - laudo médico-pericial emitido por profissional de saúde pertencente a entidade

integrante do Sistema Único de Saúde - SUS -, para a comprovação da deficiência.

Art.  3°  -  A entidade representativa  do  setor  poderá  implantar,  às  suas  próprias

expensas, mecanismos de cadastramento, identificação e comprovação da condição

de beneficiário idoso ou com deficiência.

Art. 4° - A recusa injustificada de emissão de bilhete gratuito para o idoso ou para a

pessoa  com  deficiência,  observadas  as  disposições  desta  lei,  equivale,  para  a

aplicação das penalidades previstas no Decreto n° 44.603, de 22 de agosto de 2007,

que  contém  o  Regulamento  do  Serviço  de  Transporte  Coletivo  Rodoviário

Intermunicipal  e Metropolitano do Estado de Minas Gerais -  RSTC -,  à recusa de

venda de passagem sem motivo justo.

Art. 5° - O Estado adotará, se necessário, nos termos do RSTC, as providências

cabíveis para o atendimento ao disposto no art. 35 da Lei Federal n° 9.074, de 7 de

julho de 1995, desde que comprovado desequilíbrio financeiro nos contratos em vigor

decorrente da concessão da gratuidade previsto nesta lei.

Parágrafo  único  -  A  adoção  das  providências  a  que  se  refere  o  caput  está

condicionada à prévia apresentação, pela empresa delegatária, de planilha específica

e detalhada em que se comprove a repercussão da concessão da gratuidade e o

decorrente desequilíbrio financeiro nos contratos.

Art. 6° - A empresa delegatária divulgará, por meio de cartazes ou avisos legíveis

afixados nos guichês de venda, em agência própria ou credenciada, e no interior dos

veículos, as condições previstas nesta lei para a concessão da gratuidade a idoso e

pessoa  com  deficiência  no  serviço  intermunicipal  de  transporte  coletivo  de

passageiros.

Art.  7°  -  A  implantação  do  benefício  a  que  se  refere  esta  lei  independe  de

regulamentação e ocorrerá na data de entrada em vigor desta lei.

Art. 8° - A criação, a majoração ou a ampliação de novo benefício de gratuidade ou

desconto na tarifa do sistema de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros
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ficam condicionadas à definição de critérios  socioeconômicos para  a definição do

grupo  beneficiado,  ao  estudo  prévio  de  impacto  nas  tarifas  e  à  previsão  de

recomposição do equilíbrio dos contratos, se for o caso.

Art.  9° -  Fica vedado o transporte gratuito de agente fiscal do Departamento de

Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG -, ainda que no exercício de suas

funções, nos veículos de transporte coletivo intermunicipal de passageiros.

Art. 10 - A alínea “d” do inciso III do art. 5° da Lei n° 12.666, de 4 de novembro de

1997, passa a vigorar com a redação que se segue, ficando acrescentado ao artigo o

seguinte inciso VIII:

“Art. 5° - (...)

III - (…)

d) apoiar a criação de cursos nas universidades públicas estaduais, bem como a

abertura de vagas em disciplinas regulares nos cursos de graduação, destinados ao

público idoso;

(...)

VIII - na área dos transportes públicos:

a)  assegurar  o  direito  à  gratuidade  no  transporte  coletivo  intermunicipal  de

passageiros aos idosos com idade acima de 65 anos, nos termos e nas condições

previstas em lei;

b) assegurar a facilidade de acesso e de permanência nos veículos de transporte

coletivo para as pessoas com dificuldades de locomoção e para os idosos com idade

acima de 65 anos.”.

Art. 11 - Fica revogada a Lei n° 9.760, de 20 de abril de 1989.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor em 1° de março de 2014.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Lafayette de Andrada, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.189/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°  4.189/2013,  de autoria  do governador do Estado,  que cria o

Fundo Estadual dos Direitos do Idoso, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido

no 1° turno.
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Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.189/2013

Cria o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  criado  o  Fundo  Estadual  dos  Direitos  do  Idoso,  de  função

programática, observado o disposto na Lei Complementar n° 91, de 19 de janeiro de

2006,  com o objetivo de captar  recursos e financiar  políticas públicas,  programas,

projetos e ações voltados para o idoso.

Art. 2° - Constituem recursos do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso:

I - as dotações consignadas no orçamento do Estado e os créditos adicionais;

II - as transferências e os repasses da União, de outros estados e dos municípios;

III - os auxílios, legados, contribuições e doações, de qualquer natureza, que lhe

forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou

estrangeiras, ou por organismos internacionais;

IV -  as multas decorrentes de infrações administrativas aplicadas por autoridade

estadual  em  razão  da  desobediência  ao  atendimento  prioritário  ao  idoso  e  do

descumprimento, por entidade de atendimento ao idoso, das prescrições da Lei Federal

n° 10.741, de 1° de outubro de 2003;

V - as multas aplicadas pela autoridade judiciária estadual, com fundamento na Lei

Federal n° 10.741, de 2003, em razão de irregularidade em entidade de atendimento

ao idoso ou de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer;

VI  -  as  multas  penais  decorrentes  de  condenação  pela  autoridade  judiciária

estadual por crimes previstos na Lei Federal n° 10.741, de 2003;

VII  -  os  recursos  financeiros  oriundos  de  convênios,  contratos  ou  acordos,

celebrados  pelo  Estado  e  por  instituições  ou  entidades  públicas  ou  privadas,

governamentais  ou  não  governamentais,  nacionais  ou  internacionais,  relativos  a

programas, projetos e ações de promoção, proteção e defesa dos direitos do idoso;
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VIII - outros recursos.

§ 1° - Os recursos provenientes de doação de pessoas físicas e jurídicas poderão

ser deduzidos do imposto de renda, nos termos da Lei Federal n° 12.213, de 20 de

janeiro de 2010.

§  2°  -  Na  hipótese  de  extinção  do  Fundo  Estadual  dos  Direitos  do  Idoso,  seu

patrimônio será revertido ao Tesouro Estadual, na forma de regulamento.

Art.  3°  -  Os recursos do Fundo Estadual  dos Direitos  do  Idoso serão aplicados

prioritariamente em programas e ações que tenham finalidades vinculadas às linhas

de ação da política de atendimento ao idoso e à garantia dos direitos previstos na

Lei Federal n° 10.741, de 2003.

Art. 4° - São beneficiários de recursos do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso,

para aplicação em programas e ações que atendam aos objetivos dispostos no art. 1°

desta  lei,  os  órgãos  e  as  entidades  da  administração  pública  estadual  e  os

municípios.

§ 1° - A destinação dos recursos do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso poderá

ocorrer por transferência voluntária dos órgãos e entidades a que se refere o caput a

entidades privadas sem fins lucrativos, na forma de regulamento.

§ 2° - A contrapartida a ser exigida dos municípios obedecerá, no que couber, aos

critérios básicos de contrapartida estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e

na regulamentação do fundo de que trata esta lei.

Art. 5° - As disponibilidades temporárias de caixa do Fundo Estadual dos Direitos do

Idoso serão remuneradas de acordo com as normas financeiras aplicadas ao setor

público, observado o princípio de unidade de tesouraria, nos termos do art. 56 da Lei

Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6° - São administradores do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso:

I - o gestor;

II - o agente executor;

III - o agente financeiro;

IV - o grupo coordenador.

Art. 7° - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese - é a gestora,

agente  executora  e  agente  financeira  do  Fundo  Estadual  dos  Direitos  do  Idoso,
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competindo-lhe o exercício das atribuições definidas na Lei Complementar n° 91, de

2006, e em regulamento.

§ 1º - A gestão de que trata o caput será desenvolvida em conjunto com o Conselho

Estadual do Idoso - CEI -, cuja atuação consistirá na definição de prioridades, sem

prejuízo das competências  estabelecidas  pela Lei  no 13.176,  de  20 de janeiro de

1999.

§ 2º - Não será destinada remuneração à Sedese em decorrência do exercício das

competências de administração do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso.

§ 3º - Será admitida a destinação de recursos do Fundo Estadual dos Direitos do

Idoso para  despesas com pessoal  ou  custeio dos órgãos e entidades  que atuem

como seus  administradores,  desde  que  as  despesas  sejam  vinculadas  às  ações

finalísticas  de  execução  de  programas  e  ações  sociais  por  ele  beneficiados,  nos

termos do inciso III do caput do art. 5º da Lei Complementar nº 91, de 2006.

Art. 8° - Integram o grupo coordenador a que se refere o inciso IV do art. 6° um

representante de cada um dos seguintes órgãos:

I - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag;

II - Secretaria de Estado de Fazenda - SEF;

III - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese;

IV - Conselho Estadual do Idoso - CEI.

§ 1° - Os membros do grupo coordenador serão designados pelo Governador do

Estado, conforme indicação dos titulares dos órgãos a que se referem os incisos I a

IV do caput.

§ 2° - A presidência do grupo coordenador do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso

será exercida pelo representante da Sedese.

§  3°  -  A função de  membro do grupo coordenador  é  considerada  de  relevante

interesse público e não será remunerada a nenhum título.

Art. 9° - Os demonstrativos financeiros do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso

obedecerão  ao  disposto  na  Lei  Federal  n°  4.320,  de  1964,  e  aos  demais  atos

normativos aplicáveis.

Art.  10  -  Cabe ao CEI  o  controle  do  fundo de que trata  esta  lei,  sem prejuízo

daquele exercido pelos demais órgãos de controle interno e externo.
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Art. 11 - As normas operacionais e complementares necessárias à execução desta

lei serão estabelecidas em regulamento.

Art.  12  -  O  não  cumprimento  das  disposições  legais  relacionadas  ao  Fundo

Estadual  dos  Direitos  do  Idoso  acarretará  a  aplicação  das  seguintes  sanções

administrativas, cumulativamente ou não, sem prejuízo das responsabilidades civis e

penais pertinentes:

I - impedimento da celebração de convênios com a administração pública estadual;

II - suspensão das transferências voluntárias de recursos estaduais;

III - devolução dos recursos transferidos voluntariamente na forma do § 1° do art.

4°, atualizados monetariamente.

Art.  13 - O Fundo Estadual dos Direitos do Idoso terá prazo indeterminado, nos

termos da alínea “b” do inciso I do art. 5° da Lei Complementar n° 91, de 2006.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Gilberto  Abramo,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.693/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 4.693/2013, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

setor da indústria de reciclagem, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.693/2013

Ratifica  a  concessão de regime especial  de  tributação ao setor  de  indústria  de

reciclagem, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
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Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de indústria de reciclagem, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763,

de 26 de dezembro de 1975, conforme a exposição de motivos encaminhada por

meio da Mensagem n° 545/2013.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - Lafayette de Andrada.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 17/12/2013, a seguinte comunicação:

Do deputado Carlos Pimenta em que notifica o falecimento da Sra. Enedina Paulino

Correia, ocorrido em 15/12/2013, em Montes Claros. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2013

PROPOSIÇÕES DE LEI

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.962

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Maria Pequena - ABMP -,

com sede no Município de Poço Fundo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  Maria

Pequena - ABMP -, com sede no Município de Poço Fundo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.963

Declara de utilidade pública a Associação de Apoio aos Idosos do Bairro Jardim

Inconfidência, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio aos Idosos do

Bairro Jardim Inconfidência, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.964

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de Macaúbas

de Baixo - Acomab -, com sede no Município de Bonfim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Moradores de Macaúbas de Baixo - Acomab -, com sede no Município de Bonfim.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.965

Declara de utilidade pública a entidade Lar  Espírita  Pai  Chico de Aruanda,  com

sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Lar Espírita Pai Chico de

Aruanda, com sede no Município de Uberlândia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.966

Declara de utilidade pública a Creche Comunitária  Leonardo Fernandes Franco,

com sede no Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Creche  Comunitária  Leonardo

Fernandes Franco, com sede no Município de Santa Luzia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.967

Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais Água Viva - Osav -, com sede

no Município de Ritápolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras Sociais Água Viva -

Osav -, com sede no Município de Ritápolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.968

Declara de utilidade pública a entidade Círculo Operário de Uberlândia, com sede

no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  Círculo  Operário  de

Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.969

Declara de utilidade pública o Instituto Viver e Crescer, com sede no Município de

Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Viver e Crescer, com sede no

Município de Betim.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.970

Declara  de  utilidade pública  a  Associação  Missionária  Amigos  da Misericórdia  -
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Amam -, com sede no Município de Rio Pardo de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Missionária Amigos da

Misericórdia - Amam -, com sede no Município de Rio Pardo de Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.971

Declara de utilidade pública a Associação Clube do Martelo de Alvinópolis,  com

sede no Município de Alvinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada de utilidade pública  a  Associação Clube do Martelo  de

Alvinópolis, com sede no Município de Alvinópolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.972

Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos

de Perdões e Região - Aapip -, com sede no Município de Perdões.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Aposentados,

Pensionistas e Idosos de Perdões e Região -  Aapip -, com sede no Município de

Perdões.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro -Presidente

Deputado Dilzon Melo -1º-Secretário
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Deputado Neider Moreira -2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.973

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego Seco, com sede

no Município de Santa Maria do Salto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego

Seco, com sede no Município de Santa Maria do Salto.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.974

Declara de utilidade pública a Associação Boinas Verdes de Ipatinga - BVI -, com

sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Boinas Verdes de Ipatinga

- BVI -, com sede no Município de Ipatinga.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.975

Declara de utilidade pública a Associação Habitacional Nova Terra de Governador

Valadares, com sede no Município de Governador Valadares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Habitacional Nova Terra

de Governador Valadares, com sede no Município de Governador Valadares.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2013.
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Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.976

Declara de utilidade pública a Organização Não Governamental Lar Feliz, com sede

no Município de Ibirité.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Organização Não Governamental Lar

Feliz, com sede no Município de Ibirité.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.977

Declara de utilidade pública a Associação de Valorização e Apoio aos Menores de

Piumhi - Avamep -, com sede no Município de Piumhi.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Valorização e Apoio

aos Menores de Piumhi - Avamep -, com sede no Município de Piumhi.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.978

Declara  de  utilidade  pública  o  Centro  de  Referência  Casazul,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública o Centro de Referência Casazul, com

sede no Município de Belo Horizonte.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.979

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  e  Habitacional  do

Aglomerado Santa Lúcia, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  e

Habitacional do Aglomerado Santa Lúcia, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.980

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural,  Artística  e  Produção  de

Radiodifusão do Bairro Cidade Nova, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural,  Artística  e

Produção de Radiodifusão do Bairro Cidade Nova, com sede no Município de Belo

Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.981

Declara de utilidade Pública a Associação dos Moradores dos Bairros de Lava-Pés

e Medalha Milagrosa, com sede no Município de Bambuí.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  dos

Bairros de Lava-Pés e Medalha Milagrosa, com sede no Município de Bambuí.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.982

Declara  de  utilidade pública  a  Associação Comunitária  do  Cedro,  com sede no

Município de Ponte Nova.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Cedro,

com sede no Município de Ponte Nova.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.983

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Morro do Rosário, com sede

no Município de Abre Campo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Morro do

Rosário, com sede no Município de Abre Campo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.984

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro JK de Guarda-Mor

- ACBJK -, com sede no Município de Guarda-Mor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro JK

de Guarda-Mor - ACBJK -, com sede no Município de Guarda-Mor.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.985

Declara de utilidade pública o Clube Social da Terceira Idade em Lagoa Santa, com

sede no Município de Lagoa Santa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Clube Social da Terceira Idade em

Lagoa Santa, com sede no Município de Lagoa Santa.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.986

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos de Planura -

Amaplan -, com sede no Município de Planura.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos

de Planura - Amaplan -, com sede no Município de Planura.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
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Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.987

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Roseiras e Barragem, com

sede no Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Roseiras e

Barragem, com sede no Município de Divinópolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.988

Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Cerea - FMC -, com sede no

Município de Prata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Federação Mineira de Cerea - FMC -,

com sede no Município de Prata.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.989

Faculta  aos  órgãos  e  entidades  da  administração  pública  estadual  consultar  o

Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais - IHGMG - e dispõe sobre o acesso

dos associados desse instituto aos órgãos e entidades que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais - IHGMG -, cognominado

Casa de João Pinheiro, poderá ser consultado em caráter opinativo pelos órgãos e
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entidades da administração pública estadual sobre assuntos de história, geografia e

ciências auxiliares e complementares que se referirem a Minas Gerais.

Art.  2° - O associado do IHGMG, desde que devidamente identificado, terá livre

acesso aos órgãos e entidades da administração pública estadual e estará autorizado

a  realizar  consultas  e  pesquisas  nesses  órgãos  e  entidades,  na  forma  de  seus

regulamentos internos e da legislação federal e estadual sobre acesso à informação.

Parágrafo único - A prerrogativa do associado do IHGMG a que se refere o caput

será observada também pelos órgãos e entidades públicos ou privados conveniados

com o Estado ou subsidiados por ele para o desenvolvimento de atividades nas áreas

referidas no caput do art. 1°.

Art.  3°  -  O disposto nesta lei  não acarretará despesas para o Estado de Minas

Gerais.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.990

Torna obrigatória a afixação, nas casas lotéricas do Estado, de cartaz informando

sobre  a  proibição  da  venda  de  bilhetes  lotéricos  e  equivalentes  a  crianças  e

adolescentes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - É obrigatória a afixação, nas casas lotéricas situadas no Estado, em local

de fácil  visualização, de cartaz com os seguintes dizeres:  “É proibida a venda de

bilhetes lotéricos e equivalentes a crianças e adolescentes, nos termos do art. 81, VI,

do Estatuto da Criança e do Adolescente.”.

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator ao pagamento de

multa  no  valor  mínimo de  50  Ufemgs  (cinquenta  Unidades  Fiscais  do  Estado  de

Minas Gerais)  e máximo de 150 Ufemgs (cento e cinquenta Unidades Fiscais  do

Estado de Minas Gerais), a ser graduada nos termos de regulamento.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.991

Autoriza a Fundação Educacional Lucas Machado - Feluma - a alienar, por permuta,

parte do imóvel de que trata a Lei n° 17.699, de 4 de agosto de 2008.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica a donatária do imóvel de que trata a Lei n° 17.699, de 4 de agosto de

2008, a Fundação Educacional Lucas Machado - Feluma -, autorizada a alienar, por

permuta, a área constituída de duas glebas, com área total de 38.175,85m² (trinta e

oito mil cento e setenta e cinco vírgula oitenta e cinco metros quadrados), conforme

descrição contida no Anexo desta lei,  a ser desmembrada do imóvel com área de

357.798m²  (trezentos  e  cinquenta  e  sete  mil  setecentos  e  noventa  e  oito  metros

quadrados), situado no Bairro Várzea, no Município de Lagoa Santa, e registrado sob

o n° 32.375, a fls. 155 do Livro 2-FW, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Lagoa Santa.

Art. 2° - A permuta a que se refere o art. 1° está sujeita às seguintes condições:

I - o imóvel a ser recebido pela Feluma deverá situar-se no Município de Lagoa

Santa e encontrar-se desembaraçado de quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais;

II  -  no imóvel, deverá ser edificada, no prazo de dez anos contados da data de

publicação desta lei,  instalação com área mínima de 15.000m² (quinze mil  metros

quadrados) destinada às atividades desenvolvidas pela Feluma e aos cursos por ela

oferecidos, de acordo com as diretrizes e especificações dessa fundação;

III - a edificação de que trata o inciso II deverá ser entregue à Feluma pronta para

uso, com a regular baixa e o habite-se junto ao Município de Lagoa Santa.

Parágrafo único - O descumprimento de qualquer das condições relacionadas no

caput implicará a anulação da permuta.

Art.  3°  -  Reverterá  ao  patrimônio  do  Estado  com  as  respectivas  acessões  e

benfeitorias:

I - a área a que se refere o art. 1° a ser permutada pela Feluma, caso a permuta
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não ocorra no prazo de dez anos contados da data de publicação desta lei, ou caso

sejam descumpridas as condições de que trata o art. 2°;

II - o imóvel a ser recebido em permuta pela Feluma nos termos desta lei, caso, a

qualquer tempo, a fundação deixe de cumprir os encargos de que trata o art. 5°.

Art. 4° - A área remanescente do imóvel de que trata a Lei n° 17.699, de 2008,

reverterá ao Estado, livre de ônus e encargos, no prazo de seis meses contados da

data de publicação desta lei.

Art. 5° - Como encargos da permuta de que trata esta lei, a Feluma:

I - cumprirá as obrigações consistentes na instalação de:

a) ambulatório integrado de atenção à saúde e educação dirigido ao público em

geral;

b) complexo de ensino superior formado por campus universitário de graduação de

ensino superior;

II - destinará 10% (dez por cento) das vagas de ensino superior para alunos com

bolsas acadêmicas integrais;

III  -  promoverá  a  implementação de programa de internato de  saúde coletiva -

internato rural -, no Município de Lagoa Santa e nos municípios vizinhos interessados.

Parágrafo único - Para atender aos encargos a que se refere o caput, fica a Feluma

autorizada a oferecer o imóvel recebido em permuta em garantia de financiamento,

ficando a cláusula de reversão e as demais obrigações garantidas por hipoteca em

segundo grau em favor do doador.

Art. 6° - Ficam revogados o art. 2° da Lei n° 17.699, de 2008, e a Lei n° 20.028, de

11 de janeiro de 2012.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2013)

GLEBA A

Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no  vértice  P-0001,  de  coordenadas

N=7.829.838,844m e E=616.971,975m; deste, segue confrontando com o Centro de

Tecnologia e Capacitação Aeroespacial de Minas Gerais - CTCA -, com os seguintes

azimutes e distâncias: 158°45'18" e 30,33m até o vértice P-0002, de coordenadas

N=7.829.810,576m e E=616.982,965m; 172°40'27" e 22,61m até o vértice P-0003, de

coordenadas  N=7.829.788,148m  e  E=616.985,848m;  200°30'52"  e  22,61m  até  o

vértice P-0004, de coordenadas N=7.829.766,970m e E=616.977,924m; 214°25'60" e

264,84m  até  o  vértice  P-0005,  de  coordenadas  N=7.829.548,534m  e

E=616.828,171m;246°12'23"  e  84,11m  até  o  vértice  P-0006,  de  coordenadas  N

7.829.514,602m e E 616.751,214m; deste, segue confrontando com o Bairro Laticam

Gomides, com os seguintes azimutes e distâncias: 31°50'49" e 8,47m até o vértice P-

0007, de coordenadas N=7.829.521,795m e E=616.755,682m; 21°44'23" e 53,09m

até  o  vértice  P-0008,  de  coordenadas  N=7.829.571,109m  e  E=616.775,346m;

18°49'05"  e  69,96m  até  o  vértice  P-0009,  de  coordenadas  N=7.829.637,331m  e

E=616.797,913m;  89°54'40"  e  52,26m  até  o  vértice  P-0010,  de  coordenadas

N=7.829.637,412m e E=616.850,169m; 344°54'28" e 67,08m até o vértice P-0011, de

coordenadas  N=7.829.702,175m  e  E=616.832,704m;  353°57'37"  e  6,27m  até  o

vértice P-0012, de coordenadas N=7.829.708,413m e E=616.832,044m; 55°05'07" e

11,52m  até  o  vértice  P-0013,  de  coordenadas  N=7.829.715,009m  e

E=616.841,494m;45°34'27"  e  125,17m  até  o  vértice  P-0014,  de  coordenadas  N

7.829.802,626m  e  E  616.930,885m;  deste,  segue  confrontando  com  o  CTCA,

48°36'22" e 54,77m até o vértice P-0001, ponto inicial da descrição deste perímetro,

totalizando  a  área  de  21.918,89m²  (vinte  e  um  mil  novecentos  e  dezoito  vírgula

oitenta e nove metros quadrados).

GLEBA B

Inicia-se  a  descrição  deste  perímetro  no  vértice  P-0015,  de  coordenadas

N=7.829.833,978m e E=617.189,225m; deste, segue confrontando com o CTCA, com

os seguintes  azimutes e distâncias:  201°14'12"  e  7,42m até  o  vértice P-0016,  de
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coordenadas  N=7.829.827,062m  e E=617.186,537m;  222°40'10"  e  162,01m  até  o

vértice P-0017, de coordenadas N=7.829.707,937m e E=617.076,729m; 234°13'55" e

82,47m até o vértice P-0018, de coordenadas N=7.829.659,735m e E=617.009,817m;

241°16'44"  e  58,86m  até  o  vértice  P-0019,  de  coordenadas  N=7.829.631,451m e

E=616.958,200m;  232°20'40"  e  47,88m  até  o  vértice  P-0020,  de  coordenadas

N=7.829.602,199m e E=616.920,291m; 34°30'00" e 283,83m até o vértice P-0021, de

coordenadas  N=7.829.836,113m  e  E=617.081,057m;  99°55'24"  e  85,92m  até  o

vértice  P-0022,  de  coordenadas  N=7.829.821,307m  e  E=617.165,687m;  deste,

segue,  61°42'19"  e  26,73m até o vértice P-0015,  ponto inicial  da descrição deste

perímetro, totalizando a área de 16.256,96m² (dezesseis mil duzentos e cinquenta e

seis vírgula noventa e seis metros quadrados).

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.992

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares do Córrego

Santo Antônio, com sede no Município de Ubaporanga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores

Familiares do Córrego Santo Antônio, com sede no Município de Ubaporanga.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.993

Declara de utilidade pública a Associação Monte-Sionense de Karate, com sede no

Município de Monte Sião.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Monte-Sionense  de

Karate, com sede no Município de Monte Sião.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente
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Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.994

Declara de utilidade pública a Associação Varginhense de Esporte, com sede no

Município de Varginha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Varginhense de Esporte,

com sede no Município de Varginha.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 11 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.995

Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Pública  de

Monte Sião - Consems -, com sede no Município de Monte Sião.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública de Monte Sião - Consems -, com sede no Município de Monte Sião.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 12 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.996

Declara de utilidade pública a entidade Grupo de Resgate Voluntário de Emergência

- GRVE -, com sede no Município de Barão de Cocais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Grupo de Resgate Voluntário

de Emergência - GRVE -, com sede no Município de Barão de Cocais.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



3157
____________________________________________________________________________

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 12 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.997

Declara de utilidade pública a Associação Nordesta Reflorestamento e Educação,

com sede no Município de Arcos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Nordesta Reflorestamento

e Educação, com sede no Município de Arcos.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 12 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.998

Declara de  utilidade pública  a  Associação Orquidófila  de  Bambuí,  com sede no

Município de Bambuí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Orquidófila de Bambuí,

com sede no Município de Bambuí.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 12 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.999

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de  Radiodifusão  Ondas

Verdes, com sede no Município de Conceição do Rio Verde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de
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Radiodifusão Ondas Verdes, com sede no Município de Conceição do Rio Verde.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 13 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.000

Declara de utilidade pública a Associação dos Condutores Auxiliares de Táxi - Acat

-, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Condutores Auxiliares

de Táxi - Acat -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 13 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.001

Declara de utilidade pública a Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto

- Feop -, com sede no Município de Ouro Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada de utilidade pública  a  Fundação Educativa  de  Rádio  e

Televisão Ouro Preto - Feop -, com sede no Município de Ouro Preto.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 13 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.002

Declara de utilidade pública a Associação Ecológica de Cruzília - Assecruz -, com

sede no Município de Cruzília.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Ecológica de Cruzília -

Assecruz -, com sede no Município de Cruzília.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.003

Dá a denominação de José Vitor Irmão à estrada que liga o Município de Pedra

Bonita à BR-116.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada José Vitor Irmão a estrada que liga o Município de Pedra

Bonita à BR-116.

Art.  2° - O DER-MG providenciará, com recursos previstos no seu orçamento, a

confecção de placas indicativas da denominação de que trata esta lei.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.004

Declara de utilidade pública a entidade Liga Desportiva de Ribeirão das Neves, com

sede no Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Liga Desportiva de Ribeirão

das Neves, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
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Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.005

Declara de utilidade pública a Comunidade São Caetano Futebol Clube, com sede

no Município de Bom Sucesso.

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade São Caetano Futebol

Clube, com sede no Município de Bom Sucesso.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.006

Declara  de  utilidade pública  a  Associação  Desportiva  de  Ouro  Fino  -  Clube do

Esporte, com sede no Município de Ouro Fino.

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Desportiva de Ouro Fino -

Clube do Esporte, com sede no Município de Ouro Fino.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 17 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.007

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ipuiuna o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Ipuiuna imóvel

com  área  de 5.772m² (cinco  mil  setecentos  e  setenta  e  dois  metros  quadrados),

situado no local denominado Turvo, naquele município, registrado sob o nº 5.129, à

ficha 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita de

Caldas.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao desenvolvimento

de projetos de atendimento à comunidade.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.008

Dispõe sobre a criação, a gestão e o funcionamento de museus no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - A criação, a gestão e o funcionamento de museus no Estado atenderão ao

disposto nesta lei, observadas as disposições previstas na Lei Federal n° 11.904, de

14 de janeiro de 2009.

§ 1° - Consideram-se museus, para os efeitos desta lei,  as instituições sem fins

lucrativos, abertas ao público, que conservam, investigam, divulgam, interpretam e

expõem conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, natural, científico, técnico

ou  cultural,  para  fins  de  preservação,  estudo,  pesquisa,  educação,  visitação,

entretenimento e fruição, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento.

§ 2° - Além das instituições previstas no § 1°, poderão ser considerados museus,

para fins do disposto nesta lei, as organizações e os locais, inclusive virtuais, em que

sejam  divulgados  acervos  ou  desenvolvidas  ações  com  o  objetivo  de  fortalecer

processos de construção identitária e ampliar o acesso ao patrimônio cultural.

Art. 2° - Esta lei não se aplica a bibliotecas, arquivos, centros de documentação e

coleções visitáveis.

Parágrafo  único  -  Para  fins  do  disposto  neste  artigo,  consideram-se  coleções

visitáveis os conjuntos de bens culturais conservados por pessoa física ou jurídica,
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abertos,  ainda  que  esporadicamente,  à  visitação,  que  não  apresentem  as

características previstas no art. 1° desta lei.

Art. 3° - São princípios dos museus:

I - a valorização e a preservação do patrimônio cultural e ambiental do Estado;

II - a universalização do acesso aos bens culturais do Estado;

III - o respeito e a valorização da diversidade cultural, regional, étnica e linguística

do Estado;

IV - a promoção da cidadania;

V - a promoção do intercâmbio cultural.

CAPÍTULO II

DO FUNCIONAMENTO DOS MUSEUS

Seção I

Da Criação e da Extinção de Museus

Art. 4° - É facultada a qualquer entidade, independentemente do regime jurídico, a

criação de museu, observado o disposto nesta lei  e  na Lei Federal  n° 11.904, de

2009.

Art.  5°  -  A  criação,  a  fusão  e  a  extinção  de  museus  dar-se-ão  por  meio  de

documento público e deverão ser comunicadas ao órgão estadual competente.

Art.  6°  -  A denominação de museu estadual  só poderá  ser  adotada por  museu

integrante da administração pública estadual ou por museu autorizado pelo Estado a

utilizá-la.

Art.  7° -  A denominação de museu municipal só poderá ser adotada por museu

integrante  da  administração  pública  municipal  ou  por  museu  autorizado  pelo

município a utilizá-la.

Art.  8°  -  As  entidades  públicas  e  privadas  gestoras  de  museus  definirão  o

enquadramento orgânico e aprovarão o regimento da instituição museológica.

Seção II

Dos Museus Públicos

Art.  9°  -  São  museus  públicos  as  instituições  museológicas  integrantes  da

administração pública.

Art. 10 - O poder público estabelecerá planejamento anual, de modo a garantir o
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funcionamento dos museus públicos e permitir  o cumprimento de suas finalidades,

observada a disponibilidade financeira e orçamentária do ente responsável.

Art. 11 - O servidor de museu público é impedido de atuar, direta ou indiretamente,

em atividades ligadas à comercialização de bens culturais.

Parágrafo único - Atividades de avaliação para fins comerciais serão permitidas a

servidor de museu público a pedido de órgão da administração pública,  mediante

designação formal, nos termos de regulamento.

Seção III

Do Acervo dos Museus

Art. 12 - Os bens culturais, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de

referência à identidade, à cultura, à memória e ao ambiente natural dos diferentes

grupos formadores da sociedade brasileira, poderão ser incorporados ao acervo dos

museus.

Art. 13 - Poderá ser declarado de interesse público, no todo ou em parte, o acervo

de  museu privado  cujo  valor  cultural  e  cuja  importância  para  fins  de  pesquisa  e

acesso conferirem-lhe destacada relevância cultural e social.

Parágrafo  único  -  Aos  museus  privados  cujo  acervo  tenha  sido  declarado  de

interesse público poderão ser concedidos benefícios pelo poder público, nos termos

da legislação vigente.

Art. 14 - Os museus formularão e, quando for o caso, submeterão à aprovação da

entidade  gestora  a  política  de  aquisição  e  descarte  de  bens  culturais,  atualizada

periodicamente.

Art. 15 - Os museus públicos darão publicidade aos termos de descarte a serem

efetuados pela instituição, por meio de publicação no diário oficial dos Poderes do

Estado.

Art. 16 - Os museus manterão documentação sistematicamente atualizada sobre os

bens culturais que integram seu acervo, na forma de registros e inventários.

Art. 17 - O poder público criará e manterá inventário estadual dos bens culturais dos

museus localizados no Estado.

§  1°  -  O inventário  estadual  consiste  em  banco de  dados,  mantido  pelo  órgão

estadual competente, dos bens culturais existentes em cada museu, sistematizado e
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atualizado periodicamente, de modo a permitir sua identificação e proteção.

§  2°  -  A  fim  de  garantir  a  integridade  do  inventário  estadual,  os  museus

responsabilizar-se-ão pela inserção dos dados relativos aos bens culturais de seu

acervo.

Art.  18  -  Os  inventários  museológicos  e  outros  registros  que identifiquem  bens

culturais, elaborados por museus públicos e privados, são considerados patrimônio

arquivístico de interesse estadual e serão conservados nas respectivas instalações

dos museus, de modo a evitar sua destruição, perda ou deterioração.

Art.  19 -  O estudo e a pesquisa nortearão a política de aquisição e descarte, a

identificação e a caracterização dos bens culturais incorporados ou incorporáveis ao

acervo  e  as  atividades  com  fins  de  documentação,  conservação,  interpretação  e

exposição e de educação promovidas pela instituição museológica.

Art. 20 - O Estado adotará medidas que visem a impedir a evasão e a dispersão de

seu  acervo  museológico,  observados  os  critérios  de  proteção  de  bens  culturais

estabelecidos na legislação vigente.

Art.  21 -  A transferência de peça de acervo de museu público ou declarado de

interesse público para o exterior  observará o disposto na legislação em vigor,  em

especial o art. 14 do Decreto-Lei Federal n° 25, de 30 de novembro de 1937, e a Lei

Federal n° 4.845, de 19 de novembro de 1965.

Art. 22 - Em caso de extinção de museu público ou de museu privado cujo acervo

tenha sido declarado de interesse público,  no todo ou em parte,  os  bens de seu

acervo  serão  transferidos  e  conservados  por  órgão  da  administração  pública

competente ou museu público.

Seção IV

Do Acesso aos Museus, da Difusão Cultural e da Ação Educativa

Art.  23  -  Os  museus  adotarão medidas  a  fim  de  garantir  a  universalização  do

acesso aos bens culturais de seu acervo, observado o plano de segurança a que se

refere o art. 32 e as diretrizes desta lei.

Art. 24 - A gratuidade ou a onerosidade do ingresso será estabelecida pelo museu

ou pela entidade gestora, considerando as especificidades dos diferentes públicos e a

legislação vigente.
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Art. 25 - Os museus poderão autorizar ou produzir publicações e reproduções dos

bens culturais de seu acervo, de forma a ampliar o acesso público, o conhecimento e

a reflexão acerca do valor simbólico desses bens.

§ 1° - Os museus adotarão medidas a fim de garantir a qualidade, a fidelidade e os

propósitos científicos e educativos das publicações e reproduções a que se refere o

caput, sem prejuízo dos direitos de autor e conexos.

§ 2° - As reproduções e demais cópias serão assinaladas como tais, de modo a

evitar que sejam confundidas com os objetos ou espécimes originais.

Art. 26 - Os museus facilitarão o acesso à imagem e à reprodução de seus bens

culturais  e  documentos  conforme  os  procedimentos  estabelecidos  na  legislação

vigente e nos regimentos internos de cada museu.

Parágrafo  único  -  O  acesso  de  que  trata  este  artigo  será  fundamentado  nos

princípios  da  conservação  dos  bens  culturais,  do  interesse  público,  da  não

interferência  na  atividade  dos  museus  e  da  garantia  dos  direitos  de  propriedade

intelectual e de imagem, na forma da legislação vigente.

Art. 27 - Os museus zelarão pela proteção dos bens culturais que constituem seus

acervos,  tanto  em  relação  à  qualidade  das  imagens  e  reproduções  quanto  à

fidelidade aos fins educacional e de divulgação que lhes são próprios, na forma da

legislação vigente.

Art. 28 - Os museus promoverão ações educativas e de incentivo à pesquisa, a fim

de contribuir para ampliar o acesso da sociedade aos bens culturais e ao patrimônio

material e imaterial do Estado.

Art.  29  -  Os  museus  promoverão  oportunidades  de  prática  profissional  aos

estudantes de cursos de museologia e de outros cursos afins à área museológica.

Art. 30 - Os museus promoverão estudos de público, diagnóstico de participação e

avaliações  periódicas  de  suas  atividades,  visando  à  progressiva  melhoria  da

qualidade de seu funcionamento e do atendimento ao público.

Parágrafo único - As estatísticas de visitantes dos museus serão enviadas ao órgão

ou entidade competente do poder público, conforme regulamento.

Seção V

Da Segurança, da Preservação, da Conservação e da Restauração
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Art. 31 - Os museus disporão de condições de segurança que garantam a proteção

e a integridade dos bens culturais  sob sua guarda,  bem como dos usuários,  dos

funcionários e das instalações.

Art. 32 - Cada museu disporá de plano de segurança periodicamente testado para

prevenir danos.

§ 1° - O plano de segurança de cada museu tem natureza confidencial.

§  2°  -  Os  órgãos  de  segurança  pública  poderão  cooperar  com  os  museus  na

definição do plano de segurança e na aprovação dos equipamentos de prevenção de

danos.

Art. 33 - Os museus colaborarão com os órgãos de segurança pública no combate

aos crimes contra a propriedade e ao tráfico de bens culturais.

Art. 34 - A alienação, a restauração, a reforma ou o descarte de bem cultural de

acervo de museu público ou declarado de interesse público dependem de parecer

prévio do órgão estadual competente.

Parágrafo único - A restauração a que se refere o caput deverá ser feita mediante

fiscalização do órgão estadual competente.

Art. 35 - O titular de instituição museológica que autorize a realização de obra ou

trabalho de restauração, preservação ou conservação de bem cultural sob a guarda

da  instituição  será  solidariamente  responsável  em  caso  de  dano  irreparável  ou

destruição do bem cultural objeto da intervenção.

Seção VI

Da Interação entre os Museus e a Sociedade

Art.  36  -  Os  museus  estabelecerão  mecanismos  de  colaboração  com  outras

entidades, nos termos de regulamento, em consonância com o propósito de serviço à

sociedade estabelecido nesta lei.

Art. 37 - Os museus poderão estimular a constituição de associações de amigos de

museus,  grupos  de  interesse  especializado,  voluntariado  ou  outras  formas  de

colaboração e participação sistemática da sociedade, conforme regulamento.

Art.  38  -  Para  os  efeitos  desta  lei,  consideram-se  associações  de  amigos  de

museus as sociedades civis sem fins lucrativos, constituídas na forma da lei civil, que

atendam aos seguintes requisitos:



3167
____________________________________________________________________________

I  -  façam constar  em seu instrumento  constitutivo,  como finalidade  exclusiva,  o

apoio, a manutenção e o incentivo às atividades dos museus a que se refiram, em

especial àquelas destinadas ao público em geral;

II - não adotem restrições à adesão de novos membros;

III - vedem a remuneração da diretoria.

§ 1° - O reconhecimento da associação de amigos de museus será efetuado em

documento elaborado pela entidade gestora do museu ou pelo órgão competente.

§  2°  -  As  associações  de  amigos  de  museus  publicarão  seus  balanços

periodicamente.

Art. 39 - A associação de amigos, no exercício de suas funções, submeterá seus

planos, projetos e ações à aprovação prévia da instituição museológica.

CAPÍTULO III

DO PLANO MUSEOLÓGICO

Art. 40 - Os museus elaborarão e implementarão plano museológico.

Parágrafo único - Considera-se plano museológico o instrumento de planejamento e

ordenamento  da  instituição  museológica,  contendo  a  definição  da  vocação,  dos

objetivos e das atividades a serem desenvolvidas pela instituição, com a finalidade de

sistematizar o trabalho interno da instituição e de amparar sua atuação na sociedade.

Art. 41 - O plano museológico conterá:

I - a definição da função a ser desempenhada pelo museu na comunidade em que

está inserido, bem como suas metas, objetivos e diretrizes de funcionamento;

II  -  a  identificação  dos  espaços  e  dos  conjuntos  patrimoniais  sob  a  guarda  do

museu;

III - a identificação dos públicos a que se destina o trabalho do museu;

IV - a política de aquisições e descartes de bens culturais do acervo do museu;

V - a descrição das condições de funcionamento da instituição;

VI - o detalhamento dos programas:

a) institucional;

b) de gestão de pessoas;

c) de acervos;

d) de exposições;
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e) educativo e cultural;

f) de pesquisa;

g) arquitetônico-urbanístico;

h) de segurança;

i) de financiamento e fomento;

j) de comunicação.

§  1°  -  O  plano  museológico  será  elaborado,  preferencialmente,  de  forma

participativa,  envolvendo  o  conjunto  dos  funcionários  do  museu,  além  de

especialistas, parceiros sociais, usuários e consultores externos, levando em conta as

especificidades da instituição.

§  2°  -  O  plano  museológico  será  avaliado  e  revisado  pela  instituição  com

periodicidade definida em seu regimento.

CAPÍTULO IV

DO SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS

Art. 42 - O Sistema Estadual de Museus, constituído por meio da adesão voluntária

das instituições museológicas sediadas no Estado, tem a finalidade de promover a

interação  e  a  articulação  dos  museus  e  instituições  que  desenvolvam  projetos

museológicos em Minas Gerais, respeitando suas autonomias administrativa, cultural

e técnico-científica.

Art. 43 - O Sistema Estadual de Museus terá um comitê gestor, com a finalidade de

propor  diretrizes  e  ações  e  de  apoiar  e  acompanhar  o  desenvolvimento  do  setor

museológico mineiro.

Parágrafo único - O comitê gestor do Sistema Estadual de Museus será composto

por representantes de órgãos e entidades com efetiva atuação na área museológica,

na forma de regulamento.

Art. 44 - São objetivos do Sistema Estadual de Museus:

I  -  incentivar  a  disseminação  de  conhecimentos  e  de  procedimentos  técnico-

científicos da área museológica;

II - estimular a concepção, o desenvolvimento e a avaliação de programas, projetos

e ações educativas e culturais na área museológica;

III  -  promover  e  apoiar  os  programas  e  projetos  de  incremento,  intercâmbio  e
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qualificação das equipes e dos profissionais das instituições museológicas;

IV - estimular a participação da sociedade na estruturação e no desenvolvimento do

setor museológico mineiro;

V - incentivar e promover a criação e a articulação de redes e sistemas municipais e

regionais  de  museus,  bem  como  o  intercâmbio  e  a  articulação  das  instituições

museológicas com o Sistema Brasileiro de Museus;

VI  -  promover  a  atualização  permanente  do  cadastro  dos  museus  situados  no

Estado;

VII - contribuir para o planejamento das políticas para a área museológica;

VIII - propor diretrizes para a gestão, a aquisição, o descarte, a documentação, a

pesquisa, a preservação, a conservação, a restauração, a segurança, a proteção e a

difusão de acervos museológicos;

IX - facilitar o acesso a recursos, financiamentos e mecanismos de fomento para a

área museológica.

Art. 45 - Poderão integrar o Sistema Estadual de Museus, mediante formalização de

instrumento hábil a ser firmado com o órgão competente:

I - os museus públicos;

II - os museus e as instituições que desenvolvam projetos museológicos vinculados

aos demais Poderes do Estado, bem como os de âmbito federal e municipal;

III  -  os  museus  privados  e  as  instituições  privadas  que  desenvolvem  projetos

museológicos, inclusive aquelas das quais o poder público participe;

IV - as organizações sociais, os museus comunitários, os ecomuseus e os grupos

étnicos e culturais que mantenham ou estejam desenvolvendo projetos museológicos;

V  -  as  instituições  de ensino  oficialmente  reconhecidas  que  mantenham cursos

relacionados com a área museológica;

VI - outras entidades vinculadas à área museológica.

Art. 46 - Os museus integrantes do Sistema Estadual de Museus terão prioridade

nas políticas de fomento voltadas para a área museológica.

Art. 47 - O órgão estadual competente manterá cadastro atualizado das instituições

museológicas integrantes do Sistema Estadual de Museus.



3170
____________________________________________________________________________

CAPÍTULO V

DAS PENALIDADES

Art. 48 - As instituições museológicas que descumprirem o disposto nesta lei ficarão

sujeitas, sem prejuízo das penalidades definidas na legislação federal, em especial

nos arts. 62 a 64 da Lei Federal n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, de maneira

progressiva, às seguintes penalidades, na forma do regulamento:

I - notificação formal, pelo órgão competente do Estado, estipulando plano de ação

corretiva e prazo para sua efetivação;

II  -  perda ou restrição de incentivos  e benefícios  fiscais  concedidos pelo  poder

público e suspensão do acesso a editais de fomento, pelo prazo de cinco anos;

III  -  perda  ou  suspensão  da  participação  em  linhas  de  financiamento  em

estabelecimentos oficiais de crédito, pelo prazo de cinco anos;

IV - vedação da celebração de contrato com o poder público, pelo prazo de cinco

anos;

V - suspensão parcial de suas atividades;

VI - multa simples ou diária, em valor correspondente a, no mínimo, 10 Ufemgs (dez

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais)  e,  no máximo, 1.000 (mil)  Ufemgs,

agravada em casos de reincidência, conforme regulamentação específica.

§ 1° - Fica vedada a cobrança, pelo Estado, da multa a que se refere o inciso VI do

caput caso ela já tenha sido cobrada pelo município ou pela União.

§ 2° -  Sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas  neste artigo,  fica o

infrator obrigado a indenizar ou reparar os danos causados aos bens musealizados e

a terceiros prejudicados.

§ 3° - Nos casos previstos nos incisos II a IV do caput, o ato declaratório de perda,

restrição  ou  suspensão  será  atribuição  da  autoridade  administrativa  ou  financeira

responsável pela concessão do benefício, incentivo ou financiamento.

§ 4° - Verificada a reincidência do descumprimento do disposto nesta lei, a pena de

multa poderá ser agravada.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 49 - O Estado estabelecerá mecanismos de fomento e incentivo aos museus
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mineiros.

Art. 50 - O Estado adotará política de apoio à municipalização e à regionalização

dos museus, assegurado o intercâmbio cultural entre as diversas regiões do Estado.

§ 1° - O órgão estadual competente desenvolverá, junto aos municípios, ações de

incentivo  à  preservação,  à  conservação  e  à  valorização  dos  bens  culturais  das

comunidades, bem como à manutenção e à expansão das instituições museológicas

locais.

§ 2° - Nas ações de municipalização e regionalização, especial atenção será dada

às localidades e regiões nas quais existam aldeamentos ou agrupamentos indígenas,

de modo a incentivar a integração de bens culturais representativos desses povos ao

acervo das instituições museológicas.

Art. 51 - Os museus sediados no Estado terão prazo de cinco anos, contados da

data de publicação desta lei, para se adequarem a suas disposições, salvo no que se

refere às providências determinadas pela Lei Federal n° 11.904, de 2009, às quais se

aplica o prazo previsto nessa lei federal.

Art. 52 - Ficam revogados os arts. 47 a 58 da Lei n° 11.726, de 30 de dezembro de

1994.

Art. 53 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.009

Dá nova redação aos arts. 1° e 6° da Lei n° 11.817, de 6 de março de 1995, que

torna obrigatória a emissão de nota fiscal de entrada de mercadoria nas operações de

compra efetivadas por desmontes - ferros-velhos e sucatas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 11.817, de 6 de março de 1995, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  1°  -  Ficam  os  desmontes  obrigados  a  emitir  nota  fiscal  de  entrada  de

mercadoria a cada operação de compra.



3172
____________________________________________________________________________

§ 1° - Considera-se desmonte, para fins do disposto nesta lei, a pessoa física ou

jurídica que explore a atividade econômica de ferro-velho, de sucata ou de reciclagem

e recuperação de materiais metálicos.

§ 2° - Consideram-se mercadorias, para os fins do disposto no caput, fios, arames,

peças, tubos, tampos, baterias, transformadores e outros itens feitos de metal.

§ 3° - A nota fiscal de entrada de mercadoria conterá os seguintes dados:

a) razão social da empresa, se pessoa jurídica, ou nome, se pessoa física;

b) inscrição estadual, se pessoa jurídica, ou número do CPF, se pessoa física;

c) CNPJ, se pessoa jurídica, ou número do registro geral da carteira de identidade,

se pessoa física;

d) endereço;

e) descrição detalhada do material comprado e a respectiva qualidade;

f) valor total e valores parciais da mercadoria adquirida.

§  4°  -  Os  desmontes  de  que  trata  esta  lei  manterão  cadastro  atualizado  de

fornecedores, contendo os dados previstos no § 3°, inclusive em caso de aquisição

dos materiais mediante permuta.”.

Art.  2°  -  O art.  6°  da Lei  n°  11.817,  de  1995,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  6°  -  A falta  de  emissão  da  nota  fiscal  de  entrada  de  mercadoria  ou  da

manutenção  do  cadastro  atualizado  de  fornecedores  acarretará  a  aplicação  das

seguintes sanções:

I - multa, no valor de 500 (quinhentas) a 1000 (mil) Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais - Ufemgs;

II - interdição do estabelecimento e cancelamento de sua inscrição estadual, em

caso de reincidência.”.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.010

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piedade de Ponte Nova o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Piedade de

Ponte  Nova  imóvel  constituído  de  área  com  10.008m2  (dez  mil  e  oito  metros

quadrados), situado no lugar denominado Fazenda Bituruna, na zona rural daquele

município, registrado sob o n° 10.767, a fls. 40 do Livro 3-I, no Registro de Imóveis da

Comarca de Ponte Nova.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento de

um centro comunitário de assistência social.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.011

Acrescenta o art. 2°-A à Lei n° 16.279, de 20 de julho de 2006, que dispõe sobre os

direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica acrescentada à Lei n° 16.279, de 20 de julho de 2006, o seguinte art.

2°-A:

“Art. 2°-A - Para fins do disposto na alínea “f” do inciso XII do art. 2° desta lei, serão

realizados os seguintes protocolos em cada procedimento cirúrgico, nas unidades de

saúde das redes pública e privada:

I  -  preenchimento,  com  informações  fornecidas  pelo  paciente,  de  questionário

elaborado pela unidade de saúde em que constem, no mínimo, o nome completo do

paciente e a identificação da parte do corpo que será submetida a cirurgia;
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II - informação ao paciente do nome e da função de cada um dos integrantes da

equipe médica que realizará o procedimento.

§ 1° - Se o paciente não estiver consciente, as informações a que se refere o inciso

I do caput serão prestadas por acompanhante devidamente identificado, que receberá

a informação a que se refere o inciso II do caput.

§  2°  -  Se  o  paciente  não  estiver  consciente  e  não  estiver  acompanhado,  as

informações a que se refere o inciso I do  caput serão atestadas, com base em seu

prontuário,  por  integrante  da  equipe  responsável  pelo  procedimento  cirúrgico,  em

documento assinado.

§ 3° - A obrigatoriedade dos protocolos de que trata este artigo não se aplica ao

procedimento cirúrgico de emergência ou de urgência a ser realizado em paciente

admitido na unidade de saúde inconsciente, desacompanhado e sem identificação.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.012

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Carmo do Rio Claro o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Carmo do Rio

Claro  imóvel  com área de 10.000m² (dez mil  metros  quadrados),  situado na Rua

Cônego  Clodomiro  Mesquita  Reis,  s/n°,  no  Distrito  de  Itaci,  naquele  município,

registrado sob o nº 5.443, a fls. 46 do Livro 3-I, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Carmo do Rio Claro.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento de

creche municipal e à implantação de projetos voltados para o desenvolvimento da

comunidade local.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
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tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Carmo do Rio Claro não houver procedido ao

registro do imóvel.

Art. 4° - O Município de Carmo do Rio Claro encaminhará à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Paineiras  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Paineiras imóvel

com área de 9.720m² (nove mil setecentos e vinte metros quadrados), situado na Rua

Antonio Pinto da Fonseca, s/n°, naquele município, registrado sob o n° 01.6.924, a fls.

212 do Livro 2-Z, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Abaeté.

Parágrafo único -  O imóvel a que se refere o  caput destina-se à construção de

creche, escola e quadra poliesportiva.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Paineiras não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4°  -  O  Município  de  Paineiras  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove a destinação do imóvel

prevista no parágrafo único do art. 1°.
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Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.014

Autoriza  o Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Juiz  de Fora  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Juiz de Fora

imóvel com área de 264,70m² (duzentos e sessenta e quatro vírgula setenta metros

quadrados),  situado na Avenida  Marginal  à  Estrada de Ferro  Leopoldina,  naquele

município, registrado sob o n° 20.378, a fls. 24 do Livro 3-T, no Cartório do 2° Ofício

de Registro de Imóveis da Comarca de Juiz de Fora.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o  caput destina-se à instalação da

Defesa Civil do município.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Juiz de Fora não houver procedido ao registro

do imóvel.

Art.  4°  -  O  Município  de  Juiz  de  Fora  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.015

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Contagem  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Contagem imóvel

com  área  de 2.017,55m²  (dois  mil  e  dezessete  vírgula  cinquenta  e  cinco  metros

quadrados), descrito no Anexo, a ser desmembrado de terreno com área de 40.000m²

(quarenta mil metros quadrados), registrado sob o n° R-1-101.780, a fls. 1 do Livro 2,

no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Contagem.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  ser  doado a  que se  refere  o  caput  destina-se  à

abertura de via pública.

Art.  2° -  O imóvel a ser doado de que trata esta lei  reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Contagem não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4°  -  O  Município  de  Contagem  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2013)

As  medidas,  confrontações  e  descrição do  imóvel  de  que trata  esta  lei  são as

seguintes:  Área de  terreno  com  a  medida  de  2.017,55  m²  (dois  mil  e  dezessete

vírgula cinquenta e cinco metros quadrados) necessária à abertura de via pública na

divisa do terreno onde será edificado o prédio do novo fórum de Contagem, a ser
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desmembrada  do  imóvel  de  área  de  40.000m²  (quarenta  mil  metros  quadrados),

situado na Rua Maria da Glória,  s/n°,  Centro, no Município de Contagem, com as

seguintes medidas e confrontações: partindo do ponto P3, segue por 192,18m (cento

e noventa e dois vírgula dezoito metros), em linha reta, até atingir o ponto P4; daí vira

à  direita  com um ângulo  de  126°15’ e  segue por  12,40m  (doze  vírgula  quarenta

metros), em linha reta, até atingir o ponto P10; daí vira à direita com um ângulo de

53°45’, seguindo por 190,19m (cento e noventa vírgula dezenove metros) até atingir o

ponto P9; daí segue por um arco de 16,82m (dezesseis vírgula oitenta e dois metros),

com centro no ponto P11 e raio de 12m (doze metros), até o atingir o ponto P8; daí

segue por 20,95m (vinte vírgula noventa e cinco metros), em linha reta, até atingir o

ponto P3.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.016

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Palma o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Palma imóvel

com área de 1.677,37m² (mil seiscentos e setenta e sete vírgula trinta e sete metros

quadrados) e respectivas benfeitorias, situado na Rua Oscar  Rodrigues de Paula,

naquele município, registrado sob o n° 4.936, a fls. 79 do Livro 3-H, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Palma.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento de

quadra poliesportiva.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Palma não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4°  -  O  Município  de  Palma  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.017

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Presidente Olegário o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica o  Poder  Executivo  autorizado a  doar  ao  Município  de  Presidente

Olegário imóvel com área de 2.100m² (dois mil e cem metros quadrados) e respectiva

benfeitoria  com área de 400m² (quatrocentos metros  quadrados),  situado naquele

município, registrado sob o nº 5.187, a fls. 197 do Livro 3-E, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Presidente Olegário.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o  caput destina-se à construção e ao

funcionamento de agência da Caixa Econômica Federal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Presidente Olegário não houver procedido ao

registro do imóvel.

Art. 4º - O Município de Presidente Olegário encaminhará à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.018

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Conceição  da Aparecida  o
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imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Conceição da

Aparecida imóvel com área de 348m² (trezentos e quarenta e oito metros quadrados),

situado na Rua Coronel Casemiro, Centro, naquele município, registrado sob o n° R-

6-M-1.386, a fls. 39v. do Livro n° 2-F, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Carmo do Rio Claro.

Parágrafo único -  O imóvel a que se refere o  caput destina-se à construção de

garagem para dar proteção à frota municipal de automóveis.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Conceição da Aparecida não houver procedido

ao registro do imóvel.

Art.  4°  -  O  Município  de  Conceição da Aparecida  encaminhará  à  Secretaria  de

Estado de Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel

prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.019

Dá denominação a escola estadual localizada no Município de Patos de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica denominada Escola Estadual  Professora Paulina de Melo Porto a

escola estadual  de ensino fundamental  e médio  localizada na Rua Almir  da Silva

Matos, n° 209, no Bairro Jardim Itamarati, no Município de Patos de Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro de 2013.
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Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.039

Concede prazo ao donatário do imóvel de que trata a Lei n° 18.938, de 10 de junho

de 2010, que autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - a

doar ao Estado o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica concedido ao donatário do imóvel de que trata a Lei n° 18.938, de 10

de junho de 2010, o prazo de dez anos, contados da data de publicação desta lei,

para  a  execução  das  obras  destinadas  à  construção do Centro  de  Reintegração

Social  da  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos  Condenados  -  Apac  -  de

Barbacena.

Art. 2° - O imóvel de que trata a Lei n° 18.938, de 2010, reverterá ao patrimônio da

Fhemig se, findo o prazo previsto no art. 1°, não lhe tiver sido dada a destinação

prevista no art. 1°.

Art. 3° - Fica revogado o art. 2° da Lei n° 18.938, de 2010.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 18 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 5.458, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013

Ratifica  a  concessão de regime especial  de  tributação ao setor  de  indústria  de

reciclagem, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de indústria de reciclagem, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763,
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de 26 de dezembro de 1975, conforme a exposição de motivos encaminhada por

meio da Mensagem n° 545/2013.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 19 de dezembro de 2013; 225º da

Inconfidência Mineira e 192º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ATAS

ATA DA 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 18/12/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Ivair Nogueira e Neider Moreira e da

Deputada Liza Prado

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata; discurso

do  deputado  Fred  Costa;  aprovação  -  Correspondência:  Ofício  nº  33/2013

(encaminhando Relatório de Atividades do Tribunal de Contas do Estado, relativo ao

3º trimestre de 2013), do presidente do Tribunal de Contas - Ofícios - 2ª Fase (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 4.811 a 4.815/2013 -

Requerimentos  nºs  6.881  a  6.919/2013  -  Requerimentos  dos  deputados  Gustavo

Valadares,  Braulio  Braz,  Gustavo  Corrêa  e  Duarte  Bechir  -  Comunicações:

Comunicações das Comissões de Política Agropecuária, de Participação Popular, do

Trabalho, de Meio Ambiente, de Educação, de Segurança Pública (2), de Transporte

(2),  de Administração Pública,  de Turismo, de Cultura (2),  de Esporte, de Direitos

Humanos, de Saúde e de Prevenção e Combate às Drogas, do Partido Republicano

Brasileiro, das bancadas do PT e do PMDB e dos deputados Pompílio Canavez (2) e

Sávio  Souza  Cruz -  2ª  Parte  (Ordem  do Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -

Questões  de  Ordem -  Comunicação da Presidência  -  Leitura  de  Comunicações -

Despacho de Requerimentos:  Requerimentos dos deputados  Gustavo Valadares e

Braulio Braz; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação

Final  do  Projeto  de  Lei  nº  493/2011;  aprovação -  Votação  de  Requerimentos:
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Requerimento  do  deputado  Gustavo  Corrêa;  aprovação  -  2ª  Fase:  Palavras  do

Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 1º turno, do Projeto

de Lei nº 3.811/2013; aprovação com as Emendas nºs 1 a 5 - Discussão, em 2º turno,

do Projeto de Lei nº 3.649/2012; não recebimento da Emenda nº 1; requerimento do

deputado Fred Costa;  Decisão da Presidência;  discurso do deputado Fred Costa;

encerramento  da  discussão;  votação  nominal  do  projeto;  aprovação  na  forma do

vencido  em 1º  turno -  Discussão,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.903/2013;

aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.950/2013; aprovação na

forma  do  vencido  em  1º  turno  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

4.075/2013; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do

Projeto  de  Lei  nº  4.189/2013;  aprovação  na  forma  do  vencido  em  1º  turno  -

Discussão, em 2º turno,  do Projeto de Lei nº 4.231/2013;  aprovação na forma do

vencido  em 1º  turno -  Discussão,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.239/2013;

aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.258/2013; apresentação

da  Emenda  nº  1;  encerramento  da  discussão;  votação  nominal  do  projeto,  salvo

emenda; aprovação na forma do vencido em 1º turno; votação nominal da Emenda nº

1; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.540/2013; aprovação na

forma  do  vencido  em  1º  turno  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

4.544/2013; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.575/2013;

aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.696/2013; apresentação

do  Substitutivo  nº  2  ao  vencido  em  1º  turno;  encerramento  da  discussão;

requerimento do deputado Gustavo Corrêa; aprovação do requerimento; discurso do

deputado  André  Quintão;  votação  nominal  do  Substitutivo  nº  2;  aprovação;

prejudicialidade do Substitutivo nº 1; Declaração de Voto - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 4.718/2013; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 4.745/2013; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 1º turno,

do Projeto de Lei  nº 1.794/2011;  aprovação na forma do Substitutivo nº 2, com a

Emenda  nº  1;  prejudicialidade  do  Substitutivo  nº  1  -  Registro  de  Presença  -

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.926/2013; aprovação com a Emenda

nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.015/2013; aprovação na forma

do  Substitutivo  nº  1  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.027/2013;
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Questão de Ordem; votação nominal do Substitutivo nº 1; aprovação - Discussão, em

1º turno, do Projeto de Lei nº 4.051/2013; aprovação na forma do Substitutivo nº 1;

Declarações de Voto  -  Discussão,  em 1º turno,  do Projeto de  Lei  nº  4.299/2013;

aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.387/2013; aprovação na

forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.390/2013;

aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.485/2013; aprovação -

Discussão, em 1º turno,  do Projeto de Lei nº 4.646/2013;  aprovação na forma do

Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

4.771/2013; aprovação; Questão de Ordem - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei nº 4.779/2013; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno,

do  Projeto  de  Lei  nº  4.787/2013;  aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  1;

prejudicialidade da Emenda nº 1 - Discussão e Votação de Pareceres de Redação

Final:  Parecer  de  Redação  Final  do  Projeto  de  Lei  nº  4.189/2013;  aprovação  -

Declarações de Voto - Registro de Presença - Declarações de Voto - Questões de

Ordem - Requerimento da deputada Ana Maria Resende; deferimento; discurso do

deputado Célio Moreira - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro -  Ivair  Nogueira -  Hely Tarqüínio -  Adelmo Carneiro Leão -  Dilzon

Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio

Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do

Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir

- Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem

- Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella

-  Gustavo Valadares -  Hélio  Gomes -  Inácio Franco -  Jayro  Lessa -  João Leite -

Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio

Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria

Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira -

Pompílio Canavez -  Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo
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Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa

- Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 14 horas, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O deputado Leonídio Bouças, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior.

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Em discussão, a ata. Com a palavra, para

discutir, o deputado Fred Costa.

O deputado Fred Costa - É lamentável o ocorrido, agora há pouco, por parte de um

deputado desta Casa, aliás, algo surpreendente para uma pessoa que exerce um

mandato eletivo. Pelo que percebi, não consta na ata. Gostaria, então, que ficasse

registrado  que  esse  deputado  tentou  me  agredir  não  só  com  as  palavras,  mas

também fisicamente. Quero aqui lembrar uma passagem. Acabo de ver o deputado

João  Leite  e  outros  deputados  passarem  aqui  ostentando  a  bandeira  do  Atlético

Mineiro.  Há  pessoas  que  têm vocação para  ser  jogador  de  futebol,  muitos  deles

craques. Reporto-me, aliás, ao Ronaldinho. Agora, cada um na sua. Há pessoas com

vocação para serem bobos da corte; outras, animadores. Eu, particularmente, acho

que tenho certa vocação, sem falsa modéstia, para legislar. Acreditava que estava

convivendo  com  legisladores,  com  pessoas  qualificadas,  imbuídas  de  um  só

sentimento, que querem contribuir  para a melhoria da sociedade, com respeito ao

erário público. Isso exatamente por este parlamentar respeitar o erário público, como

pode aqui a Juliana Cipriani, competente jornalista do  Estado de Minas, atestar. No

primeiro mês da atual legislatura, ela própria - não fui eu, o que eu já disse aqui -,

procurou a diretoria responsável pelo protocolo de cada um de nós parlamentares
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para obter informações em relação a receber ou não o auxílio-moradia. Infelizmente,

de forma leviana, um parlamentar faz uma afirmação mentirosa, que está facilmente

comprovada não só documentalmente, mas também pelos registros do banco, em

relação a minha remuneração. Não recebi nem um mês de auxílio-moradia, convicto

de que fiz o certo, por não entender ser justo, pois sou nascido, criado, moro em Belo

Horizonte  e  vou  continuar  morando.  Gostaria  que  esse  parlamentar  tivesse,  no

mínimo, a dignidade de, assim como fez, voltar aqui e pedir desculpas não para um

amigo, porque amigo a gente escolhe, e tenho amigo pelo qual tenho afinidade e

amigo que, “principiologicamente”, tem relação estreita comigo - o que absolutamente

não é o caso. Então, apenas por uma questão de respeito e educação, gostaria que

ele  voltasse  aqui  e  pedisse  desculpas.  Jamais  recebi  isso,  mas  respeito  o

parlamentar que está aqui há um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito mandatos, que

tem residência aqui  e  está  recebendo o  auxílio.  Se está  recebendo,  essa é  uma

opção dele, que respeito,  embora condene.  Agora,  vir  afirmar, de forma falaciosa,

com inverdades, algo que não pratiquei é uma falta de respeito. E mais do que isso, é

inadmissível um cidadão, um homem, dentro de um Parlamento, quando eu me dirigia

a meu assento, tentar me agredir.  O deputado Lafayette de Andrada, que ao lado

estava,  é  testemunha  da  tentativa  de  agressão.  Não  satisfeito  com  a  agressão

mentirosa,  com  as  palavras,  de  fato,  tentou  me  agredir.  Eu  gostaria  que  esse

parlamentar  viesse  aqui,  publicamente,  pedir  desculpas  por  sua  mentira,  sua

afirmação  falaciosa  e  também,  no  mínimo,  desculpas  aos  demais  pares  por  ter

protagonizado uma das  cenas  mais  vergonhosas  e  lamentáveis  da  história  deste

Parlamento. Obrigado pela atenção.

O presidente - Esclareço ao deputado Fred Costa que a ata lida no Plenário é uma

ata  resumida  e  que  a  outra  ata,  mais  completa,  vai  ser  publicada  no  Diário  do

Legislativo. Esgotado o prazo destinado a esta fase e não havendo retificação a ser

feita na ata, dou-a por aprovada.

Correspondência

- O  deputado  Pompílio  Canavez,  1º-secretário  ad  hoc,  despacha  a  seguinte

correspondência:
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OFÍCIO Nº 33/2013

Da  Sra.  Adriene  Andrade,  presidente  do  Tribunal  de  Contas,  encaminhando  o

Relatório de Atividades do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais relativo ao

terceiro trimestre de 2013 para fins do disposto no art. 120 da Lei Complementar nº

102, de 2008. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

Constituição do Estado, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

OFÍCIOS

Do Sr. Carlos Melles, secretário de Transportes, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 5.182/2013, da Comissão de Transporte.

Do Sr.  Cloves Eduardo Benevides,  subsecretário  de  Políticas  sobre  Drogas (4),

prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  6.163,  6.165,  6.182  e

6.184/2013, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas.

Do  Sr.  Danilo  Daniel  Prado  Araújo,  superintendente  regional  do  Incra-MG,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.235/2013,  da Comissão de

Política Agropecuária.

Do  Sr.  Fernando  Ferreira  Abreu,  promotor  de  Justiça,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 5.178/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  diretor-geral  do  DER-MG,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 5.779/2013, da Comissão de Transporte.

Do Sr. José Reinaldo da Motta, secretário de Controle Externo-MG do Tribunal de

Contas da União, prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.427/2013,

da Comissão de Transporte.

Do Sr. Marcos Henrique Caldeira Brant, juiz auxiliar da Corregedoria da Gerência

de  Fiscalização  Regional  do  Foro  Judicial  da  2ª  Região,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 6.362/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Casa Civil, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 4.787/2013, da Comissão de Minas e Energia.

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  secretária  de  Planejamento  (2),  complementando

informações  relativas  ao  impacto  financeiro  do  Projeto  de  Lei  nº  4.745/2013  e

solicitando a incorporação de alterações ao Projeto de Lei nº 4.440/2013. (- Anexem-

se aos respectivos projetos de lei.)
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Da  Sra.  Renata  Vilhena,  secretária  de  Planejamento,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 5.877/2013, da deputada Liza Prado.

Do  Sr.  Roberto  Grapiuna,  vice-diretor-geral  do  Idene,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 6.234/2013, da Comissão de Política Agropecuária.

Do  Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  secretário  de  Defesa  Social,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 6.243/2013, da Comissão de Prevenção e

Combate às Drogas.

Da  Sra.  Simone  Saraiva  Abreu  Abras,  juíza  de  direito,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 6.222/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra. Trícia de Oliveira Lima, juíza federal substituta da Quinta Vara da Seção

Judiciária  do  Estado  de  Minas  Gerais,  prestando  informações  relativas  a

requerimento da Comissão de Direitos Humanos encaminhado por meio do Ofício nº

3.283/2013/SGM. (À Comissão de Direitos Humanos.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente - A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra

aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 4.811/2013

Declara de utilidade pública a Sociedade Protetora de Animais de São Lourenço,

com sede no Município de São Lourenço.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Protetora de Animais de

São Lourenço, com sede no Município de São Lourenço.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2013.

Juarez Távora

Justificação: Em funcionamento contínuo e regular há mais de um ano, a Sociedade

Protetora de Animais de São Lourenço é uma entidade civil sem fins lucrativos, com

duração indeterminada. Tem entre suas finalidades evitar os abusos, os maus-tratos e

os  atos  de  crueldade  praticadas  contra  os  animais,  promovendo  a  aplicação dos
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dispositivos legais contra os infratores; criar e manter um asilo para recolhimento e

tratamento  dos  animais  abandonados e doentes;  criar  e  manter  ambulatório,  com

veterinários, para tratamento de animais particulares ou abandonados; incentivar, por

meio  da  concessão  de  prêmios,  o  amor  aos  animais  pelas  pessoas,  bem  como

galardoar  os  que  se  distinguirem  na  sua  proteção.  A documentação  apresentada

confirma que a sua diretoria é constituída por pessoas idôneas, não remuneradas

pelo exercício de suas funções,  e que a entidade está em funcionamento regular,

atendendo, dessa forma, aos requisitos legais.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento  das  suas  atividades  e,  devido  ao  importante  trabalho  por  ela

desenvolvido,  contamos  com  o  apoio  de  nossos  pares  para  aprovação  desta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.812/2013

Dispõe sobre a utilização das metodologias de engenharia de valor nos projetos de

obras e serviços públicos contratados pelo Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - As administrações públicas direta e indireta do Estado, visando alcançar a

máxima eficiência em suas contratações, adotará as metodologias da engenharia de

valor  nos  projetos  de  obras  e  serviços  públicos  com  custos  estimados  iguais  ou

superiores a R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Parágrafo único - Nas hipóteses em que as metodologia de engenharia de valor não

se  demonstrarem  tecnicamente  adequadas  para  o  alcance  da  eficiência  da

contratação, o agente público deverá motivar a sua não utilização.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2013.

Juarez Távora

Justificação: A engenharia de valor, segundo o  Guia PMBOK,  é uma abordagem

usada  para  otimizar  os  custos  do  ciclo  de  vida  do  projeto,  economizar  tempo,
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aumentar lucros, melhorar a qualidade, ampliar a participação no mercado, solucionar

problemas e utilizar recursos de forma mais eficiente. A utilização da metodologia de

engenharia de valor, pela administração pública, é uma maneira eficaz de buscar a

melhoria  dos  processos  de  contratação  de  obras,  serviços  e  bens  e  vem  sendo

utilizada  amplamente  em  países  da  Europa  e  da  Ásia  e  nos  Estados  Unidos,

contribuindo, sobremaneira, para a melhoria dos serviços prestados às populações

locais. Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.813/2013

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Irmã Cecília, com sede no

Município de Igarapé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública Associação Beneficente Irmã Cecília,

com sede no Município de Igarapé.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2013.

Inácio Franco

Justificação:  O  projeto  de  lei  em  apreço  visa  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Beneficente Irmã Cecília, com sede no Município de Igarapé. A entidade

se  encontra  em  funcionamento  regular  há  mais  de  um  ano  e  tem  por  finalidade

estatutária albergar e asilar idosos desamparados, indigentes e pessoas carentes e

desamparadas por seus familiares.

Tendo em vista o relevante interesse público envolvido, contamos com o apoio dos

nobres pares, membros desta Casa, à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 4.814/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Mulheres Rurais de Sítio, com sede no

no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Mulheres Rurais de

Sítio, com sede no Município de Porteirinha.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2013.

Paulo Guedes

Justificação: A proposição em tela visa a declarar de utilidade pública a Associação

de Mulheres Rurais de Sítio, com sede no Município de Porteirinha.

Em pleno funcionamento desde sua fundação, a Associação de Mulheres Rurais de

Sítio é uma entidade civil sem fins lucrativos, com duração indeterminada. Tem entre

suas finalidades  a  promoção da  assistência  social,  da  educação,  da  saúde e  do

desenvolvimento  econômico  e  social;  o  estímulo  ao  voluntariado;  o  combate  à

pobreza; a defesa de direitos estabelecidos e a construção de novos direitos; e a

prestação de assessoria jurídica gratuita de caráter suplementar.

A  documentação  apresentada  confirma  que  a  sua  diretoria  é  constituída  por

pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções, e que a entidade

está em funcionamento regular, atendendo, dessa forma, aos requisitos legais.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à instituição melhores condições para o

desenvolvimento das suas atividades, tendo em vista que ela atende os requisitos

constantes na Lei n° 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.815/2013

Declara de utilidade pública a Associação Os Padres do Trabalho, com sede no

Município de Conselheiro Lafaiete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Os Padres do Trabalho,

com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2013.

Glaycon Franco

Justificação: A Associação Os Padres do Trabalho, do município de Conselheiro

Lafaiete, é uma instituição que objetiva a promoção e o desenvolvimento de qualquer

obra de assistência, dando ênfase à proteção da saúde, da família, da maternidade,

da  infância  e  da  velhice  e  ao  combate  à  fome  e  à  pobreza.  Realiza  obras  de

educação,  promovendo  cursos  que  visam  à  integração  de  seus  beneficiários  no

mercado de trabalho e cursos de orientação social.

A entidade encontra-se  em pleno e regular  funcionamento  há  mais  de um ano,

sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelas funções

que exercem. Atende, dessa forma, aos requisitos legais. O processo que tem por

objetivo a declaração de utilidade pública da referida entidade encontra-se legalmente

amparado e obedece às exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, conclamo os nobres pares a aprovarem esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  6.881/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao delegado da 3ª Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova pedido de

informações sobre  os  motivos da  não autuação e  da liberação de dois  suspeitos

presos por portar arma de fogo de fabricação caseira, sendo um deles detentor de

extenso histórico criminal. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº  6.882/2013,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências para a nomeação dos

candidatos excedentes do concurso público realizado em 2009 para o cargo de oficial

de apoio judicial.

Nº 6.883/2013, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações  com  a  Escola  Municipal  Professor  Doriol  Beato,  de  Conselheiro

Lafaiete,  por  ter  sido  apontada pela  Rede Globo de Televisão como uma das 10

escolas  públicas  brasileiras  com  melhor  índice  de  aproveitamento  no  ensino  de

matemática.

Nº  6.884/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Crea-MG pedido de providências para que seus escritórios regionais

sejam orientados a não negar esclarecimentos pedidos formalmente por produtores

rurais com relação a notificações emitidas por esse conselho.

Nº  6.885/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedido de providências para a

agilização do planejamento, licitação e implantação da Via 710, aproveitando trecho

de linha férrea hoje inutilizada, a qual  facilitará o trânsito na região Nordeste,  em

especial nos Bairros Dom Joaquim, Fernão Dias, São Paulo e União.

Nº  6.886/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Crea-MG  pedido  de  providências  com  vistas  à  realização  de

treinamento operacional para seus fiscais a fim de capacitá-los para a atuação no

meio rural, em especial nas atividades agropecuárias.

Nº  6.887/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Crea-MG pedido de providências para a revisão das notificações a

produtores rurais apresentadas nos últimos anos.

Nº 6.888/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita sseja formulada

manifestação de aplauso à equipe da 7ª Delegacia Especializada de Homicídios de

Contagem que participou de operação que culminou na elucidação do assassinato do

Sr. Carlos Alberto Duarte, pai de família e taxista, ocorrido em 26/4/2012, e na prisão

dos assassinos.

Nº  6.889/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para que determine a

urgente convocação de todos os excedentes do concurso público para o Curso de

Formação de Soldado da Polícia Militar de 2014.

Nº  6.890/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para resolver o
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problema de segurança pública no Município de Pará de Minas.

Nº  6.891/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Ouvidoria do Sistema Penitenciário da Ouvidoria-Geral do Estado o

trecho das notas taquigráficas da 20ª  Reunião Ordinária  dessa comissão em que

consta o relato do Sr. Renato Adriano Nunes Pereira e pedido de providências para

que  sejam  apuradas  suas  denúncias  de  assédio  moral  e  outras  irregularidades

praticadas no âmbito da penitenciária de Francisco Sá.

Nº  6.892/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Promotoria de Justiça da Comarca de Francisco Sá o trecho das

notas taquigráficas da 20ª Reunião Ordinária dessa comissão em que consta o relato

do  Sr.  Renato  Adriano  Nunes  Pereira  e  pedido  de  providências  para  que  sejam

apuradas suas denúncias de assédio moral  e outras irregularidades praticadas no

âmbito da penitenciária de Francisco Sá.

Nº  6.893/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Defesa Social o trecho das notas taquigráficas da 20ª

Reunião Ordinária dessa comissão em que consta o relato do Sr.  Renato Adriano

Nunes Pereira e pedido de providências para que sejam apuradas suas denúncias de

assédio  moral  e  outras  irregularidades  praticadas  no  âmbito  da  penitenciária  de

Francisco Sá.

Nº  6.894/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Juízo  da  Vara  de  Conflitos  Agrários  do  Estado  as  notas

taquigráficas da 81ª Reunião Extraordinária dessa comissão e pedido de providências

para que seja agendada visita desse juízo ao Acampamento Novo Paraíso, localizado

na Fazenda BelgoMinas/Ferroligas, no Município de Jequitaí, para verificar “in loco”

as denúncias apresentadas na referida reunião.

Nº  6.895/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Conselho  Nacional  de  Justiça  as  notas  taquigráficas  da  81ª

Reunião Extraordinária dessa comissão e pedido de providências para a realização

de visita desse órgão ao Acampamento Novo Paraíso, localizado na Fazenda Belgo

Minas/Ferroligas, no Município de Jequitaí, e para a suspensão dos efeitos da Ação

nº 0024.06.987392-3, haja vista as denúncias relatadas na referida reunião.
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Nº  6.896/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à Polícia  Militar  Ambiental,  ao  Instituto  Estadual  de  Florestas  e  ao

Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  do  Meio

Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanismo e Habitação as notas taquigráficas da 81ª

Reunião Extraordinária dessa comissão e pedido de providências para que sejam

apuradas as denúncias ali contidas e tomadas as medidas que o caso requer.

Nº  6.897/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  governador  do  Estado  as  notas  taquigráficas  da  81ª  Reunião

Extraordinária  dessa  comissão  e  pedido  de  providências  para  que  seja

regulamentada a Lei nº 13.064, de 2000.

Nº  6.898/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  BHTrans  pedido  de  providências  para  ampliação  do  atendimento

pelas  empresas  de  ônibus  no  Bairro  Santa  Amélia,  com  implantação  de  linha

exclusiva Bairro Santa Amélia-Centro, passando pela região hospitalar.

Nº 6.899/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Dnit  pedido de providências para realização do projeto adicional  que contempla a

duplicação da BR-381 no trecho que liga os Municípios de Belo Oriente e Governador

Valadares.

Nº 6.900/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério  dos  Transportes  pedido  de  providências  para  realização  do  projeto

adicional que contempla a duplicação da BR-381 no trecho que liga os Municípios de

Belo Oriente e Governador Valadares.

Nº 6.901/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

governador  do  Estado e  à  Secretaria  de  Transporte  e  Obras  Públicas  pedido  de

providências  para  asfaltamento  da  Estrada  MGC-354,  que  liga  o  Município  de

Lagamar ao Distrito de São Brás de Minas.

Nº  6.902/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  o  Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para  o

melhor aparelhamento do pelotão no Município de Malacacheta, especialmente com a

destinação de viaturas.

Nº  6.903/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao Comando-Geral  da  Polícia  Militar  pedido  de providências  para  a

implantação de patrulhas rurais no Município de Monte Alegre.

Nº  6.904/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  Municipal  de  Educação  de  Belo  Horizonte  pedido  de

providências com vistas a garantir transporte escolar para aluno com deficiência que

menciona, que não consegue vaga no transporte escolar público nem no particular.

Nº  6.905/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à BHTrans pedido de providências para incluir a acessibilidade entre os

itens obrigatórios para os permissionários do transporte escolar.

Nº  6.906/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à BHTrans pedido de providências acerca do atendimento inadequado

prestado  a  pessoas  em  cadeiras  de  rodas  pelos  motoristas  de  ônibus,  que,

frequentemente, não param nos pontos de embarque e desembarque, apesar das

sinalizações desses usuários, principalmente em relação à linha nº 33.

Nº  6.907/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça e à Promotoria de Justiça da Comarca

de Almenara pedido de providências para apuração de possíveis crimes de racismo

contra  quilombolas  do  Quilombo  Marobá  dos  Teixeiras,  acompanhado  das  notas

taquigráficas da 83ª Reunião Extraordinária dessa comissão.

Nº  6.908/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Almenara  pedido  de  providências  para  a

melhoria  do  acesso  à  educação,  à  saúde  e  ao  transporte  escolar  no  Quilombo

Marobá dos Teixeiras e no Acampamento 16 de Abril.

Nº  6.909/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Almenara as notas taquigráficas da 83ª

Reunião Extraordinária dessa comissão e pedido de providências para a apuração de

possíveis crimes de racismo contra quilombolas do Quilombo Marobá dos Teixeiras.

Nº  6.910/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Cemig as notas taquigráficas da 83ª Reunião Extraordinária dessa

comissão e pedido de providências para a urgente eletrificação do Quilombo Marobá

dos Teixeiras, localizado no Município de Almenara.
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Nº  6.911/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Ministério das Minas e Energia, ao Incra e à Secretaria Especial de

Promoção da Igualdade Racial as notas taquigráficas da 83ª Reunião Extraordinária

dessa comissão e pedido de providências para a urgente eletrificação do Quilombo

Marobá dos Teixeiras, localizado no Município de Almenara.

Nº 6.912/2013, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso ao Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais e à

Secretaria de Defesa Social pelo excelente trabalho efetuado pelo 44º Batalhão da

PMMG nas comunidades do Quilombo Marobá dos Teixeiras e do Acampamento 16

de Abril, localizados no Município de Almenara, registrando-se na ficha funcional dos

militares a referida manifestação.

Nº  6.913/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas  ao  Incra  e  ao  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário  as  notas

taquigráficas da 83ª Reunião Extraordinária dessa comissão e pedido de providências

para que seja agilizada a regularização das terras do Quilombo Marobá dos Teixeiras,

localizado no Município de Almenara.

Nº  6.914/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas ao Comando-Geral da PMMG as notas taquigráficas da 84ª Reunião

Extraordinária dessa comissão e pedido de providências para que seja anulada a

punição imposta ao Sd.  PM Elton Rodrigues Marques,  da 2ª  Cia do Batalhão de

Polícia de Trânsito, quando ele se encontrava em licença médica, haja vista que tal

ato se encontra eivado de ilegalidade.

Nº  6.915/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando do Batalhão de Polícia de Trânsito da PMMG pedido de

providências para que seja anulada a punição imposta ao Sd. PM Elton Rodrigues

Marques, da 2ª Cia do Batalhão de Polícia de Trânsito, quando ele se encontrava em

licença médica, haja vista que tal ato se encontra eivado de ilegalidade.

Nº  6.916/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Superintendência Regional do Incra e à Ouvidoria Agrária Regional

do Incra da região de Almenara pedido de providências para que seja garantida a

presença desse instituto nas audiências da vara agrária de Almenara em que não
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haja  a  presença do  Ministério  Público,  haja  vista  que  esse órgão  tem  arguído  a

suspeição  do  magistrado  titular  da  referida  vara  agrária,  com  a  consequente

suspensão dos processos.

Nº  6.917/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério de Desenvolvimento Agrário pedido de providências para

que sejam criados programas assistenciais destinados à melhoria da qualidade de

vida nas comunidades indígenas xacriabás, localizadas no Município de São João

das Missões, tendo em vista o alto índice de suicídios ali ocorridos, principalmente

entre os jovens.

Nº  6.918/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas  à  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  Almenara  as  notas

taquigráficas da 83ª Reunião Extraordinária dessa comissão e pedido de providências

para a melhoria do acesso à educação e à saúde, bem como do transporte escolar no

Quilombo Marobá dos Teixeiras e no Acampamento 16 de Abril.

Nº  6.919/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à senadora Ana Rita Esgário pedido  de providências  para que seja

realizada audiência pública para debater o tema "Segurança hídrica x mineração".

- São também encaminhados à presidência requerimentos dos deputados Gustavo

Valadares, Braulio Braz, Gustavo Corrêa e Duarte Bechir, este solicitando tramitação

em regime de urgência para o Projeto de Lei nº 4.441/2013.

Comunicações

- São  também  encaminhadas  à  presidência  comunicações  das  Comissões  de

Política Agropecuária, de Participação Popular, do Trabalho, de Meio Ambiente, de

Educação, de Segurança Pública (2), de Transporte (2), de Administração Pública, de

Turismo, de Cultura (2), de Esporte, de Direitos Humanos, de Saúde e de Prevenção

e Combate às Drogas, do Partido Republicano Brasileiro, das bancadas do PT e do

PMDB e dos deputados Pompílio Canavez (2) e Sávio Souza Cruz.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O presidente - Não havendo oradores inscritos, a presidência passa à 2ª Parte da
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reunião,  com a  1ª  Fase da Ordem  do  Dia,  compreendendo as  comunicações  da

presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão

abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Questões de Ordem

O deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, eu estava inscrito para me manifestar da

tribuna. Vou abrir mão, mas quero pedir a V. Exa. que acate o meu pedido, do líder,

de falar pelo art. 70.

O presidente - Está registrado, deputado Célio Moreira.

O  deputado  Carlos  Pimenta  -  Estamos  recebendo  aqui,  João,  um  convite  do

governador de Minas, que seria o tema da minha fala de hoje. Amanhã, na Cidade

Administrativa, o governador vai assinar uma ordem de serviço da Copasa no valor

de R$90.000.000,00 para garantir  o  abastecimento de água da cidade de Montes

Claros. Creio que é um fato muito importante. Além de comemorar, temos de divulgar

uma notícia tão boa, porque a cidade de Montes Claros, de 400 mil habitantes, corre

o risco de ter, no próximo ano, o seu abastecimento de água comprometido. E eu não

poderia deixar passar despercebida uma notícia tão importante quanto essa. A gente

vê  tantas  críticas  ao  governo  do  Estado;  a  gente  vê  a  oposição,  no  meio  de

discussões  calorosas,  sacar  tantas  críticas  contra  o  nosso  governo,  contra  um

homem correto,  probo,  sério,  ético.  E  hoje  temos o  que comemorar.  A cidade de

Montes  Claros  estava  esperando  esse  anúncio.  Eu  poderia  aqui  falar  de  muitas

outras obras e participações do governador Anastasia na cidade de Montes Claros.

Quero cumprimentá-lo em meu nome, em nome da bancada de deputados do Norte

de  Minas,  em  nome  do  povo  de  Montes  Claros,  por  esse  gesto,  por  essa

responsabilidade que tem com a nossa cidade, e convidar para que dia 20, depois de

amanhã,  às  11  horas,  no  Palácio  Tiradentes,  o  governador  possa  assinar  esse

convênio e autorizar a Copasa a investir R$90.000.000,00 para o povo de Montes

Claros, garantindo o abastecimento de água. Muito obrigado.

Comunicação da Presidência

A presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  6.882/2013,  da

Comissão de Administração Pública, 6.883/2013, da Comissão de Educação, 6.884,
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6.886 e 6.887/2013, da Comissão de Política Agropecuária, 6.885/2013, da Comissão

de  Assuntos  Municipais,  6.888  a  6.890  e  6.902  e  6.903/2013,  da  Comissão  de

Segurança Pública, 6.891 a 6.898 e 6.907 a 6.919/2013, da Comissão de Direitos

Humanos, 6.899 a 6.901/2013, da Comissão de Transporte, e 6.904 a 6.906/2013, da

Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência.  Publique-se  para  os  fins  do  art.  104  do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir,  o  presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Política Agropecuária - aprovação, na 23ª Reunião

Ordinária, em 11/12/2013, do Projeto de Lei nº 4.584/2013, do deputado Alencar da

Silveira  Jr.,  e  do  Requerimento  nº  6.529/2013,  do  deputado  Ivair  Nogueira;  de

Participação  Popular  -  aprovação,  na  21ª  Reunião  Ordinária,  em  28/11/2013,  da

Proposta de Ação Legislativa nº 1.671/2012, de autoria popular, na forma de proposta

de  emenda  ao  Projeto  de  Lei  nº  177/2011,  no  âmbito  da  Comissão  de  Política

Agropecuária;  do  Trabalho  -  aprovação,  na  13ª  Reunião  Extraordinária,  em

16/12/2013,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.303/2012,  do  deputado  João  Leite;  de  Meio

Ambiente - aprovação, na 21ª Reunião Ordinária, em 17/12/2013, dos Requerimentos

nºs 6.680, 6.685 a 6.687 e 6.697/2013,  da Comissão de Participação Popular;  de

Educação - aprovação, na 31ª Reunião Extraordinária, em 17/12/2013, do Projeto de

Lei nº 4.675/2013, do deputado Duilio de Castro, e dos Requerimentos nºs 6.595 e

6.596/2013, do deputado Duarte Bechir, e 6.676, 6.688, 6.692, 6.694 a 6.696, 6.699,

6.701 e 6.709/2013, da Comissão de Participação Popular; de Segurança Pública (2)

- aprovação, na 37ª Reunião Ordinária, em 17/12/2013, dos Requerimentos nºs 6.591

a 6.594, 6.603 a 6.608, 6.611 a 6.613, 6.621 a 6.628 e 6.659/2013, do deputado Cabo

Júlio, 6.598/2013, da deputada Liza Prado, e 6.602, 6.609, 6.610 e 6.614/2013, do

deputado  Sargento  Rodrigues;  e  aprovação,  na  30ª  Reunião  Extraordinária,  em

18/12/2013, dos Requerimentos nºs 6.734 a 6.741, 6.817, 6.818, 6.822 e 6.827/2013,

da Comissão de Participação Popular,  6.742 a 6.744/2013,  do deputado Sargento

Rodrigues, 6.747, 6.748, 6.751, 6.752, 6.756, 6.757, 6.760 e 6.769/2013, do deputado

Cabo Júlio, e 6.819, 6.828 e 6.829/2013, da deputada Liza Prado; de Transporte (2) -

aprovação, na 23ª Reunião Extraordinária,  em 12/12/2013, dos Requerimentos nºs
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6.505/2013, do deputado Duarte Bechir, e 6.515 a 6.517 e 6.532/2013, do deputado

Anselmo José Domingos; e aprovação, na 24ª Reunião Ordinária,  em 17/12/2013,

dos  Requerimentos  nºs  6.590/2013,  do  deputado  Anselmo  José  Domingos,

6.682/2013, da Comissão de Fiscalização Financeira, 6.689/2013, da Comissão de

Participação Popular, e 6.660 a 6.662/2013, do deputado Anselmo José Domingos; de

Administração Pública -  aprovação,  na 20ª  Reunião Ordinária,  em 17/12/2013,  do

Projeto de Lei nº 4.681/2013, do deputado Neider Moreira; de Turismo - aprovação,

na  23ª  Reunião  Ordinária,  em  17/12/2013,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.685/2013,  do

deputado Célio Moreira, e dos Requerimentos nºs 6.509 e 6.521/2013, do deputado

Ivair  Nogueira,  6.519/2013,  do  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  e  6.588  e

6.589/2013,  do  deputado  Bosco;  de  Cultura  (2)  -  aprovação,  na  9ª  Reunião

Extraordinária,  em  17/12/2013,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  3.672/2012,  do  deputado

Ulysses  Gomes,  4.396/2013,  da  deputada Ana Maria  Resende,  e  4.704/2013,  do

deputado Elismar Prado, e dos Requerimentos nºs 6.666/2013, do deputado Alencar

da Silveira Jr., e 6.678/2013, da Comissão de Participação Popular; e aprovação, na

26ª Reunião Ordinária, em 18/12/2013, dos Requerimentos nºs 6.723, 6.774, 6.804 e

6.816/2013, da Comissão de Participação Popular; de Esporte - aprovação, na 28ª

Reunião Ordinária, em 17/12/2013, dos Requerimentos nºs 6.615/2013, da deputada

Liza Prado, 6.668/2013, do deputado Tony Carlos, e 6.711/2013, da Comissão de

Participação Popular; de Direitos Humanos - aprovação, na 38ª Reunião Ordinária,

em 18/12/2013, dos Requerimentos nºs 6.629/2013, da deputada Liza Prado, 6.670,

6.671, 6.684, 6.698, 6.702, 6.707, 6.708, 6.710, 6.712 e 6.813/2013, da Comissão de

Participação  Popular;  de  Saúde  -  aprovação,  na  31ª  Reunião  Ordinária,  em

18/12/2013, dos Requerimentos nºs 6.663 a 6.665, 6.679, 6.690, 6.693, 6.746, 6.758,

6.761, 6.763, 6.764, 6.768, 6.789, 6.803, 6.805, 6.806, 6.810, 6.811 e 6.821/2013, da

Comissão  de  Participação  Popular;  e  de  Prevenção  e  Combate  às  Drogas  -

aprovação,  na  21ª  Reunião  Ordinária,  em  18/12/2013,  do  Projeto  de  Lei  nº

4.691/2013,  do  deputado Alencar  da  Silveira  Jr.,  e  dos  Requerimentos nºs  6.675,

6.677,  6.753  e  6.755/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular;  pelo  PRB  -

informando a constituição do Bloco Minas sem Censura para o ano de 2014; pela

bancada do PT - informando a constituição do Bloco Minas sem Censura para o ano
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de 2014; pela bancada do PMDB - informando a constituição do Bloco Minas sem

Censura para o ano de 2014; e pelos deputados Pompílio Canavez (2) - informando

sua  indicação  para  líder  do  Bloco  Minas  sem  Censura  em  2014  e  indicando  a

deputada  Maria  Tereza  Lara  e  os  deputados  Rogério  Correia,  Ulysses  Gomes,

Vanderlei  Miranda e  Gilberto  Abramo para vice-líderes do  referido  bloco;  e  Sávio

Souza  Cruz  -  informando  sua  indicação  para  líder  da  minoria  em  2014  (Ciente.

Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII do

art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos deputados Gustavo Valadares em

que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 4.545/2013, e Braulio Braz

em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 4.171/2013 (Arquivem-se

os projetos.).

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 493/2011 (À sanção.).

Votação de Requerimentos

O presidente - Requerimento do deputado Gustavo Corrêa em que solicita que o

Projeto de Lei Complementar nº 27/2012 seja distribuído, em 2º turno, à Comissão de

Fiscalização Financeira. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

2ª Fase

O presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a presidência passa à 2ª

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Presidente

A presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os Projetos

de Resolução nºs 4.784 e 4.785/2013, os Projetos de Lei Complementar nºs 27/2012

e 53/2013 e os Projetos de Lei nºs 79, 177, 493, 883, 1.023, 1.308, 1.346, 1.589,

1.617, 1.970, 2.321 e 2.597/2011, 3.318 e 3.389/2012 e 3.902, 3.730, 4.180, 4.352,

4.439,  4.440,  4.441,  4.442,  4.443  e  4.740/2013,  apreciados  na  extraordinária

realizada  hoje,  pela  manhã.  Fez  retirar,  ainda,  as  Propostas  de  Emenda  à
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Constituição  nºs  31/2012  e  47,  59  e  62/2013  e  os  Projetos  de  Lei  nºs  3.077  e

3.507/2012 e 4.454 e 4.738/2013, em cumprimento a acordo da totalidade dos líderes

com assento nesta Casa.

Discussão e Votação de Proposições

O  presidente  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.811/2013,  do

governador  do  Estado,  que  institui  o  Programa  de  Proteção  aos  Defensores  de

Direitos Humanos de Minas Gerais - PPDDH-MG. A Comissão de Justiça concluiu

pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão

de  Direitos  Humanos  opina  pela  aprovação  do  projeto  com  a  Emenda  nº  1,  da

Comissão  de  Justiça,  e  as  Emendas  nºs  2  a  5,  que  apresenta.  A Comissão  de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1,  da

Comissão de Justiça, e as Emendas nºs 2 a 5, da Comissão de Direitos Humanos.

Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto, salvo emendas.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco -

Braulio Braz - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dilzon Melo -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo

-  Gustavo Corrêa -  Hely Tarqüínio -  Inácio Franco -  João Leite -  Juarez Távora -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Pompílio Canavez - Romel Anízio -

Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sebastião  Costa  -  Tiago

Ulisses.

O deputado Hélio Gomes - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O  presidente  (deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  39
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deputados. Não houve voto contrário. Está aprovado o projeto, salvo emendas. Em

votação, as Emendas nºs 1 a 5.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão -  Almir  Paraca - Arlen Santiago -  Bosco -  Braulio  Braz -

Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dilzon Melo - Duarte Bechir -

Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto Abramo -

Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - Juarez

Távora - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro -

Maria Tereza Lara -  Neider  Moreira -  Pompílio  Canavez -  Romel Anízio -  Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tiago Ulisses.

Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

André Quintão - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.

Ana Maria Resende - Sr. Presidente, votei “sim”.

Fábio Cherem - Meu voto é “sim”.

Ivair Nogueira - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 40 deputados. Não houve voto

contrário. Estão aprovadas as Emendas nºs 1 a 5. Está, portanto, aprovado, em 1º

turno, o Projeto de Lei nº 3.811/2013 com as Emendas nºs 1 a 5. À Comissão de

Direitos Humanos.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.649/2012, do governador do Estado,

que  estabelece  os  limites  do  Monumento  Natural  Estadual  Pico  do  Ibituruna,  no

Município de Governador Valadares, e dá outras providências. A Comissão de Meio

Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno, com a

Emenda nº 1, que apresenta. A presidência, nos termos do inciso II do art. 173, c/c o

§ 3º do art. 189, do Regimento Interno, deixa de receber a Emenda nº 1 por conter

matéria nova e não vir acompanhada de acordo de líderes. Vem à Mesa requerimento

do deputado Fred Costa em que solicita a retirada de tramitação da Emenda nº 1 ao

Projeto de Lei nº 3.649/2012.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência, nos termos do inciso II  do art.  173, c/c o art. 285, do Regimento
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Interno, deixa de receber requerimento do deputado Fred Costa em que solicita a

retirada  de  tramitação  da  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de  Meio

Ambiente ao Projeto de Lei nº 3.649/2012, uma vez que a retirada de tramitação de

proposição  é  prerrogativa  de  seu  autor.  Além  disso,  a  referida  emenda  não  foi

acolhida, de acordo com decisão anteriormente proferida por esta presidência.

O presidente - Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o deputado

Fred Costa.

O  deputado  Fred  Costa*  -  Peço  a  compreensão  dos  nobres  pares,  pois  todos

assistiram aos momentos lamentáveis que ocorreram agora há pouco. Quero aqui

deixar  absolutamente  registrado,  sem  vilipendiar,  atacar,  tampouco  com  uma

afirmação falaciosa ou mentirosa, que o documento, datado do dia 1º de fevereiro e

que prova o que eu vinha afirmando,  está à disposição de qualquer  interessado.

Infelizmente  um  parlamentar  se  aventurou  a  fazer  uma  afirmação  falaciosa,  até

maldosa,  capciosa.  Entretanto,  como  a  verdade  prevalece  e  como  aqueles  que

praticam o bem, que têm a consciência tranquila, que não têm telhado de vidro e não

têm o que temer, volto a fazer uso da palavra para dizer que o documento está à

disposição de todos os nobres pares. Esta Casa nos forneceu um documento oficial

que mostra que realmente abri mão e não recebei, desde que aqui estou, nem uma

vez, o auxílio-moradia por uma questão de coerência e respeito ao erário público, por

eu ser nascido, criado e residente neste município.

Quero dizer também aos nobres pares que fiquei muito satisfeito com a afirmação

do presidente Dinis Pinheiro, pois demonstra, mais uma vez, ter compromisso com o

povo de Minas.  Além disso,  sensibilizou-se com minhas afirmações nas inúmeras

vezes em que fiz uso da palavra. Da mesma forma, faço um cumprimento extensivo à

solidariedade  prestada  pelos  parlamentares  em  relação  às  minhas  críticas  à

famigerada emenda do Projeto de Lei nº 3.649/2012. O seu texto inicial é, sim, um

avanço  na preservação  do meio  ambiente.  Agradeço a  compreensão  dos  nobres

pares  e  a  sensibilidade  do  presidente  Dinis,  que  não  vai  aceitar  a  emenda  por

entender que não é pertinente ao assunto. Logo, parabenizo todos vocês, que são

parte  fundamental  da  manutenção  da  Mata  do  Cercadinho,  localizada  entre  Belo

Horizonte e Nova Lima.
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Não poderia deixar de externar também minha emoção, pois, em determinada hora,

no calor da discussão - e não levo isso a ferro e a fogo, muito antes pelo contrário,

como cristão, católico, não sou rancoroso -, um parlamentar afirmou que uns gostam

de mídia. Então, deixo meu recado: a imprensa belo-horizontina, mineira e brasileira é

séria  e  justa.  Graças  a  Deus,  completo  nove  anos  de  mandato,  e  não  há

absolutamente uma única matéria que macule a minha imagem. Basta trabalhar com

seriedade, afinco e dedicação para ter o mesmo espaço que tenho na imprensa. Por

outro lado, infelizmente aqueles que não trabalham não têm esse espaço, e outros

acabam por tê-lo nas páginas policiais, lamentavelmente.

Agradeço pela atenção e, em respeito aos nobres pares, não utilizarei mais do que

4 minutos para externar meu sentimento neste momento.

* - Sem revisão do orador.

O  presidente  -  Não  há  outros  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique -

Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dilzon Melo

- Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem

- Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio -

Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Leonardo

Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -

Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério

Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Zé Maia.

O deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
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O presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  49  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.649/2012 na

forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.903/2013, do governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Matipó  o  imóvel  que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

Ana Maria Resende - André Quintão - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco -

Braulio  Braz  -  Carlos  Henrique  -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Celinho  do

Sinttrocel - Célio Moreira - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano

Tolentino - Fábio Cherem - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely

Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Leonardo Moreira - Leonídio

Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -

Tiago Ulisses - Zé Maia.

O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, o meu voto é “sim”.

O deputado Fred Costa - Sr. Presidente, votei “sim”.

O deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, o meu voto é “sim”.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 47 deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.950/2013,  do  deputado  Arlen

Santiago, que dispõe sobre a prorrogação de mandato dos conselheiros tutelares no
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Estado e dá outras providências. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do

projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai  submeter a matéria a votação

pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art.

63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico,

a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever  Lopes  -  Adelmo Carneiro  Leão  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Ana Maria

Resende  -  André  Quintão  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Arlen  Santiago  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro -

Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo -

Gustavo Corrêa -  Hélio Gomes -  Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair  Nogueira -

Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria

Tereza Lara - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia

- Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sebastião

Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  49  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,

portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.950/2013 na forma do vencido

em 1º turno. À Comissão de Redação.

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 4.075/2013, do deputado Dinis Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Coluna o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o

projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai

submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o

parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos
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deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever  Lopes  -  Adelmo Carneiro  Leão  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Ana Maria

Resende  -  André  Quintão  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Arlen  Santiago  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro -

Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo -

Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João

Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças -

Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neider

Moreira - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso -

Rômulo Viegas - Rosângela Reis -  Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago

Ulisses - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  48  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,

portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.075/2013 na forma do vencido

em 1º turno. À Comissão de Redação.

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 4.189/2013, do governador do Estado, que cria o Fundo Estadual dos Direitos do

Idoso. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na

forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo

processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Quintão -

Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio
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de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto

Abramo -  Gustavo Corrêa  -  Hélio  Gomes  -  Hely Tarqüínio  -  Inácio  Franco -  Ivair

Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria

Tereza Lara - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia

- Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sebastião

Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  46  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,

portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.189/2013 na forma do vencido

em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.231/2013,  do  deputado  Dalmo

Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ibitiúra o imóvel

que  especifica.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do

projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai  submeter a matéria a votação

pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art.

63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico,

a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio

Moreira - Dilzon Melo - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio

Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco

- Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças -

Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Pinduca

Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -

Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,
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portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.231/2013 na forma do vencido

em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.239/2013, do deputado Jayro Lessa,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Aimorés  o  imóvel  que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.

Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -

Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dilzon Melo

- Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem

- Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio -

Inácio  Franco -  Ivair  Nogueira  -  João Leite -  Juarez Távora -  Leonardo Moreira -

Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria

Tereza Lara - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Rogério Correia - Rômulo Veneroso

-  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sebastião  Costa  -  Tiago Ulisses -  Vanderlei

Miranda.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,

portanto,  aprovado,  em 2º turno,  o Projeto de Lei  nº  4.239/2013.  À Comissão de

Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.258/2013, dos deputados Rômulo

Veneroso,  Ivair  Nogueira e Pinduca Ferreira,  que dispõe sobre a transferência de

domínio,  do Estado para o Município de Betim, de trecho da Rodovia MG-050.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
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- Vem à Mesa:

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI 4.258/2013

Dê-se ao parágrafo único do art. 2º do vencido a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

Parágrafo  único  -  O  trecho  de  rodovia  a  que  se  refere  o  caput,  que  será

denominado Raimundo Gabriel  de Rezende -  Dico Rezende, passará a integrar  o

perímetro urbano do Município de Betim e destina-se à instalação de via urbana.

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2013.

Rômulo Veneroso - Ivair Nogueira - Maria Tereza Lara.

Justificação:  Raimundo  Gabriel  de  Rezende,  conhecido  como  Dico  Rezende,

nasceu em 24 de março de 1922, em São Joaquim de Bicas, até então Distrito de

Igarapé. Filho do Tenente Coronel Antônio Gabriel de Rezende e Maria Rita de Jesus,

casou com Maria Melo Rezende em 15 de novembro de 1947, com quem teve doze

filhos:  Maria das  Graças,  Márcio,  Marlene,  Marilda,  Marcos,  Marilene,  Marcílio  (in

memorian), Marcilene, Marcelo (in memorian), Maristela (in memorian), Margareth e

Márcia.

Mudou para Belo Horizonte em 1945 e foi nomeado em 15 de abril de 1946, pelo

interventor federal no Estado de Minas Gerais, investigador de 3ª classe do Corpo de

Segurança  do  Serviço  de  Investigações.  Prestou  32  anos  de  serviço  público  e

aposentou-se em 1977 no cargo de detetive de classe especial.

Após  se  mudar  para  o  Município  de  Betim,  iniciou  sua  atuação  política  como

parlamentar na Câmara Municipal. Foi vereador por três mandatos nas legislaturas

1963-1966  pelo  Partido  Social  Democrático,  1967-1970  na  legenda  da  Aliança

Renovadora Nacional - Arena - e 1977-1982, também pela Arena. Foi Presidente da

casa legislativa em 1979.

Teve  uma forte  atuação  no  cenário  político  de  Betim,  principalmente  quando  o

município tornou-se uma referência mineira e brasileira no desenvolvimento de seu

parque industrial.  A implantação da Refinaria Gabriel  Passos e da fábrica da Fiat

Automóveis S.A. gerou um forte impacto sócio-econômico e deixou fortes marcas na

pacata cidade e o Sr. Dico Rezende, um progressista, soube como poucos, legislar

nesse momento histórico de grande desenvolvimento comercial aliado a um grande
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desafio oriundo de uma grande explosão habitacional. Importantes políticas públicas

foram implantadas com seu apoio decisivo.

O saudoso Sr. Dico Rezende faleceu em 24 de setembro de 2000.

O presidente - Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda da deputada Maria

Tereza Lara e dos deputados Rômulo Veneroso e Ivair Nogueira, que recebeu o nº 1,

e  que,  nos  termos do  §  4º  do  art.  189 do Regimento  Interno,  será  submetida  a

votação  independentemente  de  parecer.  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a

votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,

c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo

eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto, salvo emenda.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão

-  Braulio  Braz -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Celinho  do  Sinttrocel  -  Célio

Moreira - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir  - Duilio de Castro -

Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo -

Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - Juarez

Távora - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara - Neider  Moreira -  Pinduca Ferreira -  Pompílio

Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

Ana  Maria  Resende  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Arlen

Santiago -  Bonifácio Mourão -  Braulio  Braz -  Carlos  Henrique -  Carlos  Mosconi  -

Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte
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Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio

Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Leonardo Moreira - Leonídio

Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -

Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  47  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº

4.258/2013 na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1. À Comissão de

Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.540/2013, do governador do Estado,

que autoriza a Fundação Rural Mineira a doar ao Município de Itabira o imóvel que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo

processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -

Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes -

Hely Tarqüínio -  Ivair  Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Leonardo Moreira -

Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria

Tereza Lara - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Viegas
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- Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  46  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,

portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.540/2013 na forma do vencido

em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.544/2013,  do  deputado  Ivair

Nogueira,  que altera a Lei  nº 16.197, de 26/6/2006,  que cria  a Área de Proteção

Ambiental  -  APA -  de  Vargem  das  Flores,  situada  nos  Municípios  de  Betim  e

Contagem,  e  dá  outras  providências.  A Comissão  de  Meio  Ambiente  opina  pela

aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,

de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

Ana Maria  Resende -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos  -  Antônio  Carlos

Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique -

Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dilzon Melo

- Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Gilberto Abramo

- Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira -

Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza

Prado -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Neider  Moreira  -  Pinduca Ferreira  -

Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  46  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.575/2013, do deputado Bosco, que

dispõe sobre a desafetação de bens públicos e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Araxá os trechos de rodovia que especifica. A Comissão de Fiscalização
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Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a

votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,

c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo

eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever  Lopes  -  Adelmo Carneiro  Leão  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Ana Maria

Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen

Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta

- Celinho do Sinttrocel - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado

- Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco -

Gustavo Corrêa -  Hélio Gomes -  Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair  Nogueira -

Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza

Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neider Moreira -

Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -

Tiago Ulisses.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  48  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Discussão,  em 2º turno,  do Projeto de Lei  nº  4.696/2013,  do deputado Gilberto

Abramo, que acrescenta área à Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto nº

45.397, de 14/6/2010, e dá outras providências. A Comissão de Meio Ambiente opina

pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido

em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

SUBSTITUTIVO Nº 2 AO VENCIDO EM 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº

4.696/2013

Altera os limites da Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto n° 45.397, de

2010.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - A Estação Ecológica de Arêdes, criada pelo Decreto n° 45.397, de 14 de

junho de 2010, alterado pelo Decreto n° 46.322, de 30 de setembro de 2013, com

fundamento na Lei n° 19.555, de 9 de agosto de 2011, passa a ter os limites e as

confrontações  estabelecidos  no  anexo  desta  lei,  perfazendo  uma  área  total

aproximada de 2.644,4640ha (dois mil seiscentos e quarenta e quatro vírgula quatro

mil seiscentos e quarenta hectares).

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de )

I - Gleba 01: a descrição tem início no vértice P-1, de coordenadas N 7760509,3298

m e E 612427,8340 m; daí segue para o P-2, de coordenadas N 7760423,5296 m e E

612753,8245  m; daí  segue para  o  P-3,  de  coordenadas  N 7760401,9995 m e  E

613030,1550  m; daí  segue para  o  P-4,  de  coordenadas  N 7760251,2316 m e  E

613077,1777  m; daí  segue para  o  P-5,  de  coordenadas  N 7760071,5638 m e  E

613135,8124  m; daí  segue para  o  P-6,  de  coordenadas  N 7759967,0247 m e  E

613143,0247  m; daí  segue para  o  P-7,  de  coordenadas  N 7759873,6582 m e  E

613009,8743  m; daí  segue para  o  P-8,  de  coordenadas  N 7759828,5494 m e  E

612913,9958  m; daí  segue para  o  P-9,  de  coordenadas  N 7759701,1668 m e  E

612949,4766 m; daí  segue para o P-10, de coordenadas N 7759497,8079 m e E

613203,7351 m; daí  segue para o P-11, de coordenadas N 7759388,0377 m e E

613319,6653 m; daí  segue para o P-12, de coordenadas N 7759277,8975 m e E

613422,6455 m; daí  segue para o P-13, de coordenadas N 7759210,4674 m e E

613512,2656 m; daí  segue para o P-14, de coordenadas N 7759162,2773 m e E

613603,8657 m; daí  segue para o P-15, de coordenadas N 7759072,3971 m e E

613732,8960 m; daí  segue para o P-16, de coordenadas N 7758950,9769 m e E

613892,8462 m; daí  segue para o P-17, de coordenadas N 7759030,6045 m e E

613990,1072 m; daí  segue para o P-18, de coordenadas N 7759121,2855 m e E

614031,6500 m; daí  segue para o P-19, de coordenadas N 7759202,8623 m e E

614119,5268 m; daí segue para o P-20, de coordenadas N 7759396,3995 m e E

614190,0116 m; daí segue para o P-21, de coordenadas N 7759424,2273 m e E
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614116,1177 m; daí  segue para o P-22,  de coordenadas N 7759869,0970 m e E

614103,6398 m; daí  segue para o P-23, de coordenadas N 7759952,3528 m e E

614161,2848 m; daí  segue para o P-24, de coordenadas N 7760127,4131 m e E

614225,0004 m; daí  segue para o P-25, de coordenadas N 7760267,7082 m e E

614363,7949 m; daí  segue para o P-26, de coordenadas N 7760355,2099 m e E

614410,3780 m; daí  segue para o P-27, de coordenadas N 7760467,8801 m e E

614425,7266 m; daí  segue para o P-28, de coordenadas N 7760643,9907 m e E

614801,7663 m; daí  segue para o P-29, de coordenadas N 7760723,4574 m e E

614896,0758 m; daí  segue para o P-30, de coordenadas N 7760799,1700 m e E

614946,4070 m; daí  segue para o P-31, de coordenadas N 7760917,1809 m e E

614984,0306 m; daí  segue para o P-32, de coordenadas N 7760981,4603 m e E

615062,1017 m; daí  segue para o P-33, de coordenadas N 7760951,4422 m e E

615256,0651 m; daí  segue para o P-34, de coordenadas N 7760868,2139 m e E

615367,2607 m; daí  segue para o P-35, de coordenadas N 7760571,3030 m e E

615574,2887 m; daí  segue para o P-36, de coordenadas N 7760474,6177 m e E

615647,4172 m; daí  segue para o P-37, de coordenadas N 7760397,4779 m e E

615737,7392 m; daí  segue para o P-38, de coordenadas N 7760242,6145 m e E

616045,8460 m; daí  segue para o P-39, de coordenadas N 7760152,6095 m e E

616161,2329 m; daí  segue para o P-40,  de coordenadas N 7760115,8802 m e E

616116,3729 m; daí segue para o P-41, de coordenadas N 7760056,7894 m e E

616098,9279 m; daí segue para o P-42, de coordenadas N 7759985,7546 m e E

616110,1667 m; daí segue para o P-43, de coordenadas N 7759871,6623 m e E

616072,8519 m; daí  segue para o P-44, de coordenadas N 7759807,6661 m e E

616094,8151 m; daí  segue para o P-45, de coordenadas N 7759758,1448 m e E

616150,7365 m; daí  segue para o P-46, de coordenadas N 7759699,6228 m e E

616267,5363 m; daí  segue para o P-47, de coordenadas N 7759604,8729 m e E

616361,1562 m; daí  segue para o P-48, de coordenadas N 7759506,8724 m e E

616465,7896 m; daí  segue para o P-49, de coordenadas N 7759284,8205 m e E

616470,9051 m; daí  segue para o P-50, de coordenadas N 7759122,1269 m e E

616386,4176 m; daí  segue para o P-51, de coordenadas N 7759031,4867 m e E

616400,7481 m; daí  segue para o P-52, de coordenadas N 7758970,2868 m e E
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616467,5272 m; daí  segue para o P-53, de coordenadas N 7758955,1878 m e E

616579,4214 m; daí  segue para o P-54, de coordenadas N 7758608,5417 m e E

616318,9219 m; daí  segue para o P-55, de coordenadas N 7758373,0876 m e E

616127,5683 m; daí  segue para o P-56, de coordenadas N 7758368,1594 m e E

615915,7175 m; daí  segue para o P-57, de coordenadas N 7758578,0852 m e E

615904,1523 m; daí segue para o P-58, de coordenadas N 7758791,3749 m e E

615783,3098 m; daí segue para o P-59, de coordenadas N 7758850,5234 m e E

615586,7438 m; daí  segue para o P-60, de coordenadas N 7758768,1069 m e E

615423,8181 m; daí  segue para o P-61, de coordenadas N 7758600,7469 m e E

615348,9171 m; daí  segue para o P-62, de coordenadas N 7758618,4091 m e E

615180,1606 m; daí  segue para o P-63, de coordenadas N 7758602,0784 m e E

615076,6787 m; daí  segue para o P-64, de coordenadas N 7758418,3791 m e E

614988,7758 m; daí  segue para o P-65, de coordenadas N 7757813,9375 m e E

614805,8259 m; daí segue para o P-66, de coordenadas N 7757690,7546 m e E

614690,4474 m; daí  segue para o P-67, de coordenadas N 7757588,1058 m e E

614218,5969 m; daí  segue para o P-68, de coordenadas N 7757348,8298 m e E

614179,6543 m; daí segue para o P-69, de coordenadas N 7756990,1118 m e E

614189,7846 m; daí  segue para o P-70, de coordenadas N 7756644,5786 m e E

614468,5839 m; daí  segue para o P-71, de coordenadas N 7756414,3895 m e E

614650,5049 m; daí  segue para o P-72, de coordenadas N 7756268,9230 m e E

614673,9005 m; daí  segue para o P-73, de coordenadas N 7756127,6164 m e E

614679,8414 m; daí  segue para o P-74, de coordenadas N 7756021,3238 m e E

614653,0366 m; daí  segue para o P-75, de coordenadas N 7755300,7825 m e E

614642,1069 m; daí  segue para o P-76, de coordenadas N 7755221,7524 m e E

614646,3579 m; daí  segue para o P-77,  de coordenadas N 7755112,5772 m e E

614666,2419 m; daí  segue para o P-78, de coordenadas N 7754938,5199 m e E

614598,2967 m; daí  segue para o P-79, de coordenadas N 7755053,1601 m e E

614475,8566 m; daí  segue para o P-80,  de coordenadas N 7755116,8602 m e E

614440,8465 m; daí  segue para o P-81, de coordenadas N 7755242,9505 m e E

614241,1562 m; daí  segue para o P-82, de coordenadas N 7755302,1906 m e E

614094,1359 m; daí  segue para o P-83, de coordenadas N 7755357,3307 m e E
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613993,1058 m; daí  segue para o P-84, de coordenadas N 7755354,7797 m e E

613795,6733 m; daí  segue para o P-85, de coordenadas N 7755214,4973 m e E

613582,1549 m; daí  segue para o P-86, de coordenadas N 7754492,6398 m e E

613372,4280 m; daí  segue para o P-87, de coordenadas N 7754028,9375 m e E

613156,4159 m; daí  segue para o P-88, de coordenadas N 7753589,6467 m e E

612937,8689 m; daí  segue para o P-89, de coordenadas N 7753403,4450 m e E

612792,5340 m; daí  segue para o P-90, de coordenadas N 7753161,5599 m e E

612339,4519 m; daí  segue para o P-91, de coordenadas N 7753348,2921 m e E

612165,5560 m; daí  segue para o P-92, de coordenadas N 7753464,6228 m e E

611790,8508 m; daí segue para o P-93, de coordenadas N 7753392,9654 m e E

611414,0056 m; daí segue para o P-94, de coordenadas N 7753618,5369 m e E

611361,3660 m; daí segue para o P-95, de coordenadas N 7753925,6491 m e E

611294,4398 m; daí  segue para o P-96,  de coordenadas N 7754117,4855 m e E

611112,6652 m; daí segue para o P-97, de coordenadas N 7754467,5426 m e E

610930,2206 m; daí segue para o P-98, de coordenadas N 7754721,8316 m e E

610793,5355 m; daí  segue para o P-99, de coordenadas N 7755013,2333 m e E

610711,0930 m; daí segue para o P-100, de coordenadas N 7755270,2131 m e E

610724,6886 m; daí segue para o P-101, de coordenadas N 7755434,6985 m e E

610874,6362 m; daí segue para o P-102, de coordenadas N 7755596,4579 m e E

610951,2372 m; daí segue para o P-103, de coordenadas N 7755772,4431 m e E

610915,8622 m; daí segue para o P-104, de coordenadas N 7756017,4661 m e E

610875,8832 m; daí segue para o P-105, de coordenadas N 7756227,1060 m e E

611747,6207 m; daí segue para o P-106, de coordenadas N 7756394,5927 m e E

612847,5040 m; daí segue para o P-107, de coordenadas N 7756622,3829 m e E

613519,3752 m; daí segue para o P-108, de coordenadas N 7757805,5050 m e E

613118,8247 m; daí segue para o P-109, de coordenadas N 7757474,1546 m e E

612138,9530 m; daí segue para o P-110, de coordenadas N 7757217,1121 m e E

611802,3300 m; daí segue para o P-111, de coordenadas N 7756782,8926 m e E

611207,2626 m; daí segue para o P-112, de coordenadas N 7756571,3209 m e E

610822,6512 m; daí segue para o P-113, de coordenadas N 7756858,9867 m e E

610441,2521 m; daí segue para o P-114, de coordenadas N 7756859,7922 m e E
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610340,6539 m; daí segue para o P-115, de coordenadas N 7756974,9849 m e E

610253,7392 m; daí segue para o P-116, de coordenadas N 7757046,4288 m e E

610038,2292 m; daí segue para o P-117, de coordenadas N 7757364,3101 m e E

610014,0736 m; daí segue para o P-118, de coordenadas N 7757559,8912 m e E

609941,4369 m; daí segue para o P-119, de coordenadas N 7757892,0896 m e E

610457,5250 m; daí segue para o P-120, de coordenadas N 7758085,8112 m e E

610898,7842 m; daí segue para o P-121, de coordenadas N 7758121,8248 m e E

611059,4282 m; daí segue para o P-122, de coordenadas N 7758335,3989 m e E

611056,2502 m; daí segue para o P-123, de coordenadas N 7758589,5712 m e E

611455,9536 m; daí segue para o P-124, de coordenadas N 7758820,5770 m e E

611705,4824 m; daí segue para o P-125, de coordenadas N 7758832,0370 m e E

611707,4124 m; daí segue para o P-126, de coordenadas N 7758856,2371 m e E

611707,0825 m; daí segue para o P-127, de coordenadas N 7758890,9771 m e E

611700,5824 m; daí segue para o P-128, de coordenadas N 7758984,9373 m e E

611695,0625 m; daí segue para o P-129, de coordenadas N 7759118,7075 m e E

611652,9924 m; daí segue para o P-130, de coordenadas N 7759154,8276 m e E

611631,2524 m; daí segue para o P-131, de coordenadas N 7759143,4023 m e E

611798,9118 m; daí segue para o P-132, de coordenadas N 7759165,7201 m e E

612177,4318 m; daí segue para o P-133, de coordenadas N 7759323,1896 m e

E 612343,0132 m; daí segue para o P-134, de coordenadas N 7759781,7119 m e E

612050,2670 m; daí segue para o P-135, de coordenadas N 7760430,4797 m e E

612234,3736 m; daí segue para o P-136, de coordenadas N 7760551,7599 m e E

612347,0538  m; daí  segue para  o  P-1,  de  coordenadas  N 7760509,3298 m e  E

612427,8340 m, ponto inicial desta descrição. Todas as coordenadas aqui descritas

estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e os dados encontram-se

representados no Sistema UTM, referenciados ao Meridiano Central 45°Wgr, fuso-23,

tendo como datum o WGS-84.

II  -  Gleba  02:  a  descrição  tem  início  no  vértice  P-137,  de  coordenadas  N

7754228,6268 m e E 615540,9652 m; daí segue para o P-138, de coordenadas N

7754302,6631 m e E 615302,3057 m; daí segue para o P-139, de coordenadas N

7754297,9422 m e E 615019,6382 m; daí segue para o P-140, de coordenadas N
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7754335,3194 m e E 614845,9666 m; daí segue para o P-141, de coordenadas N

7754372,2607 m e E 614737,4975m; daí  segue para o P-142, de coordenadas N

7754425,6702 m e E 614626,0338 m; daí segue para o P-143, de coordenadas N

7754501,9101 m e E 614548,8908 m; daí segue para o P-144, de coordenadas N

7754633,7535 m e E 614524,9376 m; daí segue para o P-145, de coordenadas N

7754853,9424 m e E 614582,2976 m; daí segue para o P-146, de coordenadas N

7754906,6132 m e E 614657,8769 m; daí segue para o P-147, de coordenadas N

7755094,9972 m e E 614729,8439 m; daí segue para o P-148, de coordenadas N

7755208,9683 m e E 614711,0710 m; daí segue para o P-149, de coordenadas N

7755257,5374 m e E 614701,8190 m; daí segue para o P-150, de coordenadas N

7755331,6235 m e E 614708,1250 m; daí segue para o P-151, de coordenadas N

7755513,2358 m e E 614790,9842 m; daí segue para o P-152, de coordenadas N

7755507,0808 m e E 614925,7874 m; daí segue para o P-153, de coordenadas N

7755515,6852 m e E 615284,4731 m; daí segue para o P-154, de coordenadas N

7756167,3529 m e E 615284,4731 m; daí segue para o P-155, de coordenadas N

7756333,2271 m e E 615440,7154 m; daí segue para o P-156, de coordenadas N

7756452,3383 m e E 615521,6326 m; daí segue para o P-157, de coordenadas N

7756755,9248 m e E 615634,4408 m; daí segue para o P-158, de coordenadas N

7756768,0528 m e E 615832,1492 m; daí segue para o P-159, de coordenadas N

7756816,5529 m e E 615896,8193 m; daí segue para o P-160, de coordenadas N

7756833,7929 m e E 615948,7294 m; daí segue para o P-161, de coordenadas N

7756940,4831 m e E 616148,3597 m; daí segue para o P-162, de coordenadas N

7756874,6829 m e E 616132,1297 m; daí segue para o P-163, de coordenadas N

7756939,1810 m e E 616192,9608 m; daí segue para o P-164, de coordenadas N

7757008,2112 m e E 616251,8199 m; daí segue para o P-165, de coordenadas N

7757017,6312 m e E 616295,0900 m; daí segue para o P-166, de coordenadas N

7757017,4182 m e E 616295,4930 m; daí segue para o P-167, de coordenadas N

7756988,5611 m e E 616350,0801 m; daí segue para o P-168, de coordenadas N

7756928,5910 m e E 616386,0501 m; daí segue para o P-169, de coordenadas N

7756765,9707 m e E 616581,2704 m; daí segue para o P-170, de coordenadas N

7756767,2307 m e E 616710,4207 m; daí segue para o P-171, de coordenadas N
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7756325,0308 m e E 617117,9103 m; daí segue para o P-172, de coordenadas N

7756305,0208 m e E 617116,3003 m; daí segue para o P-173, de coordenadas N

7756132,9605 m e E 617263,3305 m; daí segue para o P-174, de coordenadas N

7756094,9004 m e E 617240,3904 m; daí segue para o P-175, de coordenadas N

7756101,5704 m e E 617226,9004 m; daí segue para o P-176, de coordenadas N

7756106,4404 m e E 617199,4004 m; daí segue para o P-177, de coordenadas N

7756106,8904 m e E 617157,1903 m; daí segue para o P-178, de coordenadas N

7756105,2304 m e E 617137,4003 m; daí segue para o P-179, de coordenadas N

7756104,0304 m e E 617128,6603 m; daí segue para o P-180, de coordenadas N

7756099,0204 m e E 617113,0302 m; daí segue para o P-181, de coordenadas N

7756094,8404 m e E 617098,7902 m; daí segue para o P-182, de coordenadas N

7756084,3304 m e E 617075,9002 m; daí segue para o P-183, de coordenadas N

7756057,3104 m e E 617025,3301 m; daí segue para o P-184, de coordenadas N

7756031,5803 m e E 616982,2500 m; daí segue para o P-185, de coordenadas N

7756012,9203 m e E 616956,6499 m; daí segue para o P-186, de coordenadas N

7755980,7413 m e E 616921,7499 m; daí segue para o P-187, de coordenadas N

7755969,6813 m e E 616911,3899 m; daí segue para o P-188, de coordenadas N

7755946,3112 m e E 616885,5808 m; daí segue para o P-189, de coordenadas N

7755946,2912 m e E 616885,5108 m; daí segue para o P-190, de coordenadas N

7755905,2311 m e E 616899,0808 m; daí segue para o P-191, de coordenadas N

7755889,1311 m e E 616902,5908 m; daí segue para o P-192, de coordenadas N

7755871,8111 m e E 616902,1408 m; daí segue para o P-193, de coordenadas N

7755808,7010 m e E 616891,9308 m; daí segue para o P-194, de coordenadas N

7755775,4509 m e E 616891,0908 m; daí segue para o P-195, de coordenadas N

7755702,9508 m e E 616895,2108 m; daí segue para o P-196, de coordenadas N

7755659,6807 m e E 616902,0208 m; daí segue para o P-197, de coordenadas N

7755642,1407 m e E 616908,0808 m; daí segue para o P-198, de coordenadas N

7755628,6407 m e E 616914,9208 m; daí segue para o P-199, de coordenadas N

7755596,5106 m e E 616938,5908 m; daí segue para o P-200, de coordenadas N

7755550,9805 m e E 616984,4709 m; daí segue para o P-201, de coordenadas N

7755544,8805 m e E 616982,1009 m; daí segue para o P-202, de coordenadas N
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7755491,1704 m e E 616986,3509 m; daí segue para o P-203, de coordenadas N

7755472,1904 m e E 616984,7209 m; daí segue para o P-204, de coordenadas N

7755455,7804 m e E 616985,9709 m; daí segue para o P-205, de coordenadas N

7755431,0803 m e E 616984,9909 m; daí segue para o P-206, de coordenadas N

7755416,4603 m e E 616982,1809 m; daí segue para o P-207, de coordenadas N

7755384,8702 m e E 616961,9808 m; daí segue para o P-208, de coordenadas N

7755295,9401 m e E 616939,8208 m; daí segue para o P-209, de coordenadas N

7755217,5300 m e E 616939,9208 m; daí segue para o P-210, de coordenadas N

7755144,8498 m e E 616950,7508 m; daí segue para o P-211, de coordenadas N

7755074,2297 m e E 616951,5308 m; daí segue para o P-212, de coordenadas N

7755058,4197 m e E 616956,4808 m; daí segue para o P-213, de coordenadas N

7754972,6209 m e E 616954,0117 m; daí segue para o P-214, de coordenadas N

7754972,6150 m e E 616954,0316 m; daí segue para o P-215, de coordenadas N

7754913,9993 m e E 616915,2860 m; daí segue para o P-216, de coordenadas N

7754832,2017 m e E 616840,1825 m; daí segue para o P-217, de coordenadas N

7754750,4458 m e E 616758,8724 m; daí segue para o P-218, de coordenadas N

7754741,4181 m e E 616634,5740 m; daí segue para o P-219, de coordenadas N

7754679,9243 m e E 616475,7509 m; daí segue para o P-220, de coordenadas N

7754657,7569 m e E 616348,2608 m; daí segue para o P-221, de coordenadas N

7754553,2128 m e E 616226,4229 m; daí segue para o P-222, de coordenadas N

7754482,4419 m e E 615983,6827 m; daí segue para o P-223, de coordenadas N

7754427,8655 m e E 615778,3267 m; daí segue para o P-224, de coordenadas N

7754257,3475 m e E 615677,8057 m; daí segue para o P-225, de coordenadas N

7754228,6268 m e E 615540,9652 m; daí segue para o P-137, de coordenadas N

7754228,6268  m  e  E  615540,9652  m,  ponto  inicial  desta  descrição.  Todas  as

coordenadas  aqui  descritas  estão  georreferenciadas  ao  Sistema  Geodésico

Brasileiro, e os dados encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas

ao Meridiano Central 45°Wgr, fuso-23, tendo como datum o WGS-84.

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2013.

Gustavo Corrêa

O presidente - Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no
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decorrer  da  discussão,  foi  apresentado  ao  projeto  um  substitutivo  do  deputado

Gustavo Corrêa,  que recebeu o  nº  2,  e  que,  nos termos do §  4º  do art.  189 do

Regimento Interno, será submetido a votação independentemente de parecer. Vem à

Mesa  requerimento  do  deputado  Gustavo  Corrêa  em  que  solicita  a  inversão  na

preferência da votação, de modo que o Substitutivo nº 2 seja apreciado em primeiro

lugar.  Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam

permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Com  a  palavra,  para

encaminhar a votação, o deputado André Quintão.

O deputado André Quintão* - Sr. Presidente, quando discutimos esse projeto em 1º

turno,  observei  que  o  projeto  anterior  tratava  da  redução  da  área  da  estação

ecológica.  Conseguimos  segurar  regimentalmente  esse  projeto,  porque não  havia

pareceres seguros para a diminuição. O parecer da Secretaria de Desenvolvimento

Econômico indicava a  aprovação  da  matéria,  e  o  parecer  da  Secretaria  de  Meio

Ambiente era contrário.  Portanto, fiz a menção de votarmos a ampliação da área,

porque, obviamente, é positivo ampliar áreas de proteção ambiental. Parece que o

substitutivo  apresentado  também  adota  essa  perspectiva.  Quero  deixar  a  minha

posição democraticamente, porque há ampliação da área, sim, mas, por outro lado, o

saldo diminui essa ampliação. Por não ter as informações exatas do que está sendo

diminuído e ampliado, votarei contrariamente, apesar da ampliação. Se o projeto for

aprovado, espero que o Estado tenha tempo de fazer essa análise. Portanto, o meu

voto  é  contrário,  o  que  reitera  a  minha  posição  anterior.  Votei  favoravelmente  à

matéria em 1º turno, mas, como não houve essa justificativa, voto contrariamente no

2º turno.

* - Sem revisão do orador.

O  presidente  -  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo

nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 2.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:
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Adalclever Lopes -  Alencar da Silveira Jr.  - Ana Maria Resende - Anselmo José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bosco - Braulio Braz - Carlos

Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dilzon Melo - Duarte

Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fábio Cherem - Gilberto Abramo - Glaycon

Franco -  Gustavo Corrêa -  Hely Tarqüínio -  Ivair  Nogueira -  Jayro Lessa - Juarez

Távora - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro -

Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério

Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tadeu

Martins Leite - Zé Maia.

- Registram “não” os deputados:

Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Fred Costa - João Leite.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  39  deputados.  Votaram  “não”  4  deputados.  Está

aprovado o Substitutivo nº 2. Com a aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o

Substitutivo  nº  1.  Está,  portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº

4.696/2013 na forma do Substitutivo nº 2 ao vencido em 1º turno. À Comissão de

Redação.

Declaração de Voto

O  deputado  André  Quintão  -  Rapidamente,  Sr.  Presidente,  quero  reiterar  o

argumento da votação contrária à matéria. Temos um processo de ampliação de área

de estação e de redução de outra parte. Por não ter conhecimento do que está sendo

ampliado nem do que está sendo reduzido, votei “não”. Para ser mais claro, pode

haver área de resquícios arqueológicos e nascentes. Recomendo ao governo que, ao

analisar o projeto, apresente um parecer consistente. Se de fato for uma ampliação

positiva, futuramente farei uma autocrítica por ter votado contrariamente. O que não

quero é votar o projeto agora para que, depois, outra ação que venha a ocorrer na

área suprimida seja contrária ao interesse e ao meio ambiente. Declaro, portanto, o

meu voto contrário, com esses argumentos.

O  presidente  -  Discussão  em  2º  turno  do  Projeto  de  Lei  nº  4.718/2013,  do

governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Várzea

da Palma o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
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a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,

de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Ana  Maria  Resende  -  André

Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bosco -

Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira -

Dilzon Melo - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -

Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira -

Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza

Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neider Moreira -

Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Zé Maia.

O deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.745/2013, do governador do Estado,

que incorpora a Gratificação Complementar ao vencimento básico dos servidores das

carreiras que menciona e cria cargos de provimento efetivo da carreira de analista de

hematologia  e  hemoterapia,  a  que  se  refere  a  Lei  nº  15.462,  de  13/1/2005.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,

de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto.
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- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bosco - Braulio

Braz - Carlos Henrique -  Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Dilzon Melo -  Duarte

Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred

Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro

Lessa -  João Leite -  Juarez Távora -  Lafayette de  Andrada -  Leonardo Moreira -

Leonídio Bouças - Liza Prado - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neider Moreira -

Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo

Viegas - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,

portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.745/2013 na forma do vencido

em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.794/2011, da deputada Rosângela

Reis,  que  institui  o  Programa  Estadual  de  Capacitação  e  Qualificação  Social  e

Profissional - PEQ-MG -, e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui

pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A

Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2,

que  apresenta,  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Justiça.  A

Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 2, da Comissão do Trabalho, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do projeto na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão do Trabalho, com a Emenda nº

1, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em

discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o Substitutivo nº 2, salvo emenda.
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- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir  Paraca - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão

- Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho

do  Sinttrocel  -  Dilzon  Melo  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -  Elismar  Prado  -

Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Hely Tarqüínio

-  Ivair  Nogueira  -  João Leite  -  Juarez Távora -  Lafayette  de Andrada -  Leonardo

Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neider

Moreira -  Pinduca Ferreira -  Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas -

Rosângela Reis - Tadeu Martins Leite - Zé Maia.

- Registra “branco” o deputado:

Sebastião Costa.

O deputado Tiago Ulisses - Sr. Presidente, registre o meu voto “sim”, por favor.

O deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O deputado Hélio Gomes - Sr. Presidente, meu voto é “sim” também.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 43 deputados. Houve 1 voto em

branco.  Está  aprovado  o  Substitutivo  nº  2,  salvo  emenda.  Com  a  aprovação  do

Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bosco - Braulio

Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel -

Dilzon Melo - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Hélio Gomes - Hely

Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro

- Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Pinduca Ferreira - Pompílio

Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tadeu

Martins Leite - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº
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1.794/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  2  com  a  Emenda  nº  1.  À  Comissão  de

Administração Pública.

Registro de Presença

O  presidente  -  Um  abraço  ao  amigo  Joaquim  do  Milho,  prefeito  municipal  de

Itanhandu, e ao querido amigo Constantinos Bilalis, prefeito municipal de Perdigão.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.926/2013, do deputado João Vítor

Xavier, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Acima o imóvel

que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com

a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o

projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai

submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o

parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos

deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico  no  terminal  e,  em seguida,  registrem seu voto.  Em votação,  o projeto,

salvo emenda.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Ana  Maria  Resende  -  André

Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bosco -

Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Elismar Prado

- Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa -

Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez

Távora - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara

- Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo

Viegas - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Zé

Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  38  deputados,  que,  somados  à  presença  da

presidência, totalizam 39 parlamentares. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Em

votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:
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O  presidente  -  Votaram  “sim”  40  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

3.926/2013 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.015/2013, do deputado Fred Costa,

que estabelece diretrizes para a promoção da educação sobre as doenças raras e

genéticas do Estado e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade do projeto. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto

na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a

votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,

c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo

eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino

- Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely

Tarqüínio -  Ivair  Nogueira -  Jayro Lessa -  João Leite -  Juarez Távora -  Leonardo

Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara - Neider Moreira -

Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei

nº 4.015/2013 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Saúde.

O presidente (deputado Neider Moreira) - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº 4.027/2013, do deputado Lafayette de Andrada, que autoriza a Fhemig a doar ao

Município de Barbacena o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A
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Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai  submeter a matéria a votação

pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art.

63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico,

a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1.

Questão de Ordem

O deputado Adelmo Carneiro Leão - Qual é o projeto que está sendo votado?

O presidente - O Projeto de Lei nº 4.027/2013, do deputado Lafayette de Andrada.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bosco - Braulio

Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel -

Doutor Wilson Batista - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Glaycon

Franco - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João Leite -

Juarez Távora -  Leonardo Moreira -  Liza Prado -  Luiz Humberto Carneiro -  Maria

Tereza Lara -  Neilando Pimenta -  Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério

Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tadeu

Martins Leite - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  39  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei

nº 4.027/2013 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão,  em 1º turno,  do Projeto  de  Lei  nº  4.051/2013,  dos deputados André

Quintão e Dinis Pinheiro, que dispõe sobre a proibição da utilização da tecnologia de

incineração no processo de destinação final de resíduos sólidos urbanos e dá outras

providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na

forma do Substitutivo nº 1,  que apresenta. As Comissões de Meio Ambiente e de

Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

1,  da  Comissão  de  Justiça.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.
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Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo

processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da

Constituição do Estado.  A fim  de proceder  a  votação pelo  processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta

- Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio

de  Castro  -  Elismar  Prado  -  Fabiano  Tolentino  -  Fred Costa  -  Glaycon  Franco  -

Gustavo Corrêa - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Leonardo Moreira - Liza

Prado  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio -

Rômulo Viegas - Rosângela Reis -  Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago

Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O deputado Lafayette de Andrada - Voto “sim”, Sr. Presidente.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  44  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o

Projeto de Lei  nº  4.051/2013 na forma do Substitutivo nº  1. À Comissão de Meio

Ambiente.

Declarações de Voto

O deputado André Quintão - Sr. Presidente, é bem rápido. Agradeço às deputadas e

aos deputados e quero dizer  que esse projeto,  que apresentei  juntamente com o

presidente  Dinis  Pinheiro,  atende  a  uma  reivindicação  nacional  e  estadual  do

Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Estamos preocupados

com os danos à saúde e também sociais  que a  incineração pode causar.  Então,

conseguimos aprová-lo em 1º turno e esperamos que, no mês de fevereiro, nós o

aprovemos em 2º turno, retirando todas as dúvidas e ainda algumas resistências que

esse  projeto  pode  suscitar.  É  um  projeto  muito  importante,  pois  a  incineração
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desestimula  a  coleta  coletiva  e  pode  trazer  danos  à  saúde.  Muito  obrigado  aos

deputados.

O deputado Arlen Santiago - Queríamos, deputados André Quintão e Dinis Pinheiro,

dizer que votamos favoravelmente a esse projeto. Agora, há várias tecnologias de

incineração. Em Londres, por exemplo, como em Orlando, Sacramento e Brescia, na

Itália, faz-se a incineração, mas com alta tecnologia. Praticamente, a pureza do ar

que sai é melhor que a do que respiramos. Votamos favoravelmente a esse projeto,

principalmente em função dos dois autores, mas ele pode ser mais bem discutido,

porque a tecnologia de incineração, no mundo inteiro, tem ganhos, vantagens, e ela

poderá ser feita após os catadores fazerem sua parte. Muito obrigado.

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº 4.299/2013, do governador do Estado, que autoriza o Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg - a alienar, por meio de venda, o

imóvel  que especifica.  A Comissão de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade do

projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em

discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Almir  Paraca -  Ana Maria  Resende -  Anselmo José Domingos -  Antônio Carlos

Arantes - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir

- Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco -

Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João Leite - Juarez

Távora - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -

Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio

Canavez  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -
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Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.387/2013, do governador do Estado,

que autoriza  o  Ipsemg a alienar  o  imóvel  que especifica.  A Comissão de Justiça

conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresenta.  A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a

votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,

c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo

eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Braulio Braz - Carlos Henrique -

Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio  Moreira  -  Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João

Leite - Juarez Távora - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira -  Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Neilando Pimenta -  Pinduca

Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia -  Romel Anízio  -  Rômulo Viegas -

Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Ulysses

Gomes - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei

nº 4.387/2013 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.390/2013, do governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  os  imóveis  que  especifica  e  dá  outras

providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As
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Comissões  do  Trabalho  e  de  Fiscalização  Financeira  opinam  pela  aprovação  do

projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Ana Maria Resende -  Antônio Carlos  Arantes -  Braulio  Braz -  Carlos Mosconi  -

Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio

de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Glaycon Franco -

Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João Leite - Juarez

Távora - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara

- Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo

Viegas - Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses -

Ulysses Gomes - Zé Maia.

O deputado Arlen Santiago - Voto é “sim”, Sr. Presidente.

O deputado Fred Costa - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.

O deputado André Quintão - Voto “sim”.

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O deputado Neider Moreira - Voto “sim”.

O deputado Lafayette de Andrada - Meu voto é “sim”.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 40 deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovado o projeto. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.485/2013, do deputado João Vítor

Xavier,  que autoriza o Poder  Executivo a doar  ao Município de Nova Serrana os

imóveis que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em

discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
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conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos -

Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique -

Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio  Moreira  -  Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely

Tarqüínio  -  Jayro  Lessa  -  João  Leite  -  Juarez  Távora  -  Lafayette  de  Andrada  -

Leonardo Moreira -  Liza Prado -  Luiz Humberto Carneiro -  Luzia  Ferreira -  Maria

Tereza  Lara  -  Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Pinduca  Ferreira  -  Pompílio

Canavez  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.646/2013, do governador do Estado,

que dispõe sobre o Programa de Incentivo à Renovação da Frota de Caminhões no

Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma

do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Transporte opina pela aprovação

do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda nº

1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1,

da  Comissão de Transporte.  Em discussão,  o  projeto.  Não há oradores  inscritos.

Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo

processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da

Constituição do Estado.  A fim  de proceder  a  votação pelo  processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
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registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emenda.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Anselmo  José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bosco - Braulio Braz - Carlos

Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano

Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Hélio

Gomes - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -

Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio

Canavez  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  46  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o Substitutivo nº 1, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Anselmo  José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bosco - Braulio Braz - Carlos

Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano

Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Hélio

Gomes  -  Hely  Tarqüínio  -  João  Leite  -  Juarez  Távora  -  Lafayette  de  Andrada  -

Leonardo Moreira -  Liza Prado -  Luiz Humberto Carneiro -  Luzia  Ferreira -  Maria

Tereza  Lara  -  Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Pinduca  Ferreira  -  Pompílio

Canavez  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

4.646/2013  na  forma do  Substitutivo  nº  1,  com  a  Emenda  nº  1.  À  Comissão  de

Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.771/2013, da deputada Maria Tereza

Lara e do deputado Marques Abreu, que proíbe a prática do trote estudantil violento
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nos estabelecimentos de  ensino integrantes do  Sistema Estadual  de Educação.  A

Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A Comissão  de

Educação opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai  submeter a matéria a votação

pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art.

63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico,

a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bosco - Braulio

Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -

Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - João

Leite - Juarez Távora - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro -

Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio

Canavez  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto. À Comissão de Educação.

Questão de Ordem

O  deputado  Arlen  Santiago  -  Em  nome  da  boa  legislação,  queremos  pedir  à

assessoria que mude no painel, porque o deputado é Marques Abreu, e não Marcos

Abreu, o grande ídolo da torcida atleticana, que, daqui a pouco, passará uma grande

dificuldade.

O presidente  -  Já  foi  solicitado à assessoria que retifique o nome do deputado

Marques Abreu no painel.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.779/2013, do deputado Sebastião

Costa, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Carangola o

imóvel  que especifica.  A Comissão de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade do
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projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização

Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,

de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -  Antônio  Carlos

Arantes - Arlen Santiago - Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi -

Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir  -  Duilio  de  Castro  -  Elismar  Prado  -  Fabiano  Tolentino  -  Fábio  Cherem  -

Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João Leite - Juarez

Távora  -  Lafayette  de Andrada -  Leonardo Moreira  -  Liza  Prado -  Luiz  Humberto

Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Pinduca Ferreira -

Pompílio  Canavez -  Romel Anízio  -  Rômulo Viegas -  Rosângela Reis -  Sebastião

Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  40  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei

nº 4.779/2013 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.787/2013, do deputado Alencar da

Silveira Jr., que proíbe, no território do Estado, a apresentação, a manutenção e a

utilização  de  animais  selváticos  ou  domésticos,  sejam  nativos  ou  exóticos,  em

espetáculos  circenses  ou  quaisquer  eventos  que  explorem  essas  espécies  de

animais.  A Comissão de Justiça conclui  pela constitucionalidade do projeto com a

Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização

Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de  Meio  Ambiente,  e  pela  rejeição  da  Emenda nº  1,  da  Comissão de
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Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-

se  a  discussão.  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo

nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da

Constituição do Estado.  A fim  de proceder  a  votação pelo  processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emenda.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo José Domingos - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -

Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio  Moreira  -  Doutor

Wilson Batista -  Duilio  de Castro -  Elismar  Prado -  Fábio Cherem -  Fred Costa -

Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João

Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neider Moreira - Pinduca

Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia -  Romel Anízio  -  Rômulo Viegas -

Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o Substitutivo nº 1. Com a aprovação do Substitutivo nº 1, fica prejudicada a

Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 4.787/2013

na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Meio Ambiente.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final

- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 4.189/2013 (À sanção.).

Declarações de Voto

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, este projeto de minha autoria

está nesta casa há muito tempo. Trabalhamos nele, e foi o segundo projeto do Brasil.

Trouxemos esses projetos de uma das conferências de que participamos da NCSL.

Mostramos a necessidade da aprovação do projeto, que diz respeito aos animais.

Fizemos a distribuição desse projeto, Sr. Presidente, em todo o Brasil, em todos os

municípios.  Tive condição de passar  o  projeto  a todos os municípios,  a  todas as
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câmaras municipais.  Em Belo Horizonte já é lei.  O que acontecia, Sr. Presidente?

Tínhamos parecer pela inconstitucionalidade. Esta Casa era a única do Brasil  que

dava o parecer pela inconstitucionalidade desse projeto. A partir do momento em que

buscamos em outros locais, tivemos certeza de que um dia isso iria mudar. Por meio

de todo movimento mineiro em defesa dos animais, obtivemos essa documentação.

V. Exa. foi importante. Acima de tudo, mostramos que era um projeto de que Minas

Gerais precisava. Em 1º turno, passou, e é uma vitória, sem dúvida nenhuma, desta

Casa e de todos que lutam pela liberdade dos animais. Temos de parabenizar todos

os movimentos. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a este Plenário, a todas

as comissões, principalmente à Comissão de Constituição e Justiça, que, depois de

anos, viu a necessidade de sua aprovação. Como esse, há outros. Sr. Presidente,

esse foi  o  segundo  do  Brasil.  Depois  distribuímos  o  do  Hino  Nacional  antes  das

partidas  de  futebol,  e  a  Casa  o  considerou  inconstitucional.  A Casa  fala  que  é

inconstitucional, mas, em todos os estados para os quais enviamos esse projeto, ele

já  está  sancionado.  Também  na  Câmara  Municipal  de  Sete  Lagoas.  Então,  que

possamos rever essa situação que acontece hoje na Comissão de Constituição e

Justiça. Quero agradecer ao Sebastião Costa a atenção. Muito obrigado. Agradeço a

ele e aos funcionários desta Casa, que viram com outros olhos esse projeto. É uma

vitória,  sem  dúvida  nenhuma,  que  precisava  acontecer.  Para  completar,  Sr.

Presidente, gostaria de informar que passei aos deputados o documento da diretoria

de pessoal desta Casa que me foi entregue, que diz respeito ao auxílio-moradia do

deputado  que  subiu  na  tribuna  e  disse  que  não  recebia.  Muito  obrigado,  Sr.

Presidente.

A deputada Liza Prado - Quero cumprimentar o deputado Alencar por esse projeto.

As pessoas que militam e trabalham por essa causa, que amam os animais já não

suportavam  mais  tanta  tortura.  Não  há  graça  nenhuma  em  animais  em  circo.

Portanto, deputado Alencar, quero cumprimentá-lo pela forma como foi aprovado esse

projeto, como de interesse coletivo, e dizer que fui parceira. Creio que foi um avanço.

As pessoas do movimento mineiro contra os animais em circos nos solicitaram esse

apoio, e nós as apoiamos. Então, quero não apenas cumprimentá-lo por esse projeto,

mas aproveitar para falar do avanço que tivemos hoje para as pessoas idosas e as
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pessoas com deficiência.  Temos uma lei,  deputado Fred...  Quero,  mais  uma vez,

deputado Alencar, agradecer-lhe porque facilitou bastante já haver um projeto no qual

o nosso projeto coletivo pudesse entrar.  Se o deputado Alencar não estivesse, há

tanto  tempo,  com  o  projeto  tramitando  nesta  Casa...  Ele  o  desarquivou.  Foi  um

projeto  desarquivado.  Não  só  eu,  mas  o  presidente  desta  Casa,  deputado  Dinis

Pinheiro, o deputado Fred,  o deputado Sávio e mais outros  dois deputados cujos

nomes não  lembro  agora  somos  autores  junto  com o  deputado Alencar.  Há uma

legislação para as pessoas idosas e com deficiência carentes que lhes dá o direito de

andar de graça no transporte intermunicipal no nosso estado. Entretanto ocorre um

desrespeito total,  pois muitas  pessoas têm de ir  a  outros estados para andar em

Minas Gerais. Por exemplo, pessoas que moram em Extrema compram passagem

para ir até São Paulo e voltar para Minas Gerais, a fim de aproveitar o transporte de

graça. Hoje as pessoas idosas e com deficiência podem viajar por todo o Brasil, mas,

dentro  do  Estado  de  Minas  Gerais,  apesar  de  haver  uma  regulamentação,  este

estado  não  está  respeitando  a  legislação.  Da  forma  como  fizemos  esse  projeto,

normatizamos o benefício a essas pessoas. Do mesmo jeito que acontece no governo

federal, a pessoa vai até o guichê e apresenta sua carteira de identidade. A idade

estabelecida foi de 65 anos, porque o Estatuto do Idoso diz que idoso é a pessoa que

tem  65  anos.  Entretanto,  deputado  Fred,  há  um  outro  artigo  no  mesmo estatuto

prevendo que, para usufruir o benefício do transporte coletivo, as pessoas têm de ter

65 anos. Há um projeto, de minha autoria juntamente com o deputado Glaycon, nesta

Casa, equiparando o Estatuto do Idoso, a idade de 60 anos, para toda a legislação do

Estado. Assim, a pessoa poderá utilizar o transporte coletivo de graça não acima de

65 anos,  mas com 60 anos.  Em algumas cidades,  a idade já é de 60 anos.  Em

Uberlândia, a partir  de janeiro, a pessoa idosa que tiver 60 anos poderá utilizar o

transporte  coletivo  sem  pagar.  No  transporte  interestadual,  para  que  as  pessoas

andem de uma cidade a outra dentro do Estado, infelizmente, presidente, o acordo da

idade continuou sendo de 65 anos. Já foi um grande avanço, mas temos de trabalhar

para que essa minha lei seja aprovada, passando para 60 anos. Queria cumprimentá-

lo, presidente, e dizer que é uma honra compartilhar o Plenário com um deputado que

se preocupa tanto com as pessoas que mais precisam. Não tinha conhecimento e
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nunca vi nenhuma Assembleia como esta, em que os temas de grande relevância, de

apelo popular  e de interesse coletivo,  sempre têm o apoio da presidência.  Quero

cumprimentá-lo, porque, por anos e anos, lutamos para que as pessoas idosas e com

deficiência carentes andem no transporte interestadual, no próprio Estado, para visitar

sua família que está distante. A saúde da pessoa idosa também compreende o lazer,

o direito de visitar outras localidades e seus familiares. As pessoas ganham tão pouco

e, às vezes, gastam tudo com remédios. Então uma viagem pode trazer mais saúde e

prolongar a vida dessas pessoas - não é, Fred? Creio que foi um grande avanço. Se

não fosse o apoio do presidente desta Casa, teríamos mais dificuldades. A partir do

ano que vem, temos de trabalhar fiscalizando a legislação para que realmente não

permitamos,  de  foma nenhuma,  o  desrespeito.  É  preciso  solicitar  aos  órgãos  de

defesa  do  consumidor  que  têm  o  poder  de  fiscalizar  que  punam  qualquer

descumprimento a essa lei, assim que for sancionada pelo governador e aprovada

por nós. Ela foi aprovada, agora tem de ser publicada. O governador, com certeza, vai

sancioná-la. É muito importante fazermos o máximo, convidando as empresas para

participarem, como o pessoal da ANTT, a fim de comemorarmos isso. Fui vereadora,

por quatro mandatos, no Município de Uberlândia e já lutava para que esse benefício

e a legislação realmente  fossem respeitados.  Essa não é uma luta só minha,  do

presidente, do deputado Fred ou do deputado Alencar, mas de todos nós. Deputado

Alencar,  parabéns  para  você.  Sou muito  fã  do  senhor,  porque  seus  projetos  têm

grande alcance social, uma pessoa que está sempre antenada com os problemas do

nosso povo. Parabéns, porque esse projeto foi muito importante. Fico feliz de ser sua

parceira em projetos tão importantes para nosso povo. Estou muito feliz hoje, porque

é isso que faz a diferença em um parlamento: melhorar a vida das pessoas mais

carentes. A pessoa pode apresentar sua carteira de identidade e um comprovante do

INSS, comprovando que ganha até dois salários mínimos.  A pessoa pode, com 12

horas de antecedência,  procurar  a empresa de transporte  que vai  levá-la ao  seu

destino para reservar a passagem. Sempre houve muita dificuldade nisso, porque o

desrespeito por parte das empresas era muito grande quando a legislação federal foi

aprovada. Eu era superintendente do Procon e tinha de fiscalizar bastante para que

esse  desrespeito  fosse  eliminado.  Mas  ainda  há  desrespeito,  e  precisaremos
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trabalhar para que imediatamente, no Estado de Minas Gerais, a coisa não aconteça

dessa forma. Deputado Fred, quero cumprimentá-lo e dizer que amanhã à tarde, no

encerramento  dos trabalhos,  vamos  assinar  esse acordo e  comemorar  o  fim  dos

trabalhos deste ano, principalmente com esse saldo positivo para as pessoas idosas

e com deficiência. Como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa

com Deficiência, sinto-me honrada de ter feito parte da frente na defesa dos direitos

da pessoa idosa e com deficiência. Creio que foi um trabalho bonito desta Casa e

mais uma vez cumprimento o presidente e desejo a todos um bom final de ano e um

próspero ano novo, para que possamos colocar as nossas cidades no rumo correto,

nos  eixos,  para  que  tenhamos  muita  energia  para  trabalhar.  Trabalhar  de  forma

coletiva para quem mais precisa,  e para isso é preciso gostar de gente. O nosso

presidente é essa pessoa que gosta de gente. Não só ele, mas todos aqui votaram

projetos importantes para a nossa população. Desejo a todos um feliz 2014, boas

festas,  e  que  possamos  ajudar  as  pessoas  que  mais  precisam  e  eliminar  as

desigualdades, apresentando propostas e leis como estas, que mudam de verdade a

vida do povo, não ficando apenas na conversa. De conversa o nosso povo está cheio.

Então, foi de ações positivas e concretas e de resultados que este mandato foi feito,

com todos esses procedimentos e legislações aprovadas. Obrigada.

O deputado Arlen  Santiago -  Sr.  Presidente,  deputados,  povo de Minas  Gerais,

gostaríamos  de  elencar  a  quantidade  de  projetos  relevantes  aprovados  este  ano

nesta Casa. Um deles é um projeto de minha autoria, que diz respeito às eleições dos

conselheiros tutelares, pessoas que devotam sua vida para combater a exploração

sexual infantil e todo tipo de exploração infantil. Agradecemos muito aos nossos pares

por  aprovar  esse projeto,  que permite a prorrogação dos mandatos.  Mandatos de

pessoas que têm  trabalhado decente e  corretamente  e  que precisam colocar  em

prática  essas situações de melhoria  da qualidade de  vida  das nossas crianças e

adolescentes.  Gostaria também de falar  sobre o projeto do Selo Verde,  de nossa

autoria, que vai priorizar e dar um grau de melhoria a alguns municípios, para que

possam ter  visibilidade,  porque melhora o esgotamento sanitário.  E falando sobre

esgotamento  sanitário,  amanhã  o  governador  Anastasia  vai  repassar

R$90.000.000,00 por meio da Copasa para melhorar a água e o esgoto dos distritos,
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a água e o esgoto de Montes Claros. São quase mais R$100.000.000,00 investidos

em Montes Claros. Junto com a fábrica da Alpargatas, a fábrica da New Holland,

vários  recursos  enviados  para  o  Hospital  Dilson  Godinho,  convênios  de  mais  de

R$5.000.000,00 para a Santa Casa,  convênios  assinados no ano passado com o

Hospital Aroldo Tourinho de mais de R$6.000.000,00, que vêm impactar na questão

da  saúde,  haja  vista  que  o  prefeito  Ruy  Muniz  está  resolvendo  os  problemas  e

pagando os atrasados para os hospitais.  Também nesta Casa,  junto  aos projetos

aprovados,  percebemos  um  tema  de  uma  reunião  que  fizemos  ontem,  com  a

presença da Anatel, em que se discutiu a respeito de telefonia celular nos distritos.

Não  há  interesse  do  governo  federal  em  usar  o  Fundo  de  Universalização  dos

Serviços de Telecomunicações. Esse fundo só pode ser usado na telefonia fixa.  Foi

aprovado um requerimento ontem, na comissão, para que nossa presidenta possa

editar uma medida provisória e usar os recursos do Fust - são bilhões de reais - para

fazer superávit primário. Não há atendimento ao povo que precisa se comunicar em

Minas. Os governadores Aécio e Anastasia fizeram um programa e levaram telefonia

com recursos do  Estado,  junto  às  companhias. Foram levados para mais  de 400

cidades que não tinham esse benefício. O governo federal nada, não se movimenta,

não está “nem aí”. A Anatel não exige nada disso das empresas de telefonia, nos

editais de leilão não é colocado nada disso. Agora, mais uma vez, estamos pedindo

ao governador Anastasia o Minas Comunica 2. Pedimos que avalie como atender a

vários  distritos,  como, por  exemplo,  Fernão Dias.  O prefeito  Jair  e  os  vereadores

estão tentando resolver a situação. Eles têm meu apoio e o do deputado José Silva.

Distritos como São Joaquim, Várzea Bonita e vários outros da cidade de Januária

estão precisando desse benefício. Estão precisando desse benefício as cidades de

Montalvânia,  Manga  e  tantas  outras  localidades.  O  governo  federal,  na  sua

insensibilidade completa com Minas Gerais, não quer aportar recursos para que isso

seja feito. Tentaremos o Minas Comunica 2. Agradecemos ao nosso governador, que

tem tido a sensibilidade de tentar atender as demandas das comunidades, de asilos,

de  hospitais.  Está  sendo  paga  nesta  semana  a  maioria  das  emendas  que  os

parlamentares  estaduais  indicaram,  que  são  legítimas.  Infelizmente,  o  Anel

Rodoviário de Belo Horizonte está sem recursos do governo federal. O metrô de Belo
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Horizonte está com R$100.000,00. A BR-251, que tem matado muita gente, está sem

qualquer projeto. A BR-135 já está toda estragada. Foi  feita  a recuperação dessa

estrada. Já estive com o Gen. Fraxe, já mandei informações aos Ministérios Público

Federal e Estadual,  ao TCU, à CGU, mas nada acontece.  Parece que o governo

federal é imune a tudo isso. Não olha os serviços malfeitos. Não observa como foi

feita a BR-135. O prazo de cinco anos das empresas passa, e vamos ver muitos

desmandos. Infelizmente, nosso governo federal deixa Minas Gerais cada dia mais à

sua própria sorte, penalizando os mineiros. Hoje temos um grande mineiro, que foi

um grande governador e é um grande senador e que, sem sombra de dúvida, trará

muita alegria para o Brasil, o nosso amigo Aécio Neves.

Registro de Presença

O presidente - Saúdo o Sr. Gustavo Pires, vice-presidente do Pros. Com a palavra,

o deputado Fred Costa.

Declarações de Voto

O deputado Fred Costa - Boa tarde a todas e a todos. Esta tarde ficou marcada por

cenas  e  atitudes  jamais  condizentes  com  as  de  parlamentares,  sendo  este

parlamentar vítima de vilipêndio de alguém que não tem autoridade para fazer com

este parlamentar o que fez.  Muito mais  que isso,  ele utilizou-se de inverdade,  de

calúnia  e  de  difamação  e  não  teve a  humildade de reconhecer  seu  erro  e  pedir

desculpas. Quero, para indignação de alguns, mas certamente daqueles que fizeram

injustamente uso da palavra,  reafirmar  que minha vida é pautada pela ética, pela

transparência, pelo respeito ao trato do dinheiro público. Como tal, sendo nascido e

criado em Belo Horizonte, eu achei por bem não receber o auxílio-moradia porque

entendi que, se assim praticasse, estaria cometendo uma afronta ao erário.  Se isso

deixa indignado o parlamentar que mora em Belo Horizonte, não se justifica essa

atitude atabalhoada,  vergonhosa.  Faço ideia,  se seus filhos estivessem assistindo

àquilo, poderiam ter pensado: meu Deus, papai deveria ter agido como aquele jovem,

aberto  mão  do  auxílio-moradia,  já  que  ele  mora  aqui,  e  não  tentar  agredir  com

palavras,  e  até  mesmo  fisicamente,  algo  que  não  logrou  êxito,  porque,  com  as

palavras, foi mentiroso e falaz, e, fisicamente, não conseguiu alcançar, talvez por sua

pouca estatura.  Porém, este parlamentar que aqui  fala tem estatura de dignidade
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para, de forma altruísta e abnegada, não querer trazer para si o dom, o nome de

projeto  de  lei.  Contribuí  sobremaneira  para  uma  legislação  importante,  que  é  a

proibição de animais em circo e para que nossos idosos tenham direito ao transporte

intermunicipal. Para mim não é importante ser dono, porque não quero me eternizar

aqui, mas deixar, sim, minha marca indelével do trabalho, da seriedade, do respeito

não só ao próximo, aos colegas, mas também ao cidadão mineiro. É isso que tem

pautado meu trabalho, é isso que foi motivo de indignação, ontem e hoje, da parte de

vários,  mas  que  foi  coroado  com  êxito  graças  à  responsabilidade  de  muitos

parlamentares que foram solidários, como a deputada Maria Tereza Lara, que se faz

presente, e como nosso competente líder desta Casa, deputado Dinis Pinheiro, que

perceberam minha defesa contra a emenda frankenstein colocada num projeto de lei

que  tratava  de  uma  APA em  Governador  Valadares.  Era  um  atentado  ao  meio

ambiente e ao desenvolvimento sustentável quando aprovaram na Comissão de Meio

Ambiente, no calar da noite, às 21 horas - como qualquer dicionário ou livro de boa

conduta  jamais  indicaria  -,  uma  emenda  para  diminuir  uma  APA,  pasmem vocês

presentes. Mas denunciei com coragem, não temo retaliação. O mais gratificante de

tudo  isso  é  sair  nesta  tarde  com  a  certeza  de  que,  com  meu  esforço  e  com  a

participação dos colegas, conseguimos garantir que a Mata do Cercadinho continua

protegida contra malfeitores, que possivelmente - não estou aqui fazendo acusações

para não ser leviano - querem promover a ocupação desordenada do solo, causando

impacto arquitetônico, ambiental, visual,  sonoro e de trânsito,  num local em que o

trânsito já é um problema, a mobilidade, infelizmente, afeta a qualidade de vida de

todos os que ali residem. O Buritis, com ocupação desordenada, o Belvedere, Nova

Lima...  E  aqui  houve  pessoas,  deputados,  representantes  do  povo,  que  ainda

tentaram  aprovar  projeto  de  lei  de  flexibilização  da  Lei  de  Uso,  Parcelamento  e

Ocupação do Solo. Certamente porque esses não ficaram como eu fiquei, anos e

anos lutando por uma medida compensatória para minimizar os impactos de trânsito.

Refiro-me à  alcinha,  à  trincheira  e,  mais  recentemente,  com a  compreensão  e  a

competência do nosso governador Anastasia, que liberou R$16.000.000,00 para que

a  gente  possa,  num  futuro  próximo,  construir  um  viaduto.  Tudo  isso,  todo  esse

esforço precisa de mais investimentos, mas seria um paliativo maior se aceitássemos
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e não tivéssemos evitado que esses projetos fossem aprovados. Vou concluir,  Sr.

Presidente, fazendo uma solicitação e até uma provocação. Por favor, quando forem

me  desafiar,  desafiem  com  propriedade,  falando  a  verdade.  Porque,  se  falarem

mentira, serão ridicularizados. Contra a verdade não há argumentos. Quem não tem

telhado de vidro não tem medo. Trabalho, vou continuar  trabalhando doa a quem

doer; vou continuar a defender os interesses de Minas.

A deputada Maria Tereza Lara - Presidente, deputado Dinis Pinheiro, ontem e hoje

esta Casa, exercendo a sua verdadeira função de discutir e propor projetos e também

de  aprovar  ou  reprovar  projetos  apresentados  pelo  governo,  mostrou  que  está

colocando  em  primeiro  lugar  os  interesses  maiores.  Mostrou  também,  na

discordância, que podemos avançar muito mais se conseguirmos que a Casa seja

cada vez mais transparente e independente. Em nome do Bloco Minas sem Censura,

quero cumprimentar todos os parlamentares desta Casa, na pessoa do presidente,

deputado Dinis Pinheiro. O último projeto aprovado aqui proíbe que animais sejam

usados em circos e em outras circunstâncias. Aproveito, então, para cumprimentar

todas as pessoas militantes do Movimento Mineiro pelos Direitos dos Animais, que

estiveram várias vezes com os parlamentares; o deputado Alencar, que foi o autor do

projeto;  e  outros  parlamentares  que  contribuíram  com  o  processo.  Quero

cumprimentar também o deputado Fred Costa, que, na época, foi o mentor da Frente

Parlamentar  Pró-Metrô.  Estivemos  com  ele  nessa  luta.  Ressalto  que  aprovamos

também, de nossa autoria, junto com o deputado Marques Abreu, um projeto, em 1º

turno, que proíbe o trote violento nas escolas estaduais e particulares que são do

sistema estadual. Pensando em educação, considero muito importante esse projeto.

Infelizmente estamos com alto nível de violência na nossa sociedade, e as escolas

estão recebendo a influência dessa violência. Já tivemos casos no País inteiro em

que  jovens  estudantes  até  morreram  devido  a  trotes  violentos  e  não  podemos

conceber isso em hipótese alguma. Aproveitando que esse nosso projeto é ligado à

educação, Sr. Presidente, quero encerrar lembrando - aqui se falou várias vezes do

governo federal  -  que a presidenta Dilma é a primeira mulher presidenta. O País

passa por grandes desafios, mas quero pontuar, acima de tudo, sobre a questão da

educação. Hoje temos no País 4 milhões de jovens fazendo cursos do Pronatec e, até
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o final do ano que vem, está programado chegarmos a 8 milhões. Temos em torno de

2 milhões de estudantes fazendo cursos superiores pelo ProUni, aliás, cursos caros,

como medicina, engenharia e outros. Os estudantes de famílias de classes populares

nunca fariam esses cursos. Basta lembrar da questão da falta de médicos. Há alguns

anos, só famílias ricas tinham o direito de ter filhos cursando medicina, mas hoje, com

o ProUni,  isso é possível.  Portanto,  deixo  esse registro nesta Casa.  A presidenta

Dilma é uma mineira que orgulha a nós, mulheres. Falo em meu nome e em nome

das mulheres que comungam com o mesmo projeto. Que se registre nesta Casa que

são muitos aspectos positivos deste governo. Aliás, a presidenta tem vindo inúmeras

vezes a Minas Gerais, principalmente para se encontrar com os alunos do Pronatec e

também para discutir questões de infraestrutura. Ela deve vir mais uma vez, ainda

este  ano  ou  no  início  de  janeiro,  para  discutir  questões  de  infraestrutura.

Concordamos que o processo da 381 precisa ser agilizado, mas muitos percalços e

outros  interesses  tentam  impedir  que  a  obra  saia,  tentando  macular  o  governo

federal. Amanhã, ainda teremos mais um dia de votação. Esta Casa tem dado a sua

contribuição,  está  aberta ao debate.  Que possamos aperfeiçoar  cada vez mais  a

democracia representativa, abrindo-a para a democracia direta e participativa, como

ocorre  em muitos  momentos nas  comissões  temáticas  e  nos  debates públicos.  A

nossa  responsabilidade  é  muito  grande  neste  Parlamento.  Muito  obrigada,  Sr.

Presidente.

O deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, deputada Maria Tereza Lara, senhoras e

senhores, quero declarar que, mais uma vez, sentimo-nos realizados com o trabalho

e  o  comprometimento  desta  Casa  ao  apreciar  matérias  importantes  nesta  tarde.

Estamos reunidos desde a parte da manhã, aprovando matérias de interesse de toda

nossa Minas Gerais. Também quero cumprimentar toda a municipalidade da minha

querida Candeias, distante 20km de Campo Belo. A cidade completou mais um ano

de emancipação político-administrativa. Há duas vertentes quanto à origem do seu

nome. Uma corrente diz que se deve à árvore candeias, que é muito forte e era muito

comum na região. Outra corrente afirma que se deve à luminária candeias, acesa

com azeite, tipo lampião, que iluminava as casas antigamente. Somando essas duas

vertentes,  a  que  acredita  na  luz  e  a  que  acredita  na  madeira  forte  utilizada  em
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construções, temos a união da luz e da força. O município tem aproximadamente 15

mil  habitantes,  faz  limite  com  Campo  Belo,  Formiga,  Camacho,  São  Francisco,

Cristais e Santana do Jacaré. É uma cidade muito próspera, cuja base econômica é o

café e a pecuária.  Com muito orgulho,  tenho a honra,  juntamente ao governo de

Minas, de representá-la como o deputado mais votado na eleição passada. Dou o

meu abraço a toda municipalidade candeense, ao prefeito, aos vereadores e a todas

as autoridades da comarca. É com muita alegria que cumprimento todos e, mais que

isso,  falamos  do  nosso  empreendedorismo  a  favor  dessa  cidade.  Destinamos

importantes recursos para a saúde, o esporte, a cultura, a educação e os produtores

rurais desse município. Graças a Deus, com o nosso trabalho, tenho obtido sempre

respostas positivas daquela população. Sempre que visitamos Candeias somos muito

cumprimentados.  Ontem,  dia  17,  em  razão  do  nosso  trabalho  e  do  nosso

comprometimento com esta Casa, não pudemos visitá-la para a comemoração do seu

aniversário  de  emancipação  política.  Amanhã,  teremos  outras  reuniões  e  mais

votações. Hoje, mais que nunca, quero cumprimentar todos os candeenses da nossa

terra querida, abençoada e de gente trabalhadora. A nossa região é muito valorizada

pela presença de Candeias, que, além do trabalho e da força, é muito conhecida pela

cultura e pelos movimentos sociais. Temos como referência uma cultura muito forte

que  dá sinais  de  que  em Candeias  o  tempo  passou,  mas  a  cultura  e  o  folclore

permanecem vivos e cada vez mais fortes.  Por exemplo, foram obtidos resultados

extraordinários também na área da educação em nossa querida Candeias, e isso

valoriza sobremaneira a região. Portanto, quero finalizar minhas palavras saudando

todos  vocês,  candeenses,  e  as  autoridades  dessa  querida  cidade.  Tudo  o  que

estamos fazendo junto ao governo do Estado, aprovando leis na Assembleia, nada

mais  é  que  a  nossa  obrigação,  visto  que  fomos  eleitos  para  representá-los  no

governo  do  Estado.  Parabéns,  Candeias,  parabéns,  minha  gente  querida  dessa

cidade. Podem continuar contando com a força do trabalho deste parlamentar, que se

sente honrado por ter sido o mais votado e seu representante no governo do Estado.

Questões de Ordem

A deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, uma questão de ordem antes de V.

Exa. passar a palavra ao deputado Alencar da Silveira Jr., por favor. Também não
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poderia deixar de mencionar o nosso projeto de proibição ao trote violento. Tivemos

apoio na Comissão de Educação, sob a presidência do deputado Duarte Bechir; do

deputado Bosco, que foi o relator;  e da assessoria e consultoria desta Casa. Não

fossem eles, não teríamos como aprovar agora esse projeto, em 1º turno, e amanhã,

em 2º turno, deputado Duarte Bechir. Publicamente quero lhe agradecer e dizer que

Betim também faz aniversário no dia 17. Nossa cidade merece toda uma reflexão.

Estamos com alto índice de violência e, recentemente, estivemos com o secretário de

Defesa  Social  e  todos  os  parlamentares  de  Betim,  mais  o  deputado  Sargento

Rodrigues e o deputado João Leite, para pedirmos apoio para revertermos o quadro.

Mas aniversário serve para isso também, para refletir sobre a realidade na tentativa

de ajudar a mudá-la. Deputado Duarte Bechir, mais uma vez cumprimento V. Exa. E

agradeço o apoio que nos deu na comissão e também nesse projeto. Muito obrigada,

Sr. Presidente.

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, primeiro quero dizer que não

falo e depois  saio para não ouvir.  Portanto,  não gostaria de falar  na ausência do

deputado que me antecedeu na tribuna. Também não vou esbravejar. Não esbravejo.

Sou  um  deputado  com  25  anos  de  vida  pública.  Estou  no  meu sétimo mandato

consecutivo. Consegui já chegar a vários cargos nesta Casa e nacionalmente sou

conhecido por meu trabalho no Parlamento. Sr. Presidente, nunca iria chegar a esta

tribuna para levantar falso testemunho de qualquer pessoa nesta Casa. Se coloquei o

ponto, o deputado fala de auxílio-moradia, disse que não estaria recebendo, é porque

tive documentos na mão. Não sou doido de chegar aqui sem provas. Nesses 25 anos

de  vida  pública  tenho  acesso  a  todos  os  colegas  parlamentares,  até  já  tive

oportunidade de ter o voto de todos pelos cargos que ocupei.  Frequento todas as

rodas aqui nesta Casa. Frequento roda em que está o presidente, o deputado novato,

o mais simples e qualquer outro. Não há um deputado nesta Casa, nesses 25 anos,

que possa falar alguma coisa do deputado Alencar da Silveira Jr. Coisa que sou é

companheiro. Nunca vi colocar em jornal pago por esta Casa uma imagem mostrando

fotografia de um deputado, como é o deputado Bonifácio Mourão, numa matéria que

saiu no jornal O Tempo sobre quem recebia auxílio-moradia e tinha imóveis em Belo

Horizonte. Está lá, e é a Comissão de Ética que vai apurar, não sou eu. Em hora
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nenhuma  eu  iria  colocar  da  maneira  que  foi  colocado  no  jornal  de  divulgação

parlamentar. Creio que para falar que sou bonito não preciso falar que há deputado

feio. Não preciso, presidente deputado Dinis Pinheiro, falar... Quando assinei pelo fim

do auxílio-moradia, em hora nenhuma tornei isso público. Não tornei isso público, não

preciso  e  não  recebo.  Quando  perguntado  pelo  jornal,  quando  o  jornal  fez  uma

pesquisa nesta Casa, eu falei. A Assembleia que divulga. Tenho apartamento em Belo

Horizonte? Tenho. Estavam dentro da lei os que recebiam? Estávamos, sim. Lei é

para  isso.  Por  isso  acabamos  em  geral  com  o  auxílio-moradia.  Então  em  hora

nenhuma faltei com a verdade aqui nesta Casa, nesta tribuna, em nenhuma parte ou

com qualquer um dos deputados. Ali na mesa, ontem, para quem não sabe, do lado

de fora, ele falou um palavrão - e podem chamar outros colegas meus, os deputados

Célio Moreira, Tadeu Martins Leite e também o Carlos Henrique, da Igreja Universal,

que estava perto. Ele me falou: “Alencar, você deveria ter brigado ontem, depois da

reunião”. O deputado que subiu à tribuna estava falando: “Vai tomar naquele lugar”.

Por causa de quê? Do trabalho que fizemos juntamente com o Toninho Pinheiro lá em

cima, contra o pedágio, porque a preocupação era com Itabirito,  com Ouro Preto.

Nessa hora ele disse: “Tinham que fazer, vai tomar naquele lugar”. Isso eu nunca fiz,

nunca tratei nenhum colega desrespeitosamente. Ontem aconteceu isso, nesse nível.

O deputado dá chilique, fala e acontece. Pergunte a quem estava do lado. Será que a

mãe dele lhe deu educação para ele tratar dessa maneira? Em hora nenhuma mando

ninguém tomar naquele lugar. E tive de ouvir isso, Sr. Presidente. Hoje recebia desta

Casa esse documento. Podia ter feito mais, distribuído vários. Está aqui, e ele deixa

claro, no código 747. (- Lê:) “Indicação. Não deseja receber auxílio-moradia. Data do

início: 1º/5/2011”. O documento está aqui. Meu telefone é 9981-8572 - é o número

que tenho desde o tempo em que saiu o celular, o final 8572 era do telefone da minha

casa.  O  meu  e-mail é  alencardasilveirajr@gmail.com.  Tirei  uma  fotografia  desse

documento da Assembleia de Minas, Sr. Presidente, e estou à disposição para enviar

por e-mail esse documento a qualquer telespectador da TV Assembleia, que criei 17

anos atrás, no dia 30 de novembro. Data início: 1º/5/2011. Está aqui, Sr. Presidente,

para quem quiser. Não vou esbravejar, não sou eu que preciso mostrar. O que faço

aqui eu falo. Ninguém é obrigado a tratar, mas a cumprir é. O Ficha Limpa foi meu
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projeto contra tudo e contra todos, nem por isso falei que havia deputado que não

queria.  A lei  antifumo é um sucesso, o passe dos idosos saiu pela conversa, e o

presidente pode ser testemunha disso. Quem conversou com o governador,  quem

conversou  com  o  sindicato  das  empresas  de  transporte  de  passageiros,  quem

conversou nesta Casa - ninguém vai falar - foi o presidente. Acho que está aí, é a

realidade hoje. Animais em circo. Quantas e quantas vezes brigamos. Tenho história,

tenho passado e, se Deus quiser, terei um futuro muito grande nesta Casa porque

aqui  trabalhamos,  trabalhamos  por  Minas  Gerais.  Posso  brincar  muito  com  os

colegas, mas na hora da seriedade, falamos com seriedade. E repito mais uma vez:

perguntem aos senhores deputados o que acham e coloquem na balança. Vamos

colocar na balança os dois lados e vamos ver. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito

obrigado,  deputado Célio.  Peço desculpas aos  telespectadores da TV Assembleia

Legislativa  pelos  berros,  pelas  gritarias,  por  essas colocações  neste  Plenário.  Os

colegas  aqui  entendem, porque estamos acostumados e sabemos como é.  Muito

obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado àqueles que me ouviram. E muito obrigado,

acima de tudo, àqueles que me escutaram.

O presidente - Vem à Mesa requerimento da deputada Ana Maria Resende em que

solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao deputado Célio Moreira. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 60 minutos. Com a palavra, o deputado Célio Moreira.

O  deputado  Célio  Moreira*  -  Sr.  Presidente,  deputado  Dinis  Pinheiro,  Srs.

Deputados, público que nos acompanha pela TV Assembleia, primeiramente, gostaria

de registrar a minha solidariedade com a cidade de Corinto, que passou por uma

situação  muito  difícil  nesses  últimos  dias,  Sr.  Presidente.  Choveu  na  cidade  de

Corinto em poucas horas o equivalente a três dias. Foi uma das chuvas mais fortes

do ano.

E foi colocada sob a coordenação do prefeito de Corintos, prefeito Niltinho, toda a

estrutura necessária para dar socorro, abrigo, suporte às famílias que tiveram suas

casas  inundadas  pelas  enchentes.  A  prefeitura  decretou  estado  de  calamidade,

estado de emergência, urgência, porque o estrago foi muito grande. Mas já há na

cidade  um  caminhão  da  Copasa  para  fornecer  água  potável  às  residências  que
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tiveram suas caixas d'águas, seus reservatórios, sua água potável comprometida. A

Copasa já está dando assistência. A prefeitura também colocou caminhões e tratores

para limpar as ruas, dando toda assistência à comunidade.

Já comunicamos a situação à defesa civil, a pedido do prefeito Niltinho, solicitando

ajuda, suporte, ajuda técnica, colchões, cesta básica. Esperamos que o Cel. Martins

atenda à cidade de Corinto o mais rápido possível e também às outras cidades, como

Governador Valadares, que teve, por esses dias, um volume de água muito grande, o

que ocasionou um estrago muito grande na cidade.

Então, estou me solidarizando com a comunidade de Corinto, dizendo que estamos

atentos às  reivindicações do prefeito,  dos vereadores,  dos que estão na linha de

frente com a secretária social Maria Maia, prestando todo o serviço e assistência às

famílias atingidas.

Sr.  Presidente, gostaria  de fazer alguns relatos.  Hoje,  aqui  no Plenário,  tivemos

reações  diversas  quando  votamos  vários  projetos,  com  acusação  de  um  lado  e

acusação do outro. Inclusive quero parabenizar V. Exa. pela forma como agiu quando

viu o calor das discussões e os questionamentos apresentados por alguns deputados

acerca da emenda apresentada ao projeto do Ibituruna, que é a emenda referente ao

Cercadinho.  Por  várias  vezes,  alguns  deputados  disseram  que  foi  uma  emenda

frankenstein.

A emenda não é frankenstein. A matéria diz respeito à mesma coisa, a parques e a

conservação. O projeto original era somente do Pico do Ibituruna, mas a emenda é

cabível àquele projeto. Não é  frankenstein, pois poderia ser apresentada emenda a

ele.  V.  Exa.,  quando tomou conhecimento,  de  pronto  pediu  que se retirassem as

emendas para que fosse discutido em outro momento.

Agora, ouvimos aqui vários relatos dizendo que ia acabar com a água e com o

Cercadinho. Presidi a comissão e quero, mais uma vez, dizer que algumas pessoas,

alguns deputados, desapercebidamente, disseram que foi colocado um projeto às 21,

22 horas e foi votado,  como se isso tivesse acontecido sem o conhecimento dos

parlamentares.  Logicamente,  todos  os  parlamentares  sabem  que  toda  pauta  de

comissão é divulgada pelo  Diário do Legislativo e por esta Casa, portanto 24 horas

antes todos os deputados têm conhecimento dos projetos que estão sendo discutidos
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e votados nas comissões. Em relação a essa questão de 21 horas, 22 horas, quero

dizer que já ficamos aqui e já foi pautada reunião às 23 horas, 2 horas, 3 horas, mas

tudo  sob  conhecimento  dos  parlamentares.  Os  que  têm  interesse  em  discutir  a

matéria comparecem à comissão e discutem os pareceres.  Eles  têm o  direito  de

discutir, de encaminhar, de votar as proposições apresentadas. Não relatei nenhum

dos  projetos,  mas  passou  -  e  havia  número  regimental  para  aprovar  -  aquela

solicitação,  que  é  regimentalmente  correta,  e  foi  aprovada.  Quando  chegou  ao

Plenário, vários deputados que não compareceram à comissão poderiam contribuir na

discussão, emendar, vetar alguma proposição ali  discutida.  Muitos aliás iam votar,

mas, quando viram a imprensa, já se posicionaram contra, dizendo que é emenda

frankenstein.  Já disse e repito que a emenda é pertinente, pois tratava do mesmo

tema e, portanto, não é frankenstein. Houve a estranheza porque se estava votando a

questão do parque de Governador Valadares e a emenda era para outro parque,

outra estação aqui em Belo Horizonte, mas é pertinente.

No decorrer das discussões, pedi até em questão de ordem para fazer explicação,

mas o deputado Fred Costa insiste em dizer que a Comissão de Meio Ambiente não

aprovou  as  30  emendas  que  ele  apresentou  ao  código  florestal.  Já  dei  várias

explicações, aliás não fui relator dessa matéria, mas expliquei várias vezes. Então,

esclareço  aos  pares  essa  questão,  por  conseguinte  muitos  compareceram  à

discussão  do  código  florestal  e  tiveram  oportunidade  de  participar,  de  verificar  a

seriedade com que foi conduzido todo esse trabalho. O deputado Fred Costa quer

passar,  aos gritos e berros, a ideia de que foi rejeitado pelo presidente.  Não é o

presidente quem decide, ele preside, coordena os trabalhos, e os deputados votam.

Então, Sr. Presidente e senhores que nos acompanham pela TV Assembleia, coube

à Comissão de Meio Ambiente o papel principal condutor do processo da nova lei

florestal  de  Minas  Gerais.  Este  deputado  teve  a  missão  de  relatar  o  projeto  em

diversas etapas. Alguns deputados queriam que se votasse rapidamente o código.

Eu falei: “Não, não sou louco de colocar um projeto como esse, do código florestal

de  Minas  Gerais,  para  ser  votado  rápido”.  O  que  fizemos?  Chamamos todas  as

entidades, a Semad, a Seapa, chamamos as instituições, chamamos as ONGs para

discutir.
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Então,  ciente do desafio que se descortinava,  mantivemos abertas as portas da

Casa Legislativa  a  todos  que se  dispuseram a  colaborar  em tão  árdua  tarefa.  O

principal  desafio  estava  em  buscar  um  ponto  de  equilíbrio  que  estendesse  as

demandas de interesse por vezes bastante polêmicas com o código.

Então, destaca-se nesse processo a elevadíssima densidade técnica das matérias

que compõem a lei, o que exigiu prolongadas ações para ouvir demandas. Foram

dias inteiros de discussão, com redação, revisão, versões sem fim, até à tomada da

decisão.

Registro que estiveram aqui,  nas comissões,  o secretário  Adriano Magalhães,  o

secretário Elmiro, assim como a sua assessoria, para discutirmos o projeto. Quero

aqui destacar uma ação muito grande da Anda, que nos ajudou bastante. A Anda

recomendou à comissão não manter aqueles dois vetos que derrubamos, aquelas

duas propostas, os dois artigos que tinham sido objeto de acordo, mas o Plenário

resolveu votar e votou. Então, o governo reconheceu, e, a pedido das ONGs, foram,

realmente, derrubados esses dois artigos. Porque houve diálogo, houve participação.

Mas, no primeiro momento, como foi alertado, como foi combinado, esses dois artigos

não seriam votados. O Plenário é soberano, mas a proposição passou nas comissões

e foi aprovada aqui, no Plenário, onde vimos vários deputados.

Quero  aqui  destacar  o  trabalho  da  oposição.  Aliás,  falei  isso  aqui  hoje,

principalmente do deputado Sávio Souza Cruz, que apresentou o Substitutivo nº 2,

salvo  engano,  com 84  proposições.  Foi  derrotado  também. Pediram destaque de

vários artigos do projeto os deputados que defendiam a emenda. Eles fizeram as

suas observações, e os deputados votaram conforme a sua consciência.

Não esperávamos em nenhum momento que o intenso trabalho fosse conduzido a

salvo de críticas, porém nos asseguramos, constantemente, de garantir voz e ouvidos

a quem de fato buscou contribuir. Esperamos, sim, que, na aplicação de mais de 400

dispositivos dessa importante lei, ao longo do tempo, se estabeleçam as almejadas

condições para o desenvolvimento sustentável do campo e das cidades, pautadas na

preponderância da técnica e no bom-senso na aplicação das normas legais e de seus

regulamentos.

Então, analisamos todas as propostas que vieram, que dizem respeito ao Código
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Florestal. Aí o deputado Fred Costa apresentou 30 emendas. Eu vou fazer aqui a

leitura das emendas que ele colocou no Código Florestal e que foram rejeitadas - ele

não participou de nenhuma reunião do Código Florestal. Ou seja, de nenhuma das

nossas  reuniões  ele  participou.  Eu  o  vi  aqui  esbravejando  porque tomou bomba,

porque o Plenário e a comissão deram bomba nele. Mas eu não vi, em momento

nenhum, ele pedir destaque de emenda. Nas emendas que ele apresentou, as quais

vou ler aqui, ele colocava assim: “acrescente-se onde convier”.

Então, o que aconteceu? Na Comissão de Meio Ambiente, fomos muito generosos

em receber as emendas do deputado Fred Costa. Nós as recebemos no 1º turno, e

deveríamos tê-las recusado, de plano, como nos manda fazer o Regimento, em face

da não pertinência das matérias.

Ele  falou  hoje  aqui  em  frankenstein,  e  apresentou  dois  frankensteins na  Lei

Florestal: a Emenda nº 113 e a Emenda nº 115, que lerei aqui. Há aquela história de

se assentar no rabo e começar a falar dos outros. Aqui isso foi esbravejado e falado,

e eu disse que não admitiria que os nossos colegas de comissão fossem tratados do

jeito como estavam sendo tratados. Todos que participaram do debate foram tratados

com respeito, tiveram voz e vez. Iam à secretaria, vinham aos técnicos da Assembleia

discutir se cabiam ou não as propostas. Acatamos parcialmente algumas propostas

que foram aqui apresentadas, e outras acatamos na sua totalidade.

Ele apresentou essas duas emendas frankenstein, que não tem nada a ver com o

Código  Florestal.  Ele  falou  do  Ibituruna  e  do  Cercadinho,  cuja  emenda  não  é

frankenstein,  mas  pertinente,  porque  trata  da  mesma matéria.  Farei  a  leitura  da

emenda que ele apresentou ao Código Florestal, para que os senhores e quem está

acompanhando  pela  TV  Assembleia  tomem  conhecimento.  Ele  vem  ao  Plenário

reclamar de uma emenda sobre a unidade de conservação, mas fez a mesma coisa

com duas emendas do Código Florestal.

Aqueles que compreendem o direito ambiental sabem que um código florestal é um

tema de extrema importância para a proteção ambiental, importância equivalente à do

tema da  proteção  dos  animais.  E  falamos  várias  vezes  que  as  emendas  diziam

respeito  à  fauna  e  à  flora,  mas  ele  queria  colocá-las  no  código,  o  que  não  era

pertinente. Queria apresentar emendas frankenstein ao Código Florestal. É óbvio que
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não seria bom para sociedade mineira misturar os temas, porque as discussões, por

serem tão importantes, devem ser separadas e tratadas em projetos distintos.

É  imperioso  ressaltar  que  o  deputado  Fred  Costa  realmente  inseriu  emendas

relativas à proteção animal no Código Florestal. Mas, mesmo tendo sido convocado,

assim como foram todos os deputados desta Casa, ele não compareceu em nenhuma

das reuniões para defender as suas emendas. Ele não justificou as emendas, e teve

tempo e modo para fazê-lo. Mas não: ele apenas queria tumultuar o andamento dos

trabalhos,  inserindo emendas sem pertinência  temática.  Repito:  não participou de

nenhuma reunião para justificá-las. Por exemplo, ele inseriu a emenda que dispunha

sobre a circulação de veículos de tração animal? O que isso tem a ver com o Código

Florestal? Carroça? Charrete? Discutiremos isso na discussão sobre a preservação

dos animais. Ele colocou isso e, aos gritos, queria que votassem. E não é aos berros

que se consegue isso. Inclusive, há uma passagem na Bíblia que diz que não é aos

berros e falando alto que se é ouvido. Não é aos berros e aos gritos que convencerei

alguém. Então estamos trabalhando.

Quero registrar que há muito não havia a participação e a presença nesta Casa dos

protetores e das protetoras de animais. Vimos agora, no final, principalmente no mês

de dezembro, a participação de várias lideranças, inclusive no nosso gabinete. Já

marcamos uma discussão. Então estamos trabalhando pela proteção dos animais.

Esse tema está recebendo um grande destaque nesta Casa e na Comissão de Meio

Ambiente. Mas esse tema não guarda pertinência temática alguma com a aprovação

da Lei nº 21.845, de 2003, que instituiu o Código Florestal, aprovado neste Plenário

pela maioria dos deputados e das deputadas. Já marcamos uma discussão e nos

reunimos.  No Plenário,  tivemos a participação de várias  autoridades municipais  e

estaduais, de confederações e federações, para tratar dessa questão dos animais -

trataremos de sete temas. Se for necessário, faremos 8, 9 e 10 reuniões. A partir de

fevereiro, discutiremos e aí, sim, Minas Gerais terá uma lei pertinente.

Sr.  Presidente, quero fazer a leitura de algumas emendas que aqui,  aos berros,

tentaram dizer que foram rejeitadas. Conforme eu disse, poderia, como presidente da

comissão, nem aceitar as emendas, de acordo com o Regimento Interno, pois não

são pertinentes à matéria. No entanto aceitamos as emendas, e ninguém foi lá para
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defendê-las. Quando foram a Plenário, ninguém apareceu para pedir o destaque de

tais e tais emendas apresentadas ao Código Florestal.  Farei  a leitura de algumas

emendas apresentadas ao Código Florestal.

“Emenda  nº  110.  Acrescente-se  onde  convier:  'Fica  proibido  o  fornecimento  de

animais  capturados  pelo  Centro  de  Controle  de  Zoonoses,  canis  públicos  e

congêneres para instituições e centros de ensaio e pesquisa.

Parágrafo único - Em caso de não cumprimento do disposto no caput deste artigo,

caberá  ao  órgão  responsável  o  pagamento  de  multa  pecuniária  no  valor

correspondente  a  550  Ufemgs  por  animal,  aplicada  em  dobro  na  hipótese  de

reincidência'.” O que isso tem a ver com o Código Florestal?

“Emenda nº 111. Acrescente-se onde convier: 'O veículo de tração animal deverá

ser  de  material  compatível  com  as  condições,  o  porte  físico  do  animal  e  deverá

observar  os critérios  de segurança de saúde animal  e as especificações técnicas

definidas  no  regulamento  desta  lei.”  Ao  artigo:  “O  condutor  do  veículo  de  tração

animal deverá obedecer as normas e a sinalização prevista no Código de Trânsito

Brasileiro,  a  legislação  complementar  e  as  resoluções  do  Conselho  Nacional  de

Trânsito e a legislação municipal específica.”. O que isso tem a ver com o Código

Florestal?

Emenda nº 112 - que aliás é a mesma lei que aprovamos agora, em 2º turno, de

autoria  do  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  “Acrescente-se  onde  convier:  Fica

proibido,  em  todo  o  território  do  Estado  de  Minas  Gerais,  a  apresentação,  a

manutenção e a utilização sobre qualquer forma de animais selvagens, silvestres,

domésticos ou domesticados de grande, médio e pequeno porte, nativo ou exótico,

em espetáculo circense.”

Votamos esse projeto agora, em 2º turno, e amanhã será apresentado em Plenário.

Aliás, é um projeto específico. Então não tinha nada a ver com o Código Florestal.

Agora, aos gritos e berros aqui, diz que a minha emenda não foi aprovada porque não

era pertinente”.

E o frankenstein, a Emenda nº 113. Foi falado aqui sobre a do Cercadinho e a do

Ibituruna, um projeto do governo ao qual o deputado apresentou a emenda. Aliás, ele

tem o direito  de  apresentar  a emenda,  que é pertinente  ao  tema,  ao que estava
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proposto pelo projeto original.

Aí ele falou que era “Frankenstein”, mas não é. “Frankenstein” é esta emenda aqui,

que ele queria aprovar no Código Florestal. “Emenda nº 113. “Acrescente-se onde

convier: 'Fica expandida em 269,5ha a Estação Ecológica de Fechos, localizada no

Município de Nova Lima, atualmente com a área de 602,95ha, compreendendo uma

área total de 872,45ha'”. O que isso tem a ver com o Código Florestal? Essa emenda

é  “Frankenstein”.  E  estava  aqui  aos  gritos  dizendo  que  nenhuma  das  emendas

passou.

“Emenda nº 114. “Acrescente-se onde convier: Ficam todos os animais existentes

no  território  mineiro,  bem  como  seus  ninhos,  abrigos  e  criadouros  naturais  ou

artificiais reconhecidos como de utilidade pública no meio ambiente'”. O que isso tem

a ver com o Código Florestal? Sr. Presidente, o que isso tem a ver? A matéria foi

rejeitada.

Aí  o  deputado  apresenta  outra  emenda  aos  gritos,  o  que  todos  tiveram

oportunidade de acompanhar. Queria que as emendas fossem acatadas na marra.

Agora vou ler outro “Frankenstein”, que também foi colocado no Código Florestal e

não tem nada a ver. “Emenda nº 115. “Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

'Fica declarada área de proteção ambiental - APA - o terreno compreendido pelos

lotes nº 1 a 10 da quadra nº 88, na área limítrofe na divisa dos Municípios de Belo

Horizonte e Nova Lima, às margens da MG-030'”. O que isso tem a ver com o Código

Florestal? Essa emenda “Frankenstein” ao código foi rejeitada. Mas o deputado veio

aqui, aos gritos e berros, dizer que a Comissão de Meio Ambiente rejeitou a emenda.

A Comissão de Meio Ambiente tem responsabilidade, os membros dessa comissão

têm responsabilidade.  Os técnicos,  os  consultores  da  Assembleia tem  expertise  e

conhecimento da matéria. Somos orientados tanto pelas nossas assessorias quanto

pelas assessorias da Casa. A matéria não é pertinente. Foi rejeitada.

O deputado apresentou, Sr. Presidente, a Emenda nº 116, com o seguinte texto:

“Acrescente-se  onde  convier:  'O  Poder  Executivo  incentivará  a  viabilização  e  o

desenvolvimento de programas que visem ao controle reprodutivo de cães e gatos e

a promoção de medidas protetivas'”. O que isso tem a ver com o Código Florestal?

Falamos que isso é matéria relativa a fauna e flora; há uma lei específica para isso.
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“Não, eu quero que isso seja votado na Comissão de Meio Ambiente e que seja

colocado no Código Florestal.” Não pode, não é pertinente.

Não  vou  ler  todas,  Sr.  Presidente,  porque  todas  foram  rejeitadas.  Quero  ler  a

Emenda nº 118, proposta ao Código Florestal. “Emenda nº 118. Acrescente-se onde

convier: 'a vacinação de cães e gatos contra leishmaniose visceral deverá ser feita

em todo o Estado gratuitamente'”. O que isso tem a ver com o Código Florestal, hein,

Sr. Presidente? O que isso tem a ver com o Código Florestal? É essa emenda que o

deputado dizia aos gritos que tinha de ser aprovada. Aos gritos: “As minhas emendas

não foram aprovadas!”.

Tivemos um encontro aqui em que ele falou que é o único defensor dos animais. Há

32 projetos de deputados nesta Casa que tratam dessa matéria - inclusive, vários

projetos dele foram anexados a outros. Vamos votá-los aqui e logicamente queremos

contar  com  a  contribuição  dele,  mas  que  também  participe  das  reuniões  das

comissões. A participação não deve ocorrer só quando sai alguma coisa no jornal, na

rádio, na televisão ou quando se chega perto de um jornalista para falar sobre alguma

coisa. Parece que São Francisco encostou no fulano e o tocou para que seja protetor

dos animais. A sua fala de outro dia foi essa.

Sr.  Presidente,  veja a Emenda nº 120 que ele apresentou: “Acrescente-se onde

convier: 'fica instituído o serviço de disque-denúncia animal'”. O que isso tem a ver

com o Código Florestal? “Emenda nº 121. 'Acrescente-se onde convier: toda prática

que implique crueldade aos animais será punida no âmbito do Estado, nos termos

desta lei, sem prejuízo da legislação correlata'”. Essa é a proposta que ele queria que

fosse  aprovada  no  Código  Florestal.  Não  sei  se  o  pessoal  que  o  estava

acompanhando  no  dia  tinha  conhecimento  das  emendas.  Só  diz  que  havia  30

emendas  rejeitadas.  Ele  diz:  “Trinta  emendas  que apresentei  ao  Código  Florestal

foram rejeitadas”.  São emendas que não têm nada a ver com o Código Florestal,

tratadas em legislação específica. Você deve apresentar as emendas aos projetos

que modificam as leis existentes. Como disse, discutiremos essas emendas aqui, a

partir de fevereiro.

Vejam a Emenda nº 122 ao Código Florestal:  “Acrescente-se onde convier:  'fica

criado o Fundo Estadual do Bem-Estar Animal'”.  Essa emenda foi apresentada ao
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Código Florestal. Presidente, o senhor está entendendo? As emendas que foram lidas

e apresentadas aqui não têm nada a ver com o código.

A outra  é  a  Emenda  nº  123,  cujo  texto  é  o  seguinte:  “Matar,  perseguir,  caçar,

apanhar,  utilizar  espécies  da fauna silvestre,  nativa ou em rota migratória,  sem a

devida permissão, licença e autorização competente ou em desacordo com a obtida.

Pena, prisão de 2 a quatro anos”. Essa é a emenda apresentada ao Código Florestal.

Por muito tempo, na hora em que o via esbravejar em algumas comissões ou aqui

no  Plenário,  fiquei  calado,  mas hoje  me senti  na  obrigação,  como presidente  da

Comissão de Meio Ambiente, de esclarecer isso aos deputados, às deputadas e a

todos que acompanham a TV Assembleia. O deputado está entusiasmado, pois é fim

de ano e véspera de eleição, porque há deputado desta Casa que, em véspera de

eleição,  muda  e  vira  outro.  Bate  nos  colegas  parlamentares,  os  agride  verbal  e

fisicamente, mas não é desse jeito. Democracia não é isso, não.

Então, relembro todas as discussões que tivemos, e não foi por uma semana, não

foi por um mês, dois meses, três meses, mas por mais de três meses que discutimos

o Código Florestal. Como todo o mundo sabe, existem as comissões temáticas e as

de mérito. Tudo é discutido nas comissões e depois vem ao Plenário, que é soberano,

para votarmos. Se V. Exa. não concorda com um artigo, diz: “quero pedir destaque na

Emenda - vamos supor - nº 113 ao Código Florestal, pois estou expandindo uma área

da minha emenda frankenstein”. Aliás, li essa emenda aqui. Então, ele fará a defesa

da  emenda  perante  o  Plenário,  e  os  deputados,  atentos,  a  acatarão  ou  não.

Entretanto, todos os deputados e deputadas já sabem como votar todos os projetos

que chegam ao Plenário: “sim” ou “não”.

Já vem a recomendação das comissões, pela aprovação ou pela rejeição. Às vezes

um substitutivo ou uma subemenda é apresentada. Não vimos nada disso aqui, no

Plenário. Estamos vendo agora porque está surgindo a discussão. O presidente da

Assembleia, deputado Dinis Pinheiro, fez-me uma solicitação. “Chamem o presidente

da Comissão de Meio Ambiente, deputado Célio Moreira”. Eu o atendi, quando me foi

dito que precisávamos discutir essa questão da proteção dos animais. Pegamos os

32 projetos e começamos a estudar o tema. Temos um código, do deputado Dalmo,

que está, há mais de quatro anos, em tramitação nesta Casa. Ele entendeu por bem
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que deveria aprofundar mais a discussão. O Dalmo em momento algum xingou os

colegas, em momento algum foi ao microfone gritar que o projeto dele tinha de ser

aprovado do jeito como o apresentou. Ele falou que era necessária a sua discussão

por todos nós, com a participação da sociedade, para que pudéssemos apresentar

para essa sociedade mineira  um projeto  à sua altura.  Combinamos como seria  a

discussão  de  cada  matéria.  Em  cada  semana,  discutiremos  um  item  nesta

Assembleia. Isso será divulgado pela Assembleia, por meio da rádio, do jornal. Todos

terão direito de participar.

Gostaria  muito  de  contar  com  a  participação  desse  deputado  bravo.  Deputado

bravo, que grita, que fala que é inteligente, que é isso e aquilo. Ele foi eleito para isso

mesmo; foi eleito para defender a sociedade, mas há critérios. Tenho de obedecer a

alguns  critérios.  Tenho  de  me  ater  à  lei.  Tenho  de  atender  ao  Regimento  e  à

Constituição.  Eu,  sozinho,  não aprovo lei  nesta  Casa.  Nenhum  deputado sozinho

aprova lei.  Os deputados  é  que as aprovam. Sozinho,  mesmo que eu grite,  que

brigue,  que  xingue,  que  agrida,  verbal  e  fisicamente,  algum  deputado,  não

conseguirei uma aprovação. Conseguirei aprovar um projeto, desde que ele atenda

às normas e aos pressupostos regimentais. Não será no grito, não será esbravejando

que conseguirei qualquer coisa.

Vimos aqui hoje alguns deputados da oposição se gabando porque a presidente

Dilma vai vir aqui, porque a presidente Dilma tem liberado muitos recursos para Minas

Gerais, já que nosso Estado está com dificuldades. É raro vermos algum deputado da

oposição defender o Estado de Minas Gerais, onde ele foi votado, e cobrar verbas do

governo federal para o Estado de Minas Gerais. Falam que a presidente Dilma está

fazendo isso e aquilo para o Brasil. É mais que obrigação dela. Ela foi eleita para isso

mesmo. O dinheiro não é dela, mas nosso, do povo brasileiro. O governador e os

secretários,  quando  estão  liberando  recursos  e  enfrentando  as  dificuldades  pelas

quais estamos passando, estão cumprindo com sua obrigação. O prefeito não está

fazendo mais  que sua obrigação.  Parece até que estão tirando dinheiro do bolso

deles para fazer as obras.  O dinheiro é do povo. Há uma briga por causa dessa

concentração  de  renda  e  poder  no  governo  federal,  que  fica  com  74%  da

arrecadação, enquanto os municípios e os estados permanecem de pires nas mãos,
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sempre pedindo.

Ela diz que é mineira, mas não a vemos defender Minas. Ela diz que é mineira, mas

não libera nada. Falaram, a imprensa toda noticiou, que a Dilma vem anunciar mais

recursos para  o  metrô  de Belo  Horizonte,  que não existe.  Duvido  que o próximo

governador  e  o  próximo prefeito  inaugurem  metrô  em Belo  Horizonte.  É  mentira.

Falam isso porque há eleições no próximo ano. É fazer de conta.

O  pessoal  está  achando  que  vamos  ter  metrô.  Na  verdade,  há  autorização  e

liberação de recursos para fazer projeto, e, não, para fazer metrô coisa nenhuma. Há

30  anos,  o  metrô  de  Belo  Horizonte  está  em discussão.  O  presidente  Lula  foi  a

Uberlândia e disse que iria liberar recurso para o metrô de Belo Horizonte, para o

ramal  Calafate-Barreiro  e  para  a  Linha 1.  Quando ele  estava  na  presidência,  no

comando  do  Brasil,  disse  que  liberaria  milhões  e  milhões  para  o  metrô  de  Belo

Horizonte,  mas  não  aconteceu  nada.  Dilma,  ficou  só  promessa.  Ela  prometeu

revitalizar o Anel Rodoviário. Mentira. Prometeu duplicar a BR-381. Mentira. Ah, não

tem projeto. Fazem os projetos, mas, quando eles chegam lá, colocam um monte de

dificuldades.

Houve até um promotor que pediu vista do projeto, porque ele não teve tempo de

fazer leitura. Tudo foi para atrasar a duplicação da BR-381. A nossa expectativa é

que, realmente, Belo Horizonte tenha um metrô, tenha um transporte mais rápido,

mais  barato  e  ambientalmente  ótimo  para  todo  cidadão,  mas  isso  só  fica  na

promessa.

Podem me cobrar aqui  do Plenário isso, se Deus permitir  e me der vida até os

próximos quatro anos. Estamos aqui, vamos terminar o ano de 2013 e temos os anos

de 2014,  2015,  2016 e  2017.  Vocês  podem me chamar a atenção,  se  realmente

essas obras do metrô, que estão sendo anunciadas, forem inauguradas. Isso não vai

acontecer. Dizem assim: ”ah, você é muito pessimista”. Não sou. Sou otimista e quero

que isso aconteça, mas não acredito mais nessa piadinha, nessa pegadinha, próxima

à eleição, que vai chegar  isso e vai  chegar aquilo.  Enquanto isso, pessoas estão

morrendo na BR-135, pessoas estão morrendo na BR-040, no Anel Rodoviário e na

BR-381. Vidas estão sendo ceifadas.

Caro  presidente,  para  encerrar,  gostaria  de  falar  sobre  algumas  emendas
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frankenstein,  apresentadas ao Código Florestal, e algumas colocações relacionadas

ao Cercadinho. Algumas pessoas falam assim: ”mas isso vai acabar com o trânsito”.

Elas só veem o trânsito do Belvedere; não veem o trânsito do Barreiro, de Ibirité, de

Venda Nova nem da região Leste. É só lá que o trânsito não está bom e que precisa

de intervenções, por parte da Prefeitura de Nova Lima, do Prefeito de Belo Horizonte

e dos governos federal  e estadual,  para acabar,  de vez,  com a situação daquele

trânsito caótico dali.

Houve gente falando no Plenário hoje sobre essa emenda proposta e falou mentira.

Não estou defendendo emenda, porque a emenda não foi minha e nenhum projeto foi

meu, mas falaram mentira. Falaram que iam fazer uma estrada dentro da nascente.

Mentira! O projeto é público, gente! Se qualquer cidadão quiser vê-lo, está lá. Mas,

como não houve consenso, nosso presidente, com sua sabedoria, disse: ”a Mesa não

acata essa emenda, vai retirar do projeto essa emenda e vamos aprovar somente o

projeto original, que se refere à questão do Ibituruna. Depois, vamos discutir isso”.

Agora, lá não se pode mexer, porque só há milionários e bilionários. Nas regiões

Leste, Norte, Noroeste e em Venda Nova, na divisa com Ibirité e com Contagem, nos

horários  de  pico,  o  trânsito  para.  Lá,  as  pessoas se  viram.  É preciso,  sim,  fazer

intervenções,  como  trincheiras,  viadutos  e  aberturas  de  outras  ruas,  para  haver

fluidez, para que o trânsito possa fluir normalmente. Às vezes, o pessoal fala aqui

com tanta emoção, que algumas pessoas acabam acreditando. Há aquele ditado:

“nem tudo que reluz é ouro”. Nem tudo que foi dito é verdade.

Hoje  vim  aqui,  como presidente  da  Comissão de Meio  Ambiente,  esclarecer  as

emendas  apresentadas  ao Código  Florestal  pelo  deputado Fred Costa.  Aliás,  ele

apresenta duas emendas frankenstein e emendas que não são pertinentes ao Código

Florestal. Então, está registrada a verdade nos anais da Casa. Quem quiser pode ler

essas emendas e pegar o projeto original que foi aprovado pelo Plenário. As emendas

apresentadas foram rejeitadas.

Sra. Presidente, era isso o que tinha a esclarecer. Na oportunidade, quero registrar

a  minha alegria  de  ter  trabalhado com os senhores  e  com as senhoras,  com os

parlamentares  e  com  o  pessoal  desta  Casa.  Aprovamos  leis  importantes  para  o

Estado  de Minas  Gerais.  Ajudamos,  na  medida  do possível,  o  nosso  governador
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Anastasia,  que  tem  feito  um  trabalho  com  muita  transparência,  ética  e

responsabilidade.  Ele acata o que é possível;  fala “não” para o que não dá,  sem

demagogia; é correto, íntegro e direito.

Registro também que os funcionários da Assembleia ficam trabalhando dia, noite,

de  madrugada,  para  publicizar  nosso  trabalho  aos  ouvintes  da  rádio,  aos

telespectadores  da  TV  Assembleia  e  aos  municípios  que  acompanham  o  nosso

trabalho.

Na oportunidade,  quero desejar a todos e a seus familiares um ano com muita

saúde e paz. Que o espírito de Natal seja realmente vivido na nossa família. Vamos

comemorar o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Muita gente acha que Natal

é  comer,  beber  e  dar  presente.  Não.  Vamos  comemorar  o  aniversário  do  Nosso

Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esse espírito de Natal possa realmente penetrar

em nossos corações e que Jesus nasça de vez em nosso meio para que tenhamos

dias melhores. Muito obrigado, presidente.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

A presidente (deputada Liza Prado) - A presidência verifica, de plano, a inexistência

de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a

extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando as deputadas e os deputados

para as extraordinárias de amanhã, dia 19, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital

de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-

se a reunião.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/10/2013

Às 11h13min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Adalclever Lopes,

Inácio  Franco  e  Pompílio  Canavez  (substituindo  o  deputado  Paulo  Guedes,  por

indicação  da  Liderança  do  MSC),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número  regimental,  o  presidente,  deputado  Adalclever  Lopes,  declara  aberta  a
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reunião  e,  em virtude da aprovação de requerimento  do  deputado Inácio  Franco,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência,  publicada  no

Diário do Legislativo, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Álvaro

Campos de Carvalho, superintendente regional do Dnit; e Silvani Batista Figueiredo,

morador e proprietário da fazenda Tucumã, no Distrito de Pedra Grande, no Município

de  Almenara  (20/9/2013).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que

compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do

Plenário. Após discussão e votação nominal, é aprovado por unanimidade, em turno

único, o Projeto de Lei nº 3.901/2013 (relator: deputado Anselmo José Domingos),

que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados os Requerimentos nºs 5.595, 5.599, 5.606, 5.609 e 5.613/2013.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a

votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os requerimentos dos deputados Adalclever Lopes (9) em que solicita

seja realizada audiência pública para debater a instalação de redutores de velocidade

na  BR-354,  na  área  urbana  do  Município  de  Perdões,  entre  os  Bairros  Santa

Terezinha  e  Placedinos,  e  a  realização  da  obra  de  pavimentação  da  estrada  de

ligação  entre  o  Município  de  Perdões  e  o  Distrito  de  Machado;  seja  realizada

audiência pública para debater as obras de implantação dos trevos de acesso à área

urbana do Município de Perdões e a duplicação da MG-290, no trecho compreendido

entre os Municípios de Jacutinga e Pouso Alegre; seja encaminhado ao diretor-geral

do DER-MG pedido de providências para a manutenção da rodovia de ligação entre

os Municípios de Bela Vista de Minas e João Monlevade; seja encaminhado à Oi

Telecomunicações  pedido  de  providências  para  instalar  uma  antena  de  telefonia

celular  nos  Distritos  de  São  Francisco  e  Marcela,  na  área  rural  do  Município  de

Cachoeira do Pajeú; seja encaminhado à Oi Telecomunicações e à Tim pedido de
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providências para instalar uma antena de telefonia celular no Distrito de Santa Maria

do  Baixio,  no  Município  de  São  João  do  Oriente;  seja  encaminhado  à  Oi

Telecomunicações  pedido  de  providências  para  instalar  uma  antena  de  telefonia

celular  nos Distritos  de  Corretinho,  Taquaral,  Farias  e  Sapucaia,  no  Município  de

Guanhães; seja encaminhado à Oi Telecomunicações pedido de providências para

instalar uma antena de telefonia celular no Bairro Campos do Raposo, na zona rural

do Município de Córrego do Bom Jesus; seja encaminhado à Vivo Telecomunicações

pedido de providências para instalar uma antena de telefonia celular no Distrito de

Ponte  Segura,  no  Município  de  Senador  Amaral;  seja  encaminhado  à  Vivo

Telecomunicações  pedido  de  providências  para  instalar  uma  antena  de  telefonia

celular  no Distrito de São José do Pantano, na área rural do Município de Pouso

Alegre; Gilberto Abramo em que solicita seja realizada audiência pública para debater

a construção de rodoviária no Município de Vespasiano; Sávio Souza Cruz em que

solicita seja realizada audiência pública para debater,  no Município de Curvelo, as

obras da Copasa-MG; Fred Costa em que solicita seja realizada audiência pública

para debater os serviços prestados pela BHTrans no Município de Belo Horizonte;

Celinho do Sinttrocel em que solicita seja encaminhado ao diretor-geral do DER-MG

pedido de providências para incluir no programa Caminhos de Minas a estrada que

liga  os  Municípios  de  Capetinga  e  São  Sebastião  do  Paraíso,  passando  por

Goianazes;  Rogério Correia,  com emenda do deputado Adalclever  Lopes, em que

solicita  seja  realizada  audiência  pública,  tendo  como  convidado  o  presidente  da

Cemig, para debater a situação dos trabalhadores demitidos da Cemig Serviços e a

prática  de  terceirização  de  obras  de  responsabilidade  da  empresa,  buscar  uma

solução para esses problemas e debater a proibição, imposta ao referido deputado,

de  entrar  na  sede  da  empresa  para  ter  acesso  ao  local  da  manifestação  dos

trabalhadores, além do impedimento imposto aos meios de comunicação presentes

na ocasião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de

todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 2 de outubro de 2013.

Celinho do Sinttrocel, presidente.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

5/12/2013

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

Dalmo Ribeiro Silva, Bosco (substituindo o deputado Luiz Henrique, por indicação da

liderança do BTR ), Marques Abreu (substituindo o deputado Duilio de Castro, por

indicação da liderança do BAM ) e Pompílio Canavez (substituindo o deputado André

Quintão, por indicação da liderança do MSC), membros da supracitada comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Sebastião Costa, declara aberta

a reunião e, nos termos do art. 120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

comissão  presentes.  O  presidente  acusa  o  recebimento  do  Projeto  de  Lei  nº

4.745/2013, no 1º turno, do qual designou como relator o deputado Dalmo Ribeiro

Silva. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão

e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.390/2013 (relator: deputado Bosco, em

virtude  de  redistribuição).  O  Projeto  de  Lei  nº  4.449/2013  é  retirado  da  pauta,

atendendo-se  a  requerimento  do  deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  ,  aprovado  pela

comissão.  É convertido em diligência  ao  Tribunal  de  Contas do Estado de Minas

Gerais o Projeto de Lei nº 4.672/2013 (relator: deputado Sebastião Costa). Na fase de

discussão  do  parecer  do  relator,  deputado  Sebastião  Costa,  que  conclui  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 4.738/2013 , no 1º

turno,  o presidente defere o pedido de vista do deputado Pompílio  Canavez.  São

distribuídos  em  avulso  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.740  e

4.745/2013 (relator: deputado Dalmo Ribeiro Silva). Cumprida a finalidade da reunião,

a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para

a próxima reunião extraordinária, a ser realizada hoje, às 17 horas, com a finalidade
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de  apreciar  os  pareceres,  em  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.740,  4.745,

4.575/2013, 3.303, 3.672/2012 e 4.712/2013, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa,  presidente -  André Quintão  -  Dalmo Ribeiro Silva -  Adalclever

Lopes - Bosco.

ATA DA 79ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

10/12/2013

Às  10h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Durval  Ângelo,

membro  da  supracitada  comissão.  Estão  presentes,  também,  a  deputada  Maria

Tereza Lara e o deputado André Quintão. Havendo número regimental, o presidente,

deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a  subscreve.  A presidência  informa que  a

reunião se destina a apresentar o relatório da atuação das áreas de direitos humanos

do Ministério Público de Minas Gerais no exercício de 2013 e realizar o lançamento

do manual Em busca de respeito e dignidade produzido pelo Ministério Público como

guia de prevenção e assistência a vítimas de violência. A presidência interrompe os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Carmen  Piedade  Rocha,

subsecretária  de  Direitos  Humanos  da  Secretaria  de  Estado de  Desenvolvimento

Social; Solange Irene Henrique de Melo, corregedora do Sistema de Defesa Social da

Secretaria de Estado de Defesa Social; Nivia Mônica da Silva, promotora de Justiça e

coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

dos Direitos Humanos; Janaína de Andrade Dauro, promotora de Justiça de Defesa

dos Direitos Humanos de Belo Horizonte; Ana Cláudia da Silva Alexandre, defensora

pública,  representando  Nikolas  Stefany  Macedo  Katopodis,  defensor  público  e

coordenador do projeto Libertas da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais; e

Flávia  Marcelle  Torres  Ferreira  de  Morais,  defensora  pública  e  coordenadora  da

Defensoria  Especializada  em  Direitos  Humanos,  Coletivos  e  Socioambientais  da

Defensoria  Pública  de  Minas  Gerais;  Maria  de  Lourdes  de  Oliveira  Silva,

coordenadora da Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Belo Horizonte; Fernanda
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Vieira de Oliveira, advogada da Frente Antiprisional das Brigadas Populares; e os Srs.

Mauro  Flávio  Ferreira  Brandão,  procurador-geral  de  justiça  adjunto  administrativo,

representando  Carlos  André  Mariani  Bittencourt,  procurador-geral  de  justiça  do

Estado  de Minas  Gerais;  Marcelo  José Gonçalves  da  Costa,  ouvidor  do  Sistema

Penitenciário  da  Ouvidoria-Geral  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Peterson  Araújo,

promotor de justiça de Defesa dos Direitos Humanos da Comarca de Ribeirão das

Neves; Paulo César Vicente de Lima, promotor de justiça e coordenador-geral de

Inclusão  e  Mobilização  Sociais  do  Ministério  Público  do  Estado;  Bruno  Martins

Soares, coordenador do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos da

Subsecretaria  de  Direitos  Humanos  da  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social;

subtenente  PM Luiz Gonzaga Ribeiro,  coordenador  da  Comissão de Cidadania  e

Direitos Humanos da Aspra; Leonardo Curi, vice-presidente do Conselho Estadual de

Direitos  Humanos  -  Conedh  -;  Antônio  de  Padova  Marchi  Júnior,  procurador  de

justiça;  Pedro  Patrus,  presidente  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  da  Câmara

Municipal  de  Belo  Horizonte,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O

presidente,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a

presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 83ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

16/12/2013

Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo e

Rogério  Correia,  membros  da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o

deputado Tadeu Martins Leite. Havendo número regimental, o presidente, deputado

Durval Ângelo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a

subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater a situação das

famílias  que  ocupam  a  Fazenda  Marobá,  no  Município  de  Almenara,  e  sobre
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possíveis  violações  de  direitos  humanos  e  a  iminência  de  conflitos  fundiários  na

região.  A presidência interrompe os trabalhos ordinários  da reunião para  ouvir  as

Sras. Maria Emília da Silva, coordenadora Estadual do Programa de Proteção aos

Defensores de Direitos Humanos; Maria Gomes Soares, coordenadora regional do

Movimento sem Terra - Felixburgo; Maria Rita Fernandes de Figueiredo, diretora de

Política Agrária da Fetaemg; vereadoras Márcia Rodrigues Souza Ferraz e Enivanda

Alves Miranda;  e  os  Srs.  Geraldo  Antônio  Tadeu Fonseca,  presidente  da  Câmara

Municipal de Almenara; Danilo Daniel Prado Araújo, superintendente regional do Incra

em  Minas  Gerais;  Afonso  Henrique  de  Miranda  Teixeira,  procurador  de  justiça  e

coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Conflitos

Agrários  de  Minas  Gerais;  Ten.-Cel.  PM  Romildo  Scheffer,  comandante  do  44º

Batalhão  de  Polícia  Militar  -  15ª  Região  de  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  de

Almenara; Edvaldo Ferreira Lopes, coordenador da Comissão Pastoral da Terra de

Minas  Gerais  -  Almenara;  Jurandir  Dias  de  Souza,  presidente  da  Comunidade

Quilombola Marobá dos Teixeira de Almenara; Antoniel Assis de Oliveira, ex-morador

do  MST  em  Almenara,  representando  Luiz  Nogueira  Rocha,  coordenador  do

Movimento  sem  Terra  em  Almenara;  vereadores  Iranilton  Oliveira  Santos;  Dilson

Ferreira da Silva; e Leandro Rocha Santos, que são convidados a tomar assento à

mesa. O presidente, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos deputados presentes e aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os

trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência

agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4.441/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  governador  do  Estado e  encaminhado a  esta  Casa por  meio  da



3274
____________________________________________________________________________

Mensagem  nº  517/2013,  o  projeto  em  epígrafe  dispõe  sobre  a  extinção  do

Departamento Estadual de Telecomunicações - Detel-MG - e dá outras providências.

A matéria foi aprovada em 1º turno na forma do Substitutivo nº 1 com as Emendas

nºs 1 e 2.

Retorna, agora, o projeto a esta comissão com vistas a receber parecer para o 2º

turno, nos termos do art. 102, VII, combinado com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação

A  proposição  em  tela  visa  extinguir  a  autarquia  Departamento  Estadual  de

Telecomunicações - Detel-MG -, transferindo as suas competências para a Fundação

Cultural e Educativa TV Minas. O projeto estabelece também a extinção de 32 cargos

de provimento em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento - DAI - e de

todos os cargos em comissão da Administração Superior vinculados ao Detel-MG.

Propõe-se,  ainda,  a  transferência  de  17  cargos  do  Grupo  de  Direção  e

Assessoramento  -  DAI  -  da  administração  autárquica  e  fundacional  do  Poder

Executivo  e  de  10 gratificações  temporárias  estratégicas  vinculadas  ao Detel-MG

para a TV Minas, bem como a criação de um cargo de diretor no quadro de cargos de

provimento em comissão da Administração Superior da TV Minas.

Em sua mensagem que encaminha o projeto, o governador informa que “o projeto

de lei compõe um abrangente conjunto de medidas administrativas para a redução de

custos  e  a  racionalização  da  máquina  pública  do  Poder  Executivo  (...)”.  Informa,

também, que “a proposta não importará em redução do comprometimento do governo

do Estado com as políticas públicas específicas da área tampouco em prejuízo no

alcance das metas e dos resultados pactuados com a população”.

O projeto suscitou ampla discussão no 1º turno, tanto nas comissões pelas quais

passou quanto em Plenário, tendo sido aprovado na forma do Substitutivo nº 1 com

as  Emendas  nºs  1  e  2.  As  alterações  realizadas  em  1º  turno  visaram  acatar  as

modificações  propostas  pelo  governador  por  meio  da  Mensagem  nº  568/2013,

deslocar  para  o  Projeto  de  Lei  nº  4.440/2013  o  dispositivo  que criava  cargos  de

provimento  em  comissão  para  a  Secretaria  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e

Ensino Superior - Sectes -, corrigir erro material e acrescentar competência relativa à
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elaboração e execução de plano, programa e projeto referente à telefonia rural para a

Fundação Ruralminas. Cumpre destacar que, durante a fase de discussão do projeto

em  Plenário,  foi  apresentada  a  Emenda  nº  3,  de  autoria  do  deputado  Vanderlei

Miranda, a qual recebeu parecer desta comissão pela rejeição.

Conforme manifestação desta comissão no 1º turno, o projeto em tela faz parte de

uma série de proposições encaminhadas a esta Casa pelo Poder Executivo com o

objetivo de realizar uma reforma administrativa pontual para redução de gastos com

cargos comissionados e custos operacionais.  Nos últimos anos,  observou-se uma

desaceleração  das  economias  mineira  e  nacional,  com  reflexos  imediatos  nas

receitas  estaduais.  Assim,  criou-se  um  descompasso  entre  a  velocidade  do

crescimento  das receitas  e  das despesas públicas,  levando à  necessidade de se

racionalizar o gasto para melhor direcioná-lo às prioridades estabelecidas no Plano

Mineiro  de  Desenvolvimento  Integrado  -  PMDI.  Desse  modo,  além  de  promover

medidas internas para as quais  não existia  reserva de lei,  o Executivo propõe as

medidas constantes no projeto em tela e em outros projetos, de modo a gerar uma

economia anual de R$49 milhões.

Tais propostas demonstram que o governo estadual está assumindo uma posição

mais realista em relação aos parâmetros financeiros que vinha adotando nos últimos

anos.  Estes  sempre  acompanharam  as  projeções  do  governo  federal,  que  se

revelaram excessivamente otimistas, considerando, por exemplo, o crescimento do

país (PIB) em 5% e a inflação (IPCA) em 4,5%, em 2013 e em 2012, e o crescimento

do país (PIB) em 5,5% e a inflação (IPCA) em 4,5%, em 2011.

De fato, conforme a exposição de motivos do projeto da Lei Orçamentária Anual -

LOA - do  Estado para 2014,  também encaminhada a esta Casa,  a  estimativa de

receita e de despesa baseou-se nos parâmetros econômicos do Relatório Focus, de 2

agosto de 2013, os quais preveem o crescimento do país (PIB) em 2,60% e a inflação

(IPCA) em 5,87%, projeção bem menos otimista que a feita pelo governo federal - de

crescimento do PIB de 4% e inflação de 5% no próximo ano. A escolha evidencia

sinergia com as medidas propostas nos projetos  citados,  constituindo um esforço

conjunto para o ajuste do gasto à realidade nacional e estadual.

Apresentamos  a  Emenda  nº  1  ao  vencido  em  1º  turno  com  vistas  a  suprimir
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dispositivo  apresentado  anteriormente  pela  Comissão  de  Administração  Pública.

Considerando  que  a  Mensagem  nº  587/2013,  por  meio  da  qual  o  governador

encaminhou  emendas  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.439/2013,  propõe  alterações  nas

competências relativas à Ruralminas, modificando o art. 81 da Lei Delegada nº 180,

de  20  de  janeiro  de  2011,  a  Emenda  nº  2,  apresentada  pela  Comissão  de

Administração  Pública  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.441/2013,  em  1º  turno,  torna-se

desnecessária,  visto que a inclusão da competência relativa à telefonia rural  será

promovida  no  Projeto  de  Lei  nº  4.439/2013,  de  forma  a  evitar  a  duplicidade  de

tratamento da matéria.

Por fim, apresentamos a Emenda nº 2 ao vencido em 1º turno com o objetivo de

tornar mais claras as competências da Fundação TV Minas.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

4.441/2013 na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir

redigidas.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 2º do vencido, renumerando-se os demais.

EMENDA Nº 2

Dê-se a seguinte redação ao art. 7º do vencido:

"Art. 7º - O caput do art. 118 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com

a seguinte redação, ficando acrescentados ao artigo os seguintes incisos V a VII e

passando o inciso V a vigorar como inciso VIII:

“Art. 118 - A Fundação TV Minas Cultural e Educativa - TV Minas -, a que refere a

alínea "c" do inciso IV do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade

promover,  por  meio  da  televisão  e  sem  fins  comerciais,  a  difusão  de  atividades

culturais,  a  cidadania  e  a  integração  do  Estado,  bem  como formular,  executar  e

fiscalizar a política estadual de telecomunicações, em consonância com as diretrizes

estabelecidas pela SEC, no âmbito das seguintes competências:

(…)

V - elaborar e executar plano, programa e projetos referentes à radiodifusão sonora,

bem como os referentes às comunicações oficiais e às centrais de comunicações
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privativas do Estado;

VI  -  promover  processo  de  licitação  para  aquisição,  arrendamento  mercantil,

locação  e  alienação  de  equipamentos  e  material  utilizado  em  telecomunicações,

destinado a órgão público da administração direta;

VII  -  prestar  serviços  de  assessoria  em  engenharia  de  telecomunicações  aos

órgãos e entidades da administração pública, em todas as fases de execução de

programa de telecomunicações;”.”.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente e relator - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Duarte Bechir -

Glaycon Franco.

PROJETO DE LEI Nº 4.441/2013

(Redação do Vencido)

Altera  a  vinculação  e  a  estrutura  orgânica  do  Departamento  Estadual  de

Telecomunicações de Minas Gerais - Detel-MG - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentada ao inciso IV do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 1º de

janeiro de 2011, a seguinte alínea "f":

“Art. 12 - (...)

IV - (…)

f) Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - Detel-MG.”.

Art. 2º - Fica acrescentado ao art. 81 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte

inciso IX, passando o inciso IX a vigorar como inciso X:

“Art. 81 - (…)

IX - elaborar e executar plano, programa e projetos referentes à telefonia rural;”.

Art. 3º - O art. 165 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 165 - O Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - Detel-

MG -, a que se refere a alínea “f” do inciso IV do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de

2011, tem por finalidade executar e fiscalizar a política estadual de telecomunicações

formulada pela Secretaria de Estado de Cultura, competindo-lhe elaborar e executar

plano,  programa e projetos  referentes à repetição e à retransmissão de sinais  de
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televisão.”.

Art. 4º - O art. 166 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 166 - O Detel-MG tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I - Direção Superior:

a) Diretor-Geral;

II - unidades administrativas:

a) Gabinete;

b) Diretoria de Manutenção.

Parágrafo  único  -  A Secretaria  de  Estado de  Cultura  prestará  apoio  logístico  e

operacional para o funcionamento do Detel-MG.”.

Art. 5º - Fica acrescentado ao art. 91 da Lei Delegada nº 180, de 2011, o seguinte

inciso IX, passando o inciso IX a vigorar como inciso X:

“Art. 91 - (...)

IX - elaborar e executar plano, programa e projetos referentes à comunicação de

dados;”.

Art. 6º - Fica acrescentado ao inciso II do art. 113 da Lei Delegada nº 180, de 2011,

a seguinte alínea "f":

“Art. 113 - (...)

II - (...)

f)  a  autarquia  Departamento  Estadual  de  Telecomunicações  de  Minas  Gerais  -

Detel-MG.”.

Art. 7º - O caput do art. 118 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a vigorar com a

seguinte redação,  ficando acrescentados ao artigo  os  seguintes  incisos V a VII  e

passando o inciso V a vigorar como inciso VIII:

“Art. 118 - A Fundação TV Minas - Cultural e Educativa - TV Minas -, a que se refere

a alínea “c” do inciso IV do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 2011, tem por finalidade

formular,  executar e fiscalizar a política estadual  de telecomunicações,  bem como

promover,  por  meio  da  televisão  e  sem  fins  comerciais,  a  difusão  de  atividades

culturais, a promoção da cidadania e a integração do Estado, em consonância com as

diretrizes estabelecidas pela SEC, competindo-lhe:
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(...)

V - elaborar e executar plano, programa e projetos referentes à radiodifusão sonora,

bem como os referentes às comunicações oficiais e às centrais de comunicações

privativas do Estado;

VI  -  promover  processo  de  licitação  para  aquisição,  arrendamento  mercantil,

locação  e  alienação  de  equipamentos  e  material  utilizado  em  telecomunicações,

destinado a órgão público da administração direta;

VII  -  prestar  serviços  de  assessoria  em  engenharia  de  telecomunicações  aos

órgãos e entidades da administração pública, em todas as fases de execução de

programa de telecomunicações;”.

Art. 8º - A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Sectes -

sucederá  o  Detel-MG  nos  contratos,  convênios  e  demais  direitos  e  obrigações

relativos à comunicação de dados.

Parágrafo  único  -  Ficam  transferidos  para  a  Sectes  os  arquivos,  as  cargas

patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades

de ajustes relativos à comunicação de dados celebrados pelo Detel-MG até a data da

publicação desta lei.

Art. 9º - A Fundação TV Minas sucederá o Detel-MG nos contratos, convênios e

demais  direitos  e  obrigações  relativos  à  radiodifusão  sonora,  bem  como  nos

referentes  às  comunicações  oficiais  e  às  centrais  de  comunicação  privativas  do

Estado.

Parágrafo único - Ficam transferidos para a Fundação TV Minas os arquivos, as

cargas  patrimoniais  e  a  execução  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras

modalidades de ajustes relativos à radiodifusão sonora, bem como os referentes às

comunicações oficiais e às centrais de comunicações privativas do Estado celebrados

pelo Detel-MG até a data da publicação desta lei.

Art.  10  -  A Fundação  Rural  Mineira  -  Ruralminas  -  sucederá  o  Detel-MG  nos

contratos, convênios e demais direitos e obrigações relativos à telefonia rural.

Parágrafo  único  -  Ficam transferidos  para  a Ruralminas os  arquivos,  as  cargas

patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades

de  ajustes  relativos  à  telefonia  rural  celebrados  pelo  Detel-MG  até  a  data  da
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publicação desta lei.

Art.  11  -  Ficam  extintos  os  seguintes  cargos  de  provimento  em  comissão  e

gratificações temporárias estratégicas do Detel-MG, constantes no item V.4 do Anexo

V da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, considerados as alterações e os

remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14 e 24 da referida lei delegada:

I - cargos da Administração Superior:

a) um cargo de Vice-Diretor Geral;

b) um cargo de Diretor;

II - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da administração autárquica e

fundacional do Poder Executivo - DAI:

a) dois DAI-3;

b) dois DAI-4;

c) dezessete DAI-10;

d) um DAI-11;

e) dez DAI-13;

f) dois DAI-17;

g) um DAI-19;

h) um DAI-20.

III - gratificações temporárias estratégicas:

a) seis GTEI-1;

b) uma GTEI-2.

Art.  12 -  Ficam transferidos para a Fundação TV Minas os seguintes cargos de

provimento em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento da administração

autárquica  e  fundacional  do  Poder  Executivo  -  DAI  -  e  gratificações  temporárias

estratégicas - GTEs  - do Detel-MG, a que se refere o item V.4 do Anexo V da Lei

Delegada  nº  175,  de  2007,  considerados  as  alterações  e  os  remanejamentos

efetuados nos termos dos arts. 14 e 24 da referida lei delegada:

I - do Grupo de Direção e Assessoramento - DAI:

a) dois DAI-4;

b) quatro DAI-10;

c) dois DAI-13;
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II - GTEs:

a) cinco GTEI-1;

b) duas GTEI-2;

c) uma GTEI-4.

Art. 13 - Fica criado, no quadro de cargos de provimento em comissão da Fundação

TV Minas, um cargo de Diretor.

Art. 14 - Os cargos e as GTEs criados, lotados, transferidos e extintos por esta lei

serão identificados em decreto.

Art. 15 - Em função do disposto nos arts. 11 a 13 desta lei, os itens V.4 e V.33 do

Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 2007, passam a vigorar na forma do Anexo I

desta lei, considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos

arts. 14 e 24 da referida lei delegada.

Art.  16 -  As carreiras de Auxiliar  Administrativo de Telecomunicações, Assistente

Administrativo de Telecomunicações e Gestor de Telecomunicações, a que se referem

os incisos XVII, XVIII e XX do art. 1º da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005,

passam a compor o Grupo de Atividades de Cultura, de que trata a Lei nº 15.467, de

13 de janeiro de 2005.

§ 1º - Os cargos das carreiras a que se referem o caput passam a ser lotados na

Fundação TV Minas e serão extintos com a vacância.

§ 2º - Os servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo e os detentores de

função pública das carreiras a que se refere o caput, lotados no Detel-MG, na data de

publicação desta lei, ficam transferidos para o quadro de pessoal da Fundação TV

Minas.

Art. 17 - Ficam acrescentados ao art. 1º da Lei nº 15.467, de 2005, os seguintes

incisos XVII, XVIII e XIX:

“Art. 1º - (…)

XVII - Auxiliar Administrativo de Telecomunicações;

XVIII - Assistente Administrativo de Telecomunicações;

XIX - Gestor de Telecomunicações.”.

Art. 18 - Ficam acrescentadas ao inciso III do art. 3º da Lei nº 15.467, de 2005, as

seguintes alíneas “d”, “e” e “f”:
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“Art. 3º - (...)

III - (...)

d) Auxiliar Administrativo de Telecomunicações;

e) Assistente Administrativo de Telecomunicações;

f) Gestor de Telecomunicações;”.

Art.  19 -  O art.  13 da Lei  nº  15.467, de 2005,  passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.  13  -  Não haverá  ingresso nas  carreiras  de Auxiliar  de  Cultura,  Auxiliar  de

Gestão Artística, Auxiliar de Gestão, Proteção e Restauro, Auxiliar Administrativo de

Telecomunicações,  Assistente  Administrativo  de  Telecomunicações  e  Gestor  de

Telecomunicações.”.

Art. 20 - Ficam acrescentados ao Anexo I da Lei nº 15.467, de 2005, os itens I.1.7,

I.1.8 e I.1.9, na forma do Anexo II desta lei.

Art. 21 - Ficam acrescentados ao Anexo II da Lei nº 15.467, de 2005, os itens II.1.7,

II.1.8 e II.1.9, na forma do Anexo III desta lei.

Art. 22 - O item III.1 do Anexo III da Lei nº 15.467, de 2005, passa a vigorar na

forma do Anexo IV desta lei.

Art. 23 - Ficam acrescentados ao Anexo VII da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de

2005, os subitens VII.1.7, VII.1.8 e VII.1.9, na forma do Anexo V desta lei, atualizados

em função dos reajustes concedidos até a data de publicação desta lei.

Art. 24 - Ficam revogados:

I - da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005:

a) os incisos XVII, XVIII e XX do art. 1º;

b) o inciso VI do art. 3º;

c) o item I.6 do Anexo I;

d) o item II.6 do Anexo II;

e) o item III.5 do Anexo III;

II - o item VIII.6 do Anexo VIII da Lei nº 15.961, de 2005;

III - a alínea “d” do inciso VII do art. 12 da Lei Delegada nº 179, de 2011;

IV - a alínea “a” do inciso II do art. 159 da Lei Delegada nº 180, de 2011.

Art. 25 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
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partir de 1º de janeiro de 2014.

ANEXO I

(a que se refere o art. 14 da Lei nº , de de de )

“ANEXO V

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada nº

175, de 26 de janeiro de 2007)

Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão, de Funções Gratificadas

Específicas e de Gratificações Temporárias Estratégicas Criadas e Extintas e sua

Correlação

(...)

V.4 - Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - Detel-MG

V.4.1 - Cargos em Comissão da Administração Superior

* - O Quantitativo de Cargos em Comissão da Administração Superior foi publicado

no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

V.4.2 - Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI

* - O Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

(...)

V.33 - Fundação TV Minas Cultural e Educativa - TV Minas

V.33.1 - Cargos em Comissão da Administração Superior

* - O Quantitativo de Cargos em Comissão da Administração Superior foi publicado

no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

V.33.2 - Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI

* - O Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

Funções Gratificadas - FGI

*  -  O  Quantitativo  de  Funções  Gratificadas  -  FGI  do  Grupo  de  Direção  e

Assessoramento - DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

Gratificações Temporárias Estratégicas - GTEs
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* - O Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas - GTEs, do Grupo de

Direção  e  Assessoramento  -  DAI,  foi  publicado  no  Diário  do  Legislativo,  de

20.12.2013.

ANEXO II

(a que se refere o art. 19 da Lei nº , de de de )

“ANEXO I

(a que referem os arts. 1º, 25, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 41, 43 e 45

da Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Cultura

I.1 - SEC, FAOP e TV Minas:

(...)

I.1.7 - Auxiliar Administrativo de Telecomunicações

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

*  -  A Estrutura  da  Carreira  de  Auxiliar  Administrativo  de  Telecomunicações  foi

publicada no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

I.1.8 - Assistente Administrativo de Telecomunicações

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* - A Estrutura da Carreira de Assistente Administrativo de Telecomunicações foi

publicada no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

I.1.9 - Gestor de Telecomunicações

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* - A Estrutura da Carreira de Gestor de Telecomunicações foi publicada no Diário

do Legislativo, de 20.12.2013.

ANEXO III

(a que se refere o art. 20 da Lei nº , de de de )

“ANEXO II

(a que se refere o art. 4º da Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005)

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DAS CARREIRAS DO GRUPO DE ATIVIDADE DE

CULTURA

II.1 - SEC, FAOP e TV Minas

(...)
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II.1.7 - Auxiliar Administrativo de Telecomunicações: exercer tarefas auxiliares nas

áreas de administração e engenharia de radiodifusão e telecomunicações, bem como

executar tarefas de apoio operacional nas áreas de administração, serviços gerais e

transportes.

II.1.8 - Assistente Administrativo de Telecomunicações: exercer atividades de apoio

técnico-administrativo nas áreas de administração e  engenharia de radiodifusão e

telecomunicação.

II.1.9 - Gestor de Telecomunicações: exercer atividades de gestão, planejamento,

elaboração,  análise,  execução,  coordenação  e  controle  técnico  de  programas  e

projetos de engenharia de radiodifusão e telecomunicações, bem como nas áreas de

administração, direito, ciências contábeis e econômicas e comunicação.”.

ANEXO IV

(a que se refere o art. 21 da Lei nº , de de de )

“ANEXO III

(a que se refere o § 5º do art. 48 da Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005)

QUANTITATIVO DE CARGOS RESULTANTES DE EFETIVAÇÃO PELA EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 49, DE 2001, E DE FUNÇÕES PÚBLICAS NÃO EFETIVADAS

III.1 - SEC, FAOP e TV Minas

* - O Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à Constituição

nº 49,  de 2001, e de Funções Públicas não Efetivadas foi publicado no  Diário do

Legislativo, de 20.12.2013.

ANEXO V

(a que se refere o art. 22 da Lei nº, de de de )

“ANEXO VII

(a que se refere o inciso VII do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS

CARREIRAS DO GRUPO DE ATIVIDADES DE CULTURA

VII.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE ESTADO DE CULTURA - SEC -,  FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO -

FAOP - E FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA TV MINAS

(...)
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VII.1.7 - Carreira de Auxiliar Administrativo de Telecomunicações

Carga horária: 30 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Auxiliar  Administrativo  de

Telecomunicações foi publicada no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

VII.1.8 - Carreira de Assistente Administrativo de Telecomunicações

Carga horária: 30 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Assistente Administrativo  de

Telecomunicações, carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de

20.12.2013.

Carga horária: 40 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Assistente Administrativo  de

Telecomunicações, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de

20.12.2013.

VII.1.9 - Carreira de Gestor de Telecomunicações

Carga horária: 30 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Gestor de Telecomunicações,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Gestor de Telecomunicações,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 79/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  79/2011,  de autoria  da deputada Liza  Prado,  que institui  a

Política Estadual de Prevenção e Controle do Câncer de Próstata, foi aprovado no 2°

turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 79/2011

Acrescenta incisos ao art. 5º da Lei n° 18.874, de 20 de maio de 2010, que dispõe

sobre  a Política  Estadual  de Atenção Integral  à  Saúde do Homem no âmbito do

Sistema Único de Saúde - SUS.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam acrescentados ao art. 5° da Lei n° 18.874, de 20 de maio de 2010,

os seguintes incisos XI a XIII:

“Art. 5° - (...)

XI - implantar e difundir ações eficazes de prevenção ao câncer;

XII - aperfeiçoar e expandir a assistência oncológica;

XIII - estimular a implantação de ações referentes ao câncer de próstata.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 177/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 177/2011, de autoria do deputado Rogério Correia, que institui a

Política  Estadual  de  Desenvolvimento  do  Brasil  Rural  -  PEDBR  -  e  dá  outras

providências, foi aprovado no 2° turno, com a Emenda n° 1 e a Subemenda n° 1 à

Emenda n° 2 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 177/2011

Institui  a  política  estadual  de  desenvolvimento  rural  sustentável  da  agricultura

familiar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituída a política estadual de desenvolvimento rural sustentável da

agricultura familiar - Pedraf -, que norteará a elaboração e a implementação do plano
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estadual de desenvolvimento rural sustentável da agricultura familiar - Pledraf.

§ 1°  -  A Pedraf  tem por  objetivo orientar  as  ações de governo voltadas para o

desenvolvimento rural sustentável e solidário e para o fortalecimento da agricultura

familiar no Estado, garantida a participação da sociedade civil organizada.

§ 2° - A Pedraf será desenvolvida, no que couber, em articulação com a política

estadual de desenvolvimento agrícola, de que trata a Lei n° 11.405, de 28 de janeiro

de  1994,  bem  como  com  as  políticas  públicas,  os  órgãos  e  os  conselhos  de

representação da agricultura familiar no âmbito federal.

Art.  2°  -  O art.  2°  da Lei  n°  11.405,  de  1994,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  2°  -  A política  estadual  de  desenvolvimento  agrícola  fundamenta-se,  entre

outros, nos seguintes princípios:

I - a produção de alimentos básicos e a sua distribuição, preservados os interesses

dos  produtores  e  consumidores,  mediante  a  adoção  de  estratégia  global  de

intervenção;

II - o abastecimento adequado e a segurança alimentar como condições básicas

para  a  tranquilidade  social,  a  ordem  pública,  o  processo  de  desenvolvimento

socioeconômico e os direitos da cidadania;

III - a adoção da sustentabilidade socioeconômica e ambiental como paradigma na

redução das desigualdades sociais e regionais e na promoção de agroecossistemas

viáveis;

IV - o reconhecimento, pelo poder público, da diversidade de características dos

estabelecimentos rurais quanto à estrutura fundiária, às condições edafoclimáticas, à

capacidade empresarial, ao uso de tecnologias e às condições socioeconômicas e

culturais, na definição de suas ações;

V  -  a  participação  social  na  formulação,  na  execução e  no  monitoramento  das

políticas  agrícolas  e  dos  planos  de  desenvolvimento  rural  sustentável  e  solidário

como condição necessária para assegurar a sua legitimidade;

VI - a articulação do Estado com a administração federal e com as administrações

municipais, com vistas a promover o desenvolvimento sustentável do setor agrícola e

dos espaços rurais;
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VII  -  o  acesso das famílias  rurais  aos serviços essenciais  de saúde,  educação,

segurança  pública,  transporte,  eletrificação,  comunicação,  habitação,  saneamento,

lazer e cultura, bem como a outros benefícios sociais;

VIII - articulação entre o poder público e a iniciativa privada, com vistas a dotar a

produção  agropecuária  de  condições  de  competitividade  nos  mercados  interno  e

externo;

IX - a compatibilização entre a política agrícola estadual e a política agrária, a fim de

fornecer  a  esta  as  condições  necessárias  à  sua  viabilização  técnica  e

socioeconômica;

X - a geração de emprego e renda, bem como de receitas de tributos para o Estado,

que as administrará com vistas a manter e elevar o potencial e a sustentabilidade do

setor agrícola;

XI - o desenvolvimento da agricultura familiar, com vistas a sua integração gradual

na economia de mercado;

XII - a universalização do acesso às políticas públicas estaduais e federais com

foco  no  atendimento  da  agricultura  familiar  e  dos  povos  e  das  comunidades

tradicionais;

XIII - a agricultura como atividade econômica que deve proporcionar rentabilidade

compatível com a de outros setores da economia;

XIV - o apoio à organização associativa de produtores e trabalhadores rurais como

condição necessária para a estabilidade e para o pleno desenvolvimento do setor

agrícola e dos espaços rurais;

XV - a valorização da responsabilidade coletiva e compartilhada, tendo por base os

princípios da autogestão e da cooperação;

XVI  -  o  reconhecimento  da  importância  do  patrimônio  ambiental,  sociocultural  e

econômico relacionado com as atividades agropecuárias e com os espaços rurais;

XVII  -  a  transparência  dos  programas,  das  ações  e  da  aplicação  de  recursos

públicos  no  âmbito  das  políticas  públicas  relativas  ao  desenvolvimento  rural

sustentável;

XVIII  -  a  dinamização econômica com base nas inovações tecnológicas para o

estabelecimento  de  modelo  sustentável  de  produção  agropecuária,  extrativista,
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florestal e pesqueira;

XIX - o fortalecimento dos mecanismos de controle e gestão social,  tendo como

base o protagonismo das organizações da sociedade civil.

§ 1° - A atividade agrícola compreende processos físicos, químicos e biológicos em

que os recursos naturais envolvidos devem ser utilizados e gerenciados com vistas

ao cumprimento da função social e econômica da propriedade rural, voltada para o

desenvolvimento rural sustentável.

§ 2° - O setor agrícola é constituído, entre outros, pelos segmentos de produção, de

insumos, de comércio, de abastecimento e de armazenamento e pela agroindústria,

os quais respondem diferenciadamente às políticas públicas e ao mercado.”.

Art.  3°  -  O art.  3°  da Lei  n°  11.405,  de  1994,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 3° - São objetivos da política estadual de desenvolvimento agrícola:

I - definir e disciplinar as ações e os instrumentos do poder público destinados a

promover, regular, fiscalizar, controlar e avaliar as atividades e suprir as necessidades

do  setor  agrícola,  com  vistas  a  assegurar  o  incremento  da  produção  e  da

produtividade  agrícola,  a  rentabilidade  dos  empreendimentos,  a  estabilidade  dos

preços e do mercado, a redução das disparidades regionais e de renda e a melhoria

das condições de vida da família rural;

II - garantir a regularidade do abastecimento alimentar, mediante oferta crescente e

sustentada  dos  produtos  básicos  para  a  alimentação  da  população,  que  será

devidamente orientada;

III - estimular e apoiar as iniciativas de organização cooperativa e associativa de

produtores e trabalhadores rurais;

IV - eliminar distorções que afetem o desempenho das funções socioeconômicas da

agricultura;

V  -  proteger  o  meio  ambiente,  garantir  o  uso racional  dos  recursos  naturais  e

estimular a recuperação dos ecossistemas degradados;

VI  -  promover  a  formação de  estoques  estratégicos  e  a  elevação  dos  padrões

competitivos,  com  vistas  ao  estabelecimento  de  melhores  condições  para  a

comercialização, o abastecimento e a exportação dos produtos;
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VII - prestar apoio institucional ao produtor rural, garantido atendimento prioritário e

diferenciado ao agricultor familiar, aos povos e comunidades tradicionais, bem como

aos beneficiários dos programas de reforma agrária;

VIII - prestar assistência técnica e extensão rural pública, gratuita e de qualidade,

para a agricultura familiar e para os povos e comunidades tradicionais;

IX - promover a integração das políticas públicas destinadas ao setor agrícola com

as demais, de modo a proporcionar acesso da família  rural a infraestrutura e aos

serviços  de  saúde,  assistência  social,  saneamento,  segurança,  transporte,

eletrificação,  habitação  rural,  cultura,  lazer,  esporte  e  comunicação,  incluídos  a

telefonia e o acesso à internet e a sinal de televisão e rádio;

X - estimular o processo de agroindustrialização, incluídas a fabricação de insumos

e as demais fases da cadeia produtiva, com preferência para:

a) as regiões produtoras na implantação de projetos e empreendimentos;

b)  a  diversificação  com  foco  nos  empreendimentos  agroindustriais  rurais  de

pequeno porte;

XI  -  promover  e  estimular  o  desenvolvimento  de  ciência,  tecnologia  e  inovação

agrícolas, públicas e privadas, em especial aquelas voltadas para a utilização dos

fatores internos de produção;

XII - garantir a integração e a ampliação do acesso, entre outros itens, a:

a) infraestrutura de produção e logística de qualidade no campo;

b) transferência da tecnologia gerada pela pesquisa agropecuária, prioritariamente

com enfoque agroecológico;

c) equipamentos e sistemas de comercialização e abastecimento alimentar;

d) educação contextualizada de qualidade, capacitação e profissionalização;

XIII - garantir o papel estratégico dos espaços rurais na construção de um modelo

de desenvolvimento rural sustentável e solidário com base na agrobiodiversidade;

XIV - fortalecer processos de dinamização econômica, social, cultural e política dos

espaços rurais;

XV - priorizar o fortalecimento da agricultura familiar e dos povos e comunidades

tradicionais, definidos em lei federal, visando à garantia da soberania e da segurança

alimentar e nutricional e à democratização do acesso à terra;
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XVI - garantir o acesso universal à água de qualidade e em quantidade suficiente,

com  prioridade  para  as  famílias  em  situação  de  insegurança  hídrica  e  para  a

produção de alimentos da agricultura familiar;

XVII - formular e implementar programas e ações que assegurem a preservação da

biodiversidade, a reprodução do patrimônio cultural e a permanência das populações

rurais com dignidade nas áreas rurais, observando a diversidade social e étnico-racial

e a equidade de gênero e geração;

XVIII - promover nas áreas rurais a conformidade com as leis trabalhistas vigentes;

XIX  -  garantir  apoio  à  regularização  ambiental  dos  estabelecimentos  rurais  da

agricultura  familiar,  em  especial  à  inclusão desses  estabelecimentos  no  Cadastro

Ambiental Rural - CAR -, criado pela Lei Federal n° 12.651, de 25 de maio de 2012;

XX - garantir apoio à regularização sanitária dos estabelecimentos agroindustriais

rurais de pequeno porte, regulados pela Lei n° 19.476, de 11 de janeiro de 2011;

XXI  -  consolidar  mecanismos e instrumentos de  gestão social  no planejamento,

elaboração, integração, controle e monitoramento das políticas públicas.”.

Art. 4° - A formulação e a implementação do Pledraf serão realizadas pelo Poder

Executivo,  sob  a  coordenação  do  Conselho  Estadual  de  Desenvolvimento  Rural

Sustentável - Cedraf -, garantida a participação da sociedade civil organizada, tendo

como base as seguintes diretrizes:

I - potencialização da diversidade ambiental, social, cultural e econômica, além da

valorização  das  múltiplas  funções  desempenhadas  pela  agricultura  familiar  e  por

povos e comunidades tradicionais;

II - dinamização da pluriatividade econômica por meio das inovações tecnológicas e

da democratização do acesso às tecnologias relacionadas a sistemas de produção

sustentáveis, sobretudo de base agroecológica;

III  -  fortalecimento  dos  fatores  de  atratividade  geradores  de  qualidade  de  vida,

inclusão social e igualdade de oportunidades nos espaços rurais;

IV  -  fortalecimento  de  arranjo  institucional  articulado  de  forma  intersetorial  que

estimule a integração das ações do Estado no âmbito da Pedraf;

V  -  consolidação  dos  mecanismos  de  controle  e  gestão  social,  a  partir  do

protagonismo das organizações da sociedade civil.
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§ 1° - Além das diretrizes previstas no caput, a elaboração do Pledraf observará as

prioridades  emanadas  da  Conferência  Estadual  de  Desenvolvimento  Rural

Sustentável a que se refere o inciso I do art. 6°.

§ 2° - Para a execução do Pledraf, além das dotações orçamentárias consignadas

na Lei Orçamentária Anual, os órgãos públicos envolvidos poderão firmar convênios,

acordos de cooperação, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com órgãos e

entidades da administração pública federal e com consórcios públicos, entidades de

direito público e privado sem fins lucrativos, nacionais ou estrangeiras, observada a

legislação vigente.

§ 3° - O Poder Executivo estadual apoiará e incentivará, no que for aplicável, a

elaboração  de  leis  municipais  que  instituam  as  políticas  municipais  de

desenvolvimento rural sustentável e da agricultura familiar  bem como o respectivo

plano municipal alinhados com o Pledraf.

Art. 5° - Constituem público-alvo dos planos e ações derivados da Pedraf:

I - o agricultor familiar, conforme o art. 3° da Lei Federal n° 11.326, de 24 de julho

de 2006;

II - o trabalhador assalariado em atividade agropecuária, conforme regulamento;

III - o beneficiário de programas estaduais ou federais de crédito fundiário;

IV - a mulher de baixa renda residente no meio rural, conforme regulamento;

V - o jovem filho de agricultor familiar ou trabalhador assalariado a que se referem,

respectivamente, os incisos I e II deste artigo;

VI - o quilombola formalmente reconhecido;

VII - o indígena.

Art.  6°  -  A formulação,  o  planejamento,  a  execução,  o  acompanhamento  e  o

monitoramento da Pedraf serão realizados:

I  -  pela  Conferência  Estadual  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável,  instância

responsável pela formulação das diretrizes e prioridades da Pedraf;

II  -  pelo  Cedraf,  que  terá  sua  composição  e  atribuições  estabelecidas  no

regulamento, garantida a participação de representantes de órgãos governamentais e

de entidades e organizações da sociedade civil;

III  -  pelos  Conselhos  Municipais  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável  e
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congêneres, no âmbito de suas atribuições;

IV - pelas instâncias, pelos fóruns, pelos colegiados e pelas instituições privadas

dos espaços rurais alinhados com o objetivo da Pedraf e reconhecidos pelo Cedraf.

Art.  7°  -  Constituem  fontes  de  recursos  para  a  implementação  da  Pedraf  as

dotações  orçamentárias  consignadas  no  orçamento  anual  do  Estado,  além  de

recursos oriundos de convênios,  acordos de cooperação e doações,  entre outros,

observada a legislação vigente.

§ 1° - Os órgãos públicos e entidades da sociedade civil participantes da Pedraf

poderão  receber  recursos  do  Fundo  de  Erradicação  da  Miséria  -  FEM  -,  para

aplicação em programas e ações que atendam às finalidades previstas no art. 4° da

Lei  n°  19.990,  de  29  de  dezembro  de  2011,  e  de  outros  fundos  nacionais  e

internacionais que apoiem ações de desenvolvimento rural sustentável solidário.

§ 2° - Os programas e projetos oriundos da União vinculados à agricultura familiar e

aos povos e comunidades tradicionais poderão ter sua execução viabilizada por meio

de convênios, contratos e parcerias com os órgãos públicos estaduais e entidades da

sociedade civil reconhecidas pelo Cedraf.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 883/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 883/2011, de autoria do deputado Carlin Moura, que institui a

Política  Estadual  de  Desenvolvimento  Sustentável  dos  Povos  e  Comunidades

Tradicionais, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 883/2011

Institui  a  política  estadual  para  o  desenvolvimento  sustentável  dos  povos  e
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comunidades tradicionais de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituída a política estadual para o desenvolvimento sustentável dos

povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais.

Art. 2° - Para os fins desta lei, consideram-se:

I - povos e comunidades tradicionais os grupos culturalmente diferenciados que se

reconhecem como tais e possuem formas próprias de organização social, ocupando

territórios e utilizando recursos naturais como condição para sua reprodução cultural,

social,  religiosa,  ancestral  e  econômica  e  aplicando  conhecimentos,  inovações  e

práticas gerados e transmitidos pela tradição;

II  -  territórios  tradicionalmente  ocupados  os  espaços  necessários  à  reprodução

cultural,  social  e  econômica  dos  povos  e  comunidades  tradicionais,  sejam  eles

utilizados de forma permanente ou temporária, observando-se, no que diz respeito

aos povos indígenas e quilombolas, o que dispõem, respectivamente, o art. 231 da

Constituição  da  República  e  o  art.  68  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais

Transitórias  da  mesma  Constituição,  combinados  com  as  regulamentações

pertinentes;

III - desenvolvimento sustentável a melhoria permanente da qualidade de vida e da

realização  das  potencialidades  humanas,  mediante  a  utilização  planejada  dos

recursos  naturais  e  econômico-sociais,  de  modo  a  garantir-lhes  a  transmissão,

aprimorados, às gerações futuras.

Art.  3°  -  É  objetivo  geral  da  política  de  que  trata  esta  lei  promover  o

desenvolvimento  integral  dos  povos  e  comunidades  tradicionais,  com  ênfase  no

reconhecimento, no fortalecimento e na garantia de seus direitos territoriais, sociais,

ambientais  e econômicos, respeitando-se e valorizando-se sua identidade cultural,

bem como suas formas de organização, relações de trabalho e instituições.

Art.  4°  -  São  objetivos  específicos  da  política  estadual  para  o  desenvolvimento

sustentável dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais:

I  -  reconhecer,  respeitar  e  valorizar  a  diversidade  econômico-social,  cultural  e

ambiental  dos  povos  e  comunidades  tradicionais  que  interagem  nos  diferentes

biomas e ecossistemas, em áreas rurais ou urbanas;
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II  -  preservar e promover os direitos à identidade própria,  à cultura particular,  à

memória histórica e ao exercício de práticas comunitárias, para o pleno exercício da

cidadania, da liberdade e da individualidade;

III  -  proteger e valorizar os direitos dos povos e comunidades tradicionais sobre

seus conhecimentos, práticas e usos, assegurando-se a justa e equitativa repartição

dos benefícios deles derivados;

IV  -  melhorar  a  qualidade  de  vida  dos  povos  e  comunidades  tradicionais,

ampliando-se as possibilidades de sustentabilidade para as gerações futuras;

V  -  conferir  celeridade  ao  reconhecimento  da  autoidentificação  dos  povos  e

comunidades tradicionais,  propiciando-lhes o  acesso  pleno aos  seus  direitos  civis

individuais e coletivos;

VI - garantir  aos povos e comunidades tradicionais o uso de seus territórios por

meio de sua posse efetiva ou propriedade, mediante regularização e titulação das

terras,  assegurando-se  o  livre  acesso  aos  recursos  naturais  necessários  à  sua

reprodução física, cultural, social e econômica;

VII - solucionar os conflitos gerados em decorrência da implantação de Unidades de

Conservação  de  Proteção  Integral  em  territórios  tradicionalmente  ocupados,

estimulando-se alternativas como a criação de Unidades de Conservação de Uso

Sustentável, previstas na Lei Federal no 9.985, de 18 de julho de 2000;

VIII  -  assegurar  aos povos e  comunidades tradicionais  a  permanência  em seus

territórios e o pleno exercício de seus direitos individuais e coletivos, sobretudo nas

situações de conflito ou ameaça à sua integridade, bem como a defesa dos direitos

afetados  direta  ou  indiretamente,  seja  especificamente  por  projetos,  obras  e

empreendimentos,  seja genericamente  pela reprodução das relações de produção

dominantes na sociedade;

IX - garantir  que empresas responsáveis por projetos, obras e empreendimentos

compensem  ou  indenizem  os  povos  e  comunidades  tradicionais  pelos  prejuízos

causados  nos  territórios  tradicionalmente  ocupados  e  reparem  os  danos  físicos,

culturais, ambientais ou socioeconômicos;

X - assegurar a implantação dos sistemas de infraestrutura e de acesso, além dos

serviços  e  equipamentos  públicos  adequados  às  realidades  e  às  demandas
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socioeconômicas e culturais dos povos e das comunidades tradicionais;

XI - promover ações de sustentabilidade socioeconômica e produtiva, incentivando-

se o desenvolvimento de tecnologias adequadas, respeitando-se práticas, saberes e

formas de organização social dos povos e comunidades tradicionais e assegurando-

se o acesso dessas populações a recursos naturais e potencialidades de biomas e

ecossistemas;

XII - assegurar o acesso aos recursos da biodiversidade e do patrimônio genético,

com  a  repartição  justa  e  equitativa  de  benefícios  derivados  da  utilização  do

conhecimento tradicional e de práticas e inovações relevantes para a conservação da

diversidade biológica e para a utilização sustentável de seus componentes;

XIII - implementar estratégias para o mapeamento e a caracterização demográfica e

socioeconômica dos  povos  e  das  comunidades  tradicionais,  de  forma a  propiciar

visibilidade a essas populações e a orientar o planejamento e a execução de políticas

públicas  que  resguardem  seus  direitos  territoriais,  sociais,  culturais,  ancestrais  e

econômicos;

XIV - promover o acesso dos povos e das comunidades tradicionais às políticas

públicas  e  a  participação  de  seus  representantes  nas  instâncias  de  deliberação,

fiscalização e controle social das ações governamentais, especialmente no que se

refere a projetos que envolvam direitos e interesses dessas populações;

XV  -  otimizar  a  inserção  dos  povos  e  comunidades  tradicionais  em  ações  e

programas sociais, estabelecendo-se recortes e enfoques diferenciados voltados para

essas populações;

XVI - garantir aos povos e comunidades tradicionais o acesso a serviços de saúde

de qualidade e apropriados às suas características socioculturais,  necessidades e

demandas,  incorporando-se,  nos  casos  adequados,  as  concepções  e  práticas  da

medicina tradicional e fitoterápica;

XVII - incentivar a elaboração de política pública de saúde específica, direcionada

aos povos e comunidades tradicionais;

XVIII  -  prover  a  segurança  alimentar  e  nutricional  como  direito  universal  dos

indivíduos, garantindo-lhes acesso regular e permanente a alimentos de qualidade,

em quantidade suficiente, de forma compatível com outras necessidades essenciais,
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baseada em práticas sustentáveis e promotoras de saúde, articulando-a e integrando-

a no Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e ao Sistema Estadual

de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais;

XIX  -  fomentar  o  acesso  ao  sistema  público  previdenciário,  observando-se  as

especificidades dos povos e comunidades tradicionais no que diz respeito às suas

atividades ocupacionais e a doenças laborais porventura delas decorrentes;

XX - incentivar as formas tradicionais  de educação, articulando-as com políticas

pedagógicas  avançadas,  e  intensificar  processos  dialógicos  como contribuição  ao

desenvolvimento próprio de cada povo e comunidade, garantindo-se sua participação

nos processos de ensino formais e informais;

XXI - estimular a permanência dos jovens dos povos e comunidades tradicionais em

seus territórios, por meio de ações que promovam a sustentabilidade socioeconômica

e produtiva, a celeridade dos processos de regularização fundiária e outros incentivos

que visem reduzir a migração sazonal ou definitiva;

XXII - implementar e fortalecer projetos que valorizem a importância histórica e a

liderança  étnico-social  desempenhada  pelas  mulheres  pertencentes  aos  povos  e

comunidades tradicionais, assegurando-se a participação feminina em instâncias de

interlocução com órgãos governamentais;

XXIII  - promover a educação sobre a importância dos direitos humanos, sociais,

culturais, ambientais e econômicos, de modo a revigorar o comprometimento com a

vivência e as práticas coletivas;

XXIV  -  apoiar  os  processos  de  constituição  de  organizações  pelos  povos  e

comunidades  tradicionais  e  incentivar  ações  de  associativismo  e  cooperativismo,

respeitando-se as formas tradicionais de representação;

XXV  -  garantir  aos  povos  e  às  comunidades  tradicionais,  por  meio  de  suas

organizações representativas e de apoio, o acesso a verbas públicas e a condições

facilitadas para a gestão desses recursos financeiros;

XXVI - assegurar proteção e assistência a representantes, grupos ou instituições

que atuem na promoção e defesa dos direitos dos povos e comunidades tradicionais

e que, em razão de sua atividade, sejam expostos a situações de risco.

Art. 5° - As ações voltadas à efetivação da política de que trata esta lei ocorrerão de
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forma intersetorial, integrada, sistemática e coordenada, obedecendo-se às seguintes

diretrizes:

I  -  efetivação  dos  direitos  fundamentais  e  sociais  dos  povos  e  comunidades

tradicionais;

II  -  combate aos preconceitos fundados no racismo e promoção de abordagens

específicas para as diferenças de situação cultural, econômica, de gênero, de etnia,

de idade, de religiosidade, de ancestralidade, de orientação sexual e de atividades

laborais, em todas as suas manifestações, buscando-se eliminar quaisquer relações

discriminatórias decorrentes de desigualdades histórico-sociais;

III  -  garantia  aos povos e comunidades tradicionais do direito à informação, em

linguagem  acessível,  especialmente  no  que  se  refere  ao  conhecimento  dos

documentos produzidos no âmbito da política de que trata esta lei;

IV -  descentralização,  transversalidade e articulação das políticas  públicas,  com

ampla  participação  da sociedade  civil,  de  modo a  propiciar  a  eficácia  das  ações

governamentais voltadas para os povos e comunidades tradicionais;

V  -  participação  dos  povos  e  das  comunidades  tradicionais  em  instâncias

institucionais e mecanismos de controle social, propiciando-lhes o protagonismo nos

processos  decisórios  relacionados  a  seus  direitos  e  interesses,  inclusive  na

elaboração, no monitoramento e na execução de programas e ações.

Art.  6°  -  O  Estado  identificará  os  povos  e  as  comunidades  tradicionais  e

discriminará, para fins de regularização fundiária,  os  territórios  por eles ocupados,

localizados em áreas públicas e privadas.

§  1°  -  A regularização  fundiária  dos  territórios  tradicionalmente  ocupados  pelos

povos e pelas comunidades tradicionais é considerada de interesse social e objetiva o

cumprimento da função social da propriedade, a garantia das condições necessárias

à reprodução cultural, social e econômica dessas populações e a preservação dos

recursos ambientais imprescindíveis ao seu bem-estar.

§ 2° - A discriminação e a delimitação dos territórios de que trata o caput se darão

com a participação das comunidades beneficiárias e respeitarão as peculiaridades

dos ciclos naturais e a organização local das práticas produtivas.

§  3°  -  A regularização  fundiária  dos  territórios  tradicionalmente  ocupados  pelos
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povos  e  pelas  comunidades  tradicionais  localizados  em  áreas  privadas  dar-se-á

mediante:

I - desapropriação para fins de interesse social;

II - dação em pagamento por proprietário devedor do Estado;

III - permuta.

§  4°  -  Os  títulos  outorgados  para  regularização  fundiária  serão  concedidos  em

caráter  gratuito,  inalienável,  coletivo  e  por  prazo  indeterminado,  beneficiando

gerações futuras.

§  5°  -  O  título  outorgado  para  regularização  fundiária  será  extinto  no  caso  de

descumprimento das finalidades de uso e preservação do território tradicionalmente

ocupado.

§ 6° -  Aplica-se aos beneficiários dos títulos a que se referem os §§ 4° e 5° o

disposto na Lei n° 14.313, de 19 de junho de 2002.

Art.  7°  -  São  instrumentos  de  implementação  da  política  estadual  para  o

desenvolvimento  sustentável  dos povos e das comunidades tradicionais  de  Minas

Gerais o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, o Plano Plurianual de Ação

Governamental,  a Lei  de Diretrizes Orçamentárias, a Lei  do Orçamento Anual e o

Fundo de Desenvolvimento Regional ou congênere.

Art. 8° - A implementação e a coordenação, no Estado, da política de que trata esta

lei caberão a órgão ou comissão, de caráter paritário e deliberativo, composto por

representantes do poder público e dos povos e das comunidades tradicionais, a ser

instituído na forma de regulamento.

Art.  9°  -  Serão  realizados  fóruns  estaduais  e  locais  bianuais,  com  ampla

participação dos órgãos públicos e entidades da sociedade civil, para se debaterem

os conteúdos da política de que trata esta lei e se elaborar o conjunto de ações e

medidas adequadas à sua implementação.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.023/2011

Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  n°  1.023/2011,  de autoria  do deputado Leonardo Moreira,  que

dispõe sobre o acondicionamento de mercadorias no comércio varejista e dá outras

providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1°

turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.023/2011

Dispõe sobre o acondicionamento de mercadorias no comércio varejista e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  estabelecimentos  de  comércio  varejista  instalados  no  território  do

Estado  distribuirão  gratuitamente  sacos  ou  sacolas  plásticas  descartáveis

oxibiodegradáveis  ou  biodegradáveis  destinados  ao  acondicionamento  de

mercadorias.

Parágrafo  único  -  Os  sacos  e  sacolas  de  que  trata  o  caput  serão  certificados,

quanto a característica e qualidade, por órgão técnico ou outra entidade reconhecida.

Art.  2º  -  É  vedada  aos  estabelecimentos  a  que se  refere  o  caput  do art.  1º  a

comercialização e a distribuição gratuita de sacos ou sacolas plásticas descartáveis,

destinados ao acondicionamento de mercadorias, que não sejam oxibiodegradáveis

ou biodegradáveis.

Art. 3º - Os sacos e sacolas retornáveis comercializados por estabelecimentos de

comércio varejista, destinados ao acondicionamento de mercadorias, terão garantia

legal quanto a qualidade, segurança, durabilidade e defeitos de fabricação, salvo nos

casos de comprovado uso em desacordo com informações claras e visíveis apostas

ao produto.

Parágrafo  único  -  Em  cumprimento  da  garantia  a  que  se  refere  o  caput, o
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responsável pela comercialização de sacos e sacolas retornáveis efetuará a sua troca

imediatamente  após  a  reclamação  e  no  mesmo  estabelecimento  em  que  foram

adquiridos ou efetuará a devolução integral  do valor  pago,  a critério  exclusivo do

consumidor.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

constantes nos arts. 56 a 59 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art.  5º -  Compete ao órgão ambiental  estadual  e aos órgãos de fiscalização de

defesa do consumidor a fiscalização e a aplicação do disposto nesta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.308/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.308/2011, de autoria do deputado Juninho Araújo, que institui

o Dia da Empregada Doméstica, no Estado de Minas Gerais, foi aprovado em turno

único, com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.308/2011

Institui o Dia do Empregado Doméstico, no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  instituído  o  Dia  do  Empregado  Doméstico,  a  ser  comemorado

anualmente no dia 27 de abril.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.346/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.346/2011, de autoria dos deputados Durval Ângelo e André

Quintão, que estabelece diretrizes para as políticas públicas estaduais de combate à

discriminação  racial  e  dá  outras  providências,  foi  aprovado  no  2°  turno,  com  a

Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.346/2011

Estabelece diretrizes e objetivos para a formulação e a implementação da política

estadual de combate às discriminações racial e étnica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  A política  estadual  de  combate  às  discriminações  racial  e  étnica  será

formulada e implementada com a observância do disposto nesta lei.

Art. 2° - Para os fins desta lei, consideram-se:

I - discriminação racial qualquer ato ou situação que, com base nas noções de raça

ou de descendência biológica:

a)  restrinja  ou  exclua  o  gozo  ou  o  exercício  dos  direitos  fundamentais  e  das

liberdades individuais;

b) gere ou perpetue diferenciações no acesso a bens, serviços e oportunidades;

II - discriminação étnica qualquer ato ou situação que, sob o pretexto de cultura,

crenças, hábitos, relações de vida ou traços psicossociais, gere os efeitos previstos

nas alíneas “a” e “b” do inciso I;

III - políticas públicas os programas, ações e iniciativas adotados pelo Estado no

cumprimento de suas atribuições institucionais;

IV -  ações afirmativas os programas e medidas especiais adotados pelo Estado

com vistas a corrigir as desigualdades e promover a igualdade de oportunidades.

Art. 3° - A política estadual de que trata esta lei será formulada e implementada com
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a observância das seguintes diretrizes:

I - o respeito às diversidades biossomática e étnica;

II - a defesa dos direitos étnicos individuais, difusos e coletivos;

III - a igualdade de condições e oportunidades sociais;

IV - a igualdade no acesso aos serviços públicos;

V - o combate à discriminação e demais formas de intolerância;

VI - a promoção social dos vitimados por atos ou situações discriminatórias;

VII - a compensação;

VIII - a reparação.

Art. 4° - São objetivos da política de que trata esta lei:

I  -  inserir  as  dimensões  biossomática  e  étnica  nas  políticas  públicas  estaduais

voltadas para o desenvolvimento econômico-social;

II  -  modificar  as  estruturas  institucionais  do  Estado  para  adequá-las  ao

enfrentamento das desigualdades provocadas pelo preconceito e pela discriminação,

com vistas à sua superação;

III - eliminar os obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a

presença das diversidades biossomática e étnica nas esferas pública e privada;

IV  -  apoiar  iniciativas  da  sociedade  civil  que  promovam  a  equidade  das

oportunidades e combatam as desigualdades sociais;

V - estimular a adoção de ações afirmativas, visando ao combate à discriminação

racial.

Art.  5° - Os órgãos estaduais de fomento à pesquisa e à pós-graduação criarão

linhas  de  pesquisa  e  programas  de  estudo  voltados  para  temas  referentes  às

relações raciais e a questões pertinentes à população negra e aos demais segmentos

étnicos minoritários.

Art. 6° - Ficam os servidores públicos autorizados a receber bolsas referentes ao

ensino a distância - EAD -, a serem criadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do

Estado de Minas Gerais - Fapemig.

Art. 7° - Ficam autorizadas a Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - e a

Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes - a conceder bolsas de estudo

e bolsas de pesquisa, ensino e extensão universitária na modalidade de ensino à



3305
____________________________________________________________________________

distância - EAD - , no âmbito de projetos e programas provenientes de convênios,

acordos  e  contratos,  públicos  ou  privados,  para  servidores  públicos,  professores,

tutores e demais envolvidos nas ações de que tratam os respectivos instrumentos.

Parágrafo único - Os requisitos para a concessão das bolsas de que trata o caput

serão objeto de deliberação das respectivas universidades.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.589/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.589/2011, de autoria do deputado Celinho do Sinttrocel, que

institui  no  calendário  oficial  de  datas  e  eventos  do  Estado o  Dia  do  Trabalhador

Rodoviário, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.589/2011

Institui o Dia Estadual do Trabalhador em Transporte Rodoviário.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituído o Dia Estadual do Trabalhador em Transporte Rodoviário, a

ser comemorado anualmente no dia 25 de julho.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.617/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.617/2011, de autoria da deputada Rosângela Reis, que altera

a Lei n° 15.434, de 5 de janeiro de 2005, que dispõe sobre o ensino religioso na rede

pública estadual de ensino e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, com a
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Emenda nº 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.617/2011

Altera a Lei n° 15.434, de 5 de janeiro de 2005, que dispõe sobre o ensino religioso

na rede pública estadual de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O inciso III do art. 5° da Lei n° 15.434, de 5 de janeiro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5° - (…)

III - conclusão de curso superior de licenciatura plena ou de licenciatura curta, em

qualquer área de conhecimento, acrescido de curso de pós-graduação lato sensu em

ensino  religioso ou ciências  da religião  com carga horária mínima de trezentas e

sessenta  horas  e  devidamente  reconhecido  e  oferecido  por  entidade credenciada

pelos órgãos competentes, nos termos da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro

de 1996;".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator -Tiago Ulisses .

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.970/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.970/2011, de autoria do deputado Tiago Ulisses, que autoriza

o Poder Executivo a doar ao Município de Conselheiro Lafaiete parte do imóvel que

especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.970/2011

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conselheiro Lafaiete o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Conselheiro

Lafaiete imóvel com área de 4.097,37m2 (quatro mil e noventa e sete vírgula trinta e

sete metros quadrados), conforme descrição no Anexo desta lei, a ser desmembrado

de terreno com área de 20.000m2 (vinte mil  metros quadrados), situado no Bairro

Progresso, naquele município, e registrado sob o n° 29.469, a fls. 181 do Livro 3-R,

no Cartório de Registro de Imóveis do 1° Ofício da Comarca de Conselheiro Lafaiete.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  ser  doado a  que se  refere  o  caput destina-se  à

construção de um centro de lazer.

Art.  2° -  O imóvel a ser doado de que trata esta lei  reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 2013)

O imóvel a ser doado tem a seguinte descrição: partindo do vértice V9 segue até o

vértice V10,  de coordenada Este (X) 627.576,95m e Norte (Y) 7.714.161,69m, no

azimute de 186°18'32”, na extensão de 67,68m; do vértice V10 segue até o vértice

V53,  de  coordenada  E  =  627.552,25m  e  N  =  7.714.146,51m,  no  azimute  de

238°25'59”,  na  extensão de 29,00m;  do  vértice  V53 segue  até  o  vértice  V52,  de

coordenada E = 627.540,77m e N = 7.714.140,99m, no azimute de 244°20'06”, na

extensão de 12,73m; do vértice V52 segue até o vértice V50, de coordenada E =

627.505,04m  e  N  =  7.714.132,26m,  no  azimute  de  256°15'37”,  na  extensão  de

36,78m; do vértice V50 segue até o vértice V49, de coordenada E = 627.503,90m e N

= 7.714.138,39m, no azimute de 349°30'05”, na extensão de 6,24m; do vértice V49
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segue até o vértice V48, de coordenada E = 627.502,43m e N = 7.714.144,93m, no

azimute de 347°15'50”, na extensão de 6,70m; do vértice V48 segue até o vértice

V47,  de  coordenada  E  =  627.502,06m  e  N  =  7.714.147,30m,  no  azimute  de

351°13'52”,  na  extensão  de  2,40m;  do  vértice  V47  segue  até  o  vértice  V46,  de

coordenada E = 627.501,10m e N = 7.714.154,11m, no azimute de 351°56'32”, na

extensão de 6,88m; do vértice  V46 segue até  o vértice V45,  de coordenada E =

627.499,81m e N = 7.714.162,56m, no azimute de 351°19'48”, na extensão de 8,55m;

do vértice V45 segue até o vértice V30,  de coordenada E = 627.499,64m e N =

7.714.164,37m, no azimute de 354°34'03”,  na extensão de 1,82m; do vértice V30

segue até o vértice V9, de coordenada E = 627.583,22m e N = 7.714.229,08m, no

azimute  de  52°15'11”,  na  extensão de 105,70m;  ponto  inicial  da  descrição  desse

perímetro, perfazendo uma área de 4.097,37m2 (quatro mil e noventa e sete vírgula

trinta e sete metros quadrados).

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.321/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.321/2011, de autoria do deputado Fred Costa, que altera a Lei

n°  18.368, de 2 de setembro de 2009, que institui  a Semana de Conscientização

sobre a Preservação da Fauna, foi aprovado em turno único, na forma do Substitutivo

n° 1, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.321/2011

Altera  a  Lei  n°  18.368,  de  2  de  setembro  de  2009,  que  institui  a  Semana  de

Conscientização sobre a Preservação da Fauna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Os arts. 1° e 2° da Lei n° 18.368, de 2 de setembro de 2009, passam a

vigorar com a seguinte redação:

"Art.  1°  -  Fica instituída a Semana de Conscientização sobre a Preservação da
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Fauna  e  sobre  os  Meios  Legais  de  Proteção  aos  Animais,  a  ser  realizada,

anualmente, na primeira semana do mês de outubro.

Art. 2° - Na semana de que trata esta lei, o Estado promoverá eventos institucionais

nas  escolas  públicas  estaduais,  a  fim  de  conscientizar  as  comunidades  mineiras

sobre a necessidade de preservação da fauna e sobre os meios legais de proteção

aos  animais,  alertando  contra  a  devastação  de  florestas  e  o  tráfico  de  animais

silvestres.".

Art. 2° - A ementa da Lei n° 18.368, de 2009, passa a ser: “Institui a Semana de

Conscientização sobre a Preservação da Fauna e sobre os Meios Legais de Proteção

aos Animais.”.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.597/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.597/2011, de autoria da deputada Ana Maria Resende, que

institui a política estadual para o exercício da atividade profissional de cuidador de

idoso, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.597/2011

Institui a política estadual para o estímulo da atividade de cuidador de idoso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituída a política estadual para o estímulo da atividade de cuidador

de idoso.

Art. 2° - São princípios da política de que trata esta lei:

I - proteção dos direitos humanos do idoso;

II - ética do respeito e da solidariedade;
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III  -  melhoria da qualidade de vida do idoso em relação a si,  à sua família e à

sociedade;

IV - manutenção da convivência social do idoso.

Art. 3° - São objetivos da política de que trata esta lei:

I - incentivar a formação de cuidadores de idosos no Estado;

II - contribuir para o fortalecimento da profissão de cuidador de idoso como área

específica de atuação e ampliar o número de profissionais qualificados nessa área;

III - contribuir para a melhoria da atenção prestada ao idoso.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

27/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar n° 27/2012, de autoria do governador do Estado,

que modifica dispositivos e acrescenta o art. 114-B na Lei Complementar n° 102, de

17/01/2008, foi aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1°

turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 27/2012

Altera a Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a

organização do Tribunal de Contas e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O parágrafo único do art. 17, o parágrafo único do art. 110-A, o art. 110-C e

o art. 110-F da Lei Complementar nº 102, de 17 de janeiro de 2008, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 17 - (…)
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Parágrafo único - As férias do Conselheiro corresponderão, quanto à duração, às

que  a  Lei  Orgânica  da  Magistratura  Nacional  assegura  aos  membros  do  Poder

Judiciário, na forma que dispuser o Regimento Interno do Tribunal.

(...)

Art. 110-A - (…)

Parágrafo único - O reconhecimento da prescrição e da decadência poderá dar-se

de ofício pelo relator ou mediante provocação do Ministério Público junto ao Tribunal

de Contas ou requerimento do responsável ou interessado.

(...)

Art. 110-C - São causas interruptivas da prescrição:

I  -  despacho ou  decisão que determinar  a realização de inspeção cujo  escopo

abranja o ato passível de sanção a ser aplicada pelo Tribunal de Contas;

II - autuação de feito no Tribunal de Contas nos casos de prestação e tomada de

contas;

III - autuação de feito no Tribunal de Contas em virtude de obrigação imposta por lei

ou ato normativo;

IV - instauração de tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas;

V - despacho que receber denúncia ou representação;

VI - citação válida;

VII - decisão de mérito recorrível.

(...)

Art. 110-F - A contagem do prazo a que se refere o art. 110-E voltará a correr, por

inteiro:

I  -  quando  da  ocorrência  da  primeira  causa  interruptiva  da  prescrição,  dentre

aquelas previstas nos incisos I a VI do art. 110-C;

II - quando da primeira decisão de mérito recorrível.

Parágrafo  único  -  Os  agentes  que  derem  causa  à  paralisação  injustificada  da

tramitação  processual  do  feito  poderão  ficar  sujeitos  à  aplicação  de  sanções,

mediante processo administrativo disciplinar.”.

Art. 2º - Fica acrescentado à Lei Complementar nº 102, de 2008, o seguinte art.

110-J:
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“Art.  110-J  -  O  processo  será  extinto  com  resolução  de  mérito  quando  for

reconhecida a prescrição ou a decadência.”.

Art. 3º  - Fica acrescentado à Lei Complementar nº 102, de 2008, o seguinte art.

114-B:

“Art.  114-B - Os titulares do cargo de Auditor  de que trata o § 3º do art.  79 da

Constituição do Estado também serão denominados Conselheiros Substitutos.”.

Art. 4º - Fica acrescentado à Lei Complementar nº 102, de 2008, o seguinte art.

118-A:

“Art. 118-A - Para os processos que tenham sido autuados até 15 de dezembro de

2011, adotar-se-ão os prazos prescricionais de:

I - cinco anos, contados da ocorrência do fato até a primeira causa interruptiva da

prescrição;

II - oito anos, contados da ocorrência da primeira causa interruptiva da prescrição

até a primeira decisão de mérito recorrível proferida no processo;

III - cinco anos, contados da prolação da primeira decisão de mérito recorrível até a

prolação da decisão de mérito irrecorrível.

Parágrafo único - A pretensão punitiva do Tribunal de Contas para os processos a

que  se  refere  o  caput prescreverá,  também,  quando a  paralisação da  tramitação

processual do feito em um setor ultrapassar o período de cinco anos.”.

Art. 5° - O Capítulo IV do Título V-A da Lei Complementar n° 102, de 2008, passa a

denominar-se: “Disposições Finais”.

Art. 6º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Gilberto  Abramo,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.318/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.318/2012, de autoria do governador do Estado, que altera o

art. 1° da Lei n° 18.939, de 10 de junho de 2010, foi aprovado no 2° turno, na forma

do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.318/2012

Altera o art. 1° da Lei n° 18.939, de 10 de junho de 2010, que autoriza o Poder

Executivo  a  doar  à  Universidade  Federal  de  Ouro  Preto  -  Ufop  -  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O  caput do art. 1° da Lei n° 18.939, de 10 de junho de 2010, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Universidade Federal de Ouro

Preto - Ufop - imóvel com área de 10.281,65m² (dez mil duzentos e oitenta e um

vírgula sessenta e cinco metros quadrados), conforme descrição constante no Anexo

desta lei, a ser desmembrado de terreno com área total de 13.407,50m² (treze mil

quatrocentos  e  sete  vírgula  cinquenta  metros  quadrados),  situado  na  Avenida

Armando Fajardo, no Município de João Monlevade, registrado sob o n° 2.471, no

Livro 2-1, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de João Monlevade.”.

Art. 2° - Fica acrescentado à Lei n° 18.939, de 2010, o Anexo desta lei.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.

ANEXO

(a que se refere o art. 2° da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 18.939, de 10 de junho de 2010)

O imóvel  a ser  doado tem,  pela  frente,  125,98m (cento  e  vinte  e cinco  vírgula

noventa e oito metros), confrontando com a Avenida Armando Fajardo; pelos fundos,

122,74m (cento e vinte e dois vírgula setenta e quatro metros), confrontando com

imóvel do Estado de Minas Gerais; pela lateral direita, 142,57m (cento e quarenta e

dois vírgula cinquenta e sete metros),  confrontando com a Avenida Luzia Brandão
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Fraga e Souza e com imóvel do Estado de Minas Gerais; e pela lateral esquerda,

81,50m (oitenta e um vírgula cinquenta metros), confrontando com a Rua 56 e com

imóvel do Estado de Minas Gerais; totalizando uma área de 10.281,65m² (dez mil

duzentos e oitenta e um vírgula sessenta e cinco metros quadrados).”.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.389/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.389/2012, de autoria do deputado  Sargento Rodrigues, que

institui  o  Dia  Estadual  do  Músico  Militar,  foi  aprovado  em  turno  único,  na  forma

original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.389/2012

Institui o Dia Estadual do Músico Militar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  instituído  o  Dia  Estadual  do  Músico  Militar,  a  ser  comemorado

anualmente no dia 22 de novembro.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.649/2012

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n°  3.649/2012,  de  autoria  do  governador  do  Estado, que

estabelece os limites do Monumento Natural Estadual Pico do Ibituruna, no Município

de Governador  Valadares,  e dá outras providências,  foi  aprovado no 2° turno,  na

forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.649/2012

Estabelece  os  limites  do  Monumento  Natural  Estadual  Pico  do  Ibituruna,  no

Município de Governador Valadares, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam estabelecidos por esta lei os limites do Monumento Natural Estadual

Pico do Ibituruna, localizado no Município de Governador Valadares, em cumprimento

ao disposto no § 1° do art. 84 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição do Estado.

Parágrafo único - O Monumento Natural Estadual Pico do Ibituruna passa a integrar

o Sistema Estadual de Unidades de Conservação - Seuc - e o Sistema Nacional de

Unidades de Conservação da Natureza - Snuc.

Art. 2° - Os limites, medidas e confrontações do Monumento Natural Estadual Pico

do Ibituruna, com área de 1.076,2111ha (mil e setenta e seis vírgula dois mil cento e

onze hectares) e perímetro de 18.476,02m (dezoito mil, quatrocentos e setenta e seis

vírgula zero dois metros), são os definidos no memorial descritivo constante no inciso

I do Anexo desta lei.

Art. 3° - Os terrenos e benfeitorias constantes nos limites previstos no inciso I do

Anexo  desta  lei,  cujo  uso  da  propriedade  seja  incompatível  com  as  condições

propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade,  serão objeto de

declaração de utilidade pública e de interesse social, para fins de desapropriação de

pleno domínio, pelo poder público.

Parágrafo  único  -  Compete  à  Advocacia-Geral  do  Estado -  AGE -  promover  as

desapropriações de que trata o  caput,  podendo, para efeito  de imissão na posse,

alegar urgência, de acordo com o disposto no art. 15 do Decreto-Lei Federal n° 3.365,

de 21 de junho de 1941.

Art.  4°  -  Fica  estabelecida  a  zona  de  amortecimento  do  Monumento  Natural

Estadual Pico do Ibituruna, de acordo com o disposto no art. 25 da Lei Federal n°

9.985, de 18 de julho de 2000.

Parágrafo único - Os limites, medidas e confrontações da zona de amortecimento
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do Monumento Natural Estadual Pico do Ibituruna, com área de 6.057,4929ha (seis

mil  e  cinquenta  e  sete  vírgula  quatro  mil  novecentos  e  vinte  e  nove  hectares)  e

perímetro  de  60.089,76m  (sessenta  mil  e  oitenta  e  nove  vírgula  setenta  e  seis

metros),  são os definidos  no memorial  descritivo  constante no inciso II  do  Anexo

desta lei.

Art.  5°  -  Compete  ao  Instituto  Estadual  de  Florestas  -  IEF  -  administrar  o

Monumento Natural Estadual Pico do Ibituruna e, no prazo de cento e oitenta dias

após a publicação desta lei, constituir o seu Conselho Consultivo.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.

ANEXO

(a que se referem os arts. 2° e 4° da Lei n° , de de de 2013)

I  -  Limites,  medidas  e  confrontações  do  Monumento  Natural  Estadual  Pico  do

Ibituruna: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V 0001, de coordenadas N

7.911.236,958m e E 195.861,031m, 107°51'20" e 164,20m, até o vértice V 0002, de

coordenadas  N 7.911.186,609m e E 196.017,326m;  151°34'46"  e  210,31m,  até  o

vértice V 0003, de coordenadas N 7.911.001,650m e E 196.117,420m; 140°03'22" e

154,97m,  até  o  vértice  V  0004,  de  coordenadas  N  7.910.882,835m  e  E

196.216,918m;  151°31'24"  e  90,50m,  até  o  vértice  V  0005,  de  coordenadas  N

7.910.803,287m e E 196.260,068m; 200°49'05" e 169,60m, até o vértice V 0006, de

coordenadas  N 7.910.644,759m e E 196.199,792m;  213°59'03"  e  342,52m,  até  o

vértice V 0007, de coordenadas N 7.910.360,748m e E 196.008,338m; 229°48'51" e

161,07m,  até  o  vértice  V  0008,  de  coordenadas  N  7.910.256,814m  e  E

195.885,287m;  126°42'40"  e  120,86m,  até  o  vértice  V  0009,  de  coordenadas  N

7.910.184,565m e E 195.982,177m; 95°31'19" e 273,90m, até o vértice V 0010, de

coordenadas  N 7.910.158,209m e E 196.254,802m;  107°24'00"  e  161,30m,  até  o

vértice V 0011, de coordenadas N 7.910.109,975m e E 196.408,717m; 128°54'08" e

144,05m,  até  o  vértice  V  0012,  de  coordenadas  N  7.910.019,514m  e  E

196.520,817m;  175°30'00"  e  183,02m,  até  o  vértice  V  0013,  de  coordenadas  N

7.909.837,059m e E 196.535,177m; 212°25'33" e 116,97m, até o vértice V 0014, de
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coordenadas  N 7.909.738,324m e E 196.472,455m;  236°39'41"  e  142,00m,  até  o

vértice V 0015, de coordenadas N 7.909.660,281m e E 196.353,820m; 279°42'23" e

120,59m,  até  o  vértice  V  0016,  de  coordenadas  N  7.909.680,612m  e  E

196.234,953m;  322°21'15"  e  114,83m,  até  o  vértice  V  0017,  de  coordenadas  N

7.909.771,534m e E 196.164,818m; 296°19'39" e 187,42m, até o vértice V 0018, de

coordenadas  N 7.909.854,656m e E 195.996,837m;  268°47'46"  e  273,56m,  até  o

vértice V 0019, de coordenadas N 7.909.848,909m e E 195.723,333m; 236°49'24" e

114,94m, até o vértice V 0020, de coordenadas N 7.909.786,012m e E 195.627,132m;

183°19'09" e 26,83m, até o vértice V 0021, de coordenadas N 7.909.759,230m e E

195.625,579m;  159°44'25"  e  84,41m,  até  o  vértice  V  0022,  de  coordenadas  N

7.909.680,038m e E 195.654,809m; 184°51'17" e 94,93m, até o vértice V 0023, de

coordenadas  N 7.909.585,444m e E 195.646,775m;  235°55'43"  e  134,60m,  até  o

vértice V 0024, de coordenadas N 7.909.510,036m e E 195.535,277m; 276°58'58" e

198,11m, até o vértice V 0025, de coordenadas N 7.909.534,121m e E 195.338,635m;

294°43'55" e 70,91m, até o vértice V 0026, de coordenadas N 7.909.563,787m e E

195.274,229m;  248°02'58"  e  118,31m,  até  o  vértice  V  0027,  de  coordenadas  N

7.909.519,561m e E 195.164,492m; 213°33'20" e 28,44m, até o vértice V 0028, de

coordenadas  N 7.909.495,860m e E 195.148,772m;  129°36'34"  e  126,72m,  até  o

vértice V 0029, de coordenadas N 7.909.415,069m e E 195.246,399m; 109°13'11" e

213,31m,  até  o  vértice  V  0030,  de  coordenadas  N  7.909.344,848m  e  E

195.447,824m;  128°12'39"  e  78,12m,  até  o  vértice  V  0031,  de  coordenadas  N

7.909.296,528m e E 195.509,203m; 154°35'08" e 297,13m, até o vértice V 0032, de

coordenadas  N  7.909.028,151m  e  E  195.636,720m;  202°49'17"  e  82,54m,  até  o

vértice V 0033, de coordenadas N 7.908.952,069m e E 195.604,705m; 178°44'56" e

87,19m, até o vértice V 0034, de coordenadas N 7.908.864,904m e E 195.606,608m;

160°48'03" e 66,14m, até o vértice V 0035, de coordenadas N 7.908.802,445m e E

195.628,358m;  158°50'47"  e  14,09m,  até  o  vértice  V  0036,  de  coordenadas  N

7.908.789,304m e E 195.633,443m; 167°35'21" e 17,51m, até o vértice V 0037, de

coordenadas  N  7.908.772,202m  e  E  195.637,206m;  201°32'07"  e  11,43m,  até  o

vértice V 0038, de coordenadas N 7.908.761,575m e E 195.633,012m; 205°21'53" e

10,43m, até o vértice V 0039, de coordenadas N 7.908.752,150m e E 195.628,544m;
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230°17'23" e 14,35m, até o vértice V 0040, de coordenadas N 7.908.742,979m e E

195.617,502m;  241°24'05"  e  78,44  m.,  até  o  vértice  V  0041,  de  coordenadas  N

7.908.705,435m e E 195.548,636m; 198°14'01" e 86,17 m., até o vértice V 0042, de

coordenadas  N  7.908.623,593m  e  E  195.521,675m;  148°03'59"  e  58,08m,  até  o

vértice V 0043, de coordenadas N 7.908.574,304m e E 195.552,394m; 174°29'08" e

75,98m, até o vértice V 0044, de coordenadas N 7.908.498,671m e E 195.559,696m;

185°47'59" e 67,04m, até o vértice V 0045, de coordenadas N 7.908.431,977m e E

195.552,922m;  215°45'01"  e  123,60m,  até  o  vértice  V  0046,  de  coordenadas  N

7.908.331,666m e E 195.480,708m; 185°27'03" e 193,24m, até o vértice V 0047, de

coordenadas  N  7.908.139,296m  e  E  195.462,351m;  164°02'47"  e  36,30m,  até  o

vértice V 0048, de coordenadas N 7.908.104,394m e E 195.472,328m; 178°56'06" e

80,73m, até o vértice V 0049, de coordenadas N 7.908.023,681m e E 195.473,829m;

203°23'40" e 103,55m, até o vértice V 0050, de coordenadas N 7.907.928,647m e E

195.432,715m;  181°58'17"  e  170,19m,  até  o  vértice  V  0051,  de  coordenadas  N

7.907.758,560m e E 195.426,860m; 181°03'03" e 180,31m, até o vértice V 0052, de

coordenadas  N 7.907.578,281m e E 195.423,554m;  221°40'48"  e  278,87m,  até  o

vértice V 0053, de coordenadas N 7.907.370,001m e E 195.238,112m; 231°23'42" e

182,70m,  até  o  vértice  V  0054,  de  coordenadas  N  7.907.256,006m  e  E

195.095,340m;  285°43'13"  e  64,95m,  até  o  vértice  V  0055,  de  coordenadas  N

7.907.273,602m e E 195.032,824m; 298°28'06" e 108,62m, até o vértice V 0056, de

coordenadas  N  7.907.325,379m  e  E  194.937,338m;  316°45'36"  e  48,21m,  até  o

vértice V 0057, de coordenadas N 7.907.360,496m e E 194.904,314m; 271°17'28" e

308,05m,  até  o  vértice  V  0058,  de  coordenadas  N  7.907.367,437m  e  E

194.596,347m;  276°54'56"  e  330,84m,  até  o  vértice  V  0059,  de  coordenadas  N

7.907.407,272m e E 194.267,919m; 274°44'52" e 165,56m, até o vértice V 0060, de

coordenadas  N 7.907.420,976m e E 194.102,923m;  243°46'33"  e  134,95m,  até  o

vértice V 0061, de coordenadas N 7.907.361,343m e E 193.981,861m; 241°25'34" e

88,57m, até o vértice V 0062, de coordenadas N 7.907.318,979m e E 193.904,075m;

198°12'27" e 153,60m, até o vértice V 0063, de coordenadas N 7.907.173,070m e E

193.856,082m;  170°55'43"  e  134,95m,  até  o  vértice  V  0064,  de  coordenadas  N

7.907.039,806m e E 193.877,359m; 244°00'56" e 178,74m, até o vértice V 0065, de
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coordenadas  N 7.906.961,494m e E 193.716,683m;  286°07'02"  e  123,85m,  até  o

vértice V 0066, de coordenadas N 7.906.995,875m e E 193.597,701m; 305°41'49" e

155,18m,  até  o  vértice  V  0067,  de  coordenadas  N  7.907.086,421m  e  E

193.471,679m;  321°00'39"  e  278,51m,  até  o  vértice  V  0068,  de  coordenadas  N

7.907.302,901m e E 193.296,446m; 359°52'38" e 154,55m, até o vértice V 0069, de

coordenadas  N 7.907.457,448m e E 193.296,114m;  315°42'52"  e  376,69m,  até  o

vértice V 0070, de coordenadas N 7.907.727,112m e E 193.033,093m; 305°13'00" e

129,76m,  até  o  vértice  V  0071,  de  coordenadas  N  7.907.801,937m  e  E

192.927,086m;  337°18'31"  e  77,87m,  até  o  vértice  V  0072,  de  coordenadas  N

7.907.873,784m e E 192.897,044m; 331°17'39" e 53,87m, até o vértice V 0073, de

coordenadas  N  7.907.921,036m  e  E  192.871,168m;  270°26'56"  e  98,93m,  até  o

vértice V 0074, de coordenadas N 7.907.921,812m e E 192.772,245m; 254°11'39" e

141,26m,  até  o  vértice  V  0075,  de  coordenadas  N  7.907.883,334m  e  E

192.636,322m;  271°34'20"  e  117,41m,  até  o  vértice  V  0076,  de  coordenadas  N

7.907.886,556m e E 192.518,960m; 255°22'17" e 63,70m, até o vértice V 0077, de

coordenadas  N  7.907.870,469m  e  E  192.457,326m;  257°38'45"  e  88,78m,  até  o

vértice V 0078, de coordenadas N 7.907.851,474m e E 192.370,603m; 290°37'48" e

151,44m,  até  o  vértice  V  0079,  de  coordenadas  N  7.907.904,831m  e  E

192.228,875m;  321°04'38"  e  73,72m,  até  o  vértice  V  0080,  de  coordenadas  N

7.907.962,186m e E 192.182,557m; 321°47'22" e 105,02m, até o vértice V 0081, de

coordenadas  N  7.908.044,706m  e  E  192.117,595m;  303°26'41"  e  93,27m,  até  o

vértice V 0082, de coordenadas N 7.908.096,109m e E 192.039,772m; 318°46'48" e

86,26m, até o vértice V 0083, de coordenadas N 7.908.160,995m e E 191.982,928m;

343°56'48" e 88,51m, até o vértice V 0084, de coordenadas N 7.908.246,054m e E

191.958,452m;  306°16'11"  e  94,51m,  até  o  vértice  V  0085,  de  coordenadas  N

7.908.301,965m e E 191.882,255m; 328°00'04" e 142,64m, até o vértice V 0086, de

coordenadas  N 7.908.422,930m e E 191.806,670m;  342°21'03"  e  131,71m,  até  o

vértice V 0087, de coordenadas N 7.908.548,440m e E 191.766,738m; 357°33'20" e

78,79m, até o vértice V 0088, de coordenadas N 7.908.627,154m e E 191.763,378m;

28°53'50" e 76,67m, até o vértice V 0089, de coordenadas N 7.908.694,281m e E

191.800,430m;  347°56'32"  e  100,78m,  até  o  vértice  V  0090,  de  coordenadas  N
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7.908.792,838m e E 191.779,377m; 347°52'41" e 348,39m, até o vértice V 0091, de

coordenadas N 7.909.133,463m e E 191.706,217m; 9°34'35" e 74,43m, até o vértice

V 0092, de coordenadas N 7.909.206,857m e E 191.718,599m; 31°34'14" e 127,70m,

até  o  vértice  V  0093,  de  coordenadas  N  7.909.315,659m  e  E  191.785,458m;

47°10'06" e 141,33m, até o vértice V 0094, de coordenadas N 7.909.411,740m e E

191.889,100m;  18°01'00"  e  229,47m,  até  o  vértice  V  0095,  de  coordenadas  N

7.909.629,963m e E 191.960,075m; 32°10'07" e 218,28m, até o vértice V 0096, de

coordenadas N 7.909.814,730m e E 192.076,288m; 17°27'16" e 88,95m, até o vértice

V 0097, de coordenadas N 7.909.899,584m e E 192.102,968m; 57°04'49" e 9,78m,

até  o  vértice  V  0098,  de  coordenadas  N  7.909.904,896m  e  E  192.111,173m;

125°29'51" e 52,67m, até o vértice V 0099, de coordenadas N 7.909.874,313m e E

192.154,053m;  57°17'19"  e  9,81m,  até  o  vértice  V  0100,  de  coordenadas  N

7.909.879,612m e E 192.162,304m; 87°36'56" e 41,64m, até o vértice V 0101, de

coordenadas  N  7.909.881,344m  e  E  192.203,905m;  113°55'53"  e  25,14m,  até  o

vértice V 0102, de coordenadas N 7.909.871,148m e E 192.226,879m; 138°54'53" e

70,41m, até o vértice V 0103, de coordenadas N 7.909.818,079m e E 192.273,151m;

106°55'28" e 54,75m, até o vértice V 0104, de coordenadas N 7.909.802,140m e E

192.325,532m;  139°33'34"  e  44,45m,  até  o  vértice  V  0105,  de  coordenadas  N

7.909.768,311m e E 192.354,364m; 75°48'25" e 236,85m, até o vértice V 0106, de

coordenadas N 7.909.826,383m e E 192.583,983m; 82°17'43" e 82,96m, até o vértice

V 0107, de coordenadas N 7.909.837,505m e E 192.666,191m; 80°48'02" e 16,84m,

até o vértice V 0108, de coordenadas N 7.909.840,196m e E 192.682,810m; 1°06'24"

e  46,59m,  até  o  vértice  V  0109,  de  coordenadas  N  7.909.886,776m  e  E

192.683,710m;  32°53'21"  e  44,35m,  até  o  vértice  V  0110,  de  coordenadas  N

7.909.924,019m e E 192.707,793m; 153°30'37" e 36,58m, até o vértice V 0111, de

coordenadas  N  7.909.891,283m  e  E  192.724,107m;  124°16'50"  e  48,54m,  até  o

vértice V 0112, de coordenadas N 7.909.863,942m e E 192.764,218m; 81°48'47" e

93,68m, até o vértice V 0113, de coordenadas N 7.909.877,281m e E 192.856,939m;

356°05'37" e 16,00m, até o vértice V 0114, de coordenadas N 7.909.893,241m e E

192.855,849m;  300°23'56"  e  21,21m,  até  o  vértice  V  0115,  de  coordenadas  N

7.909.903,976m e E 192.837,552m; 319°43'35" e 13,58m, até o vértice V 0116, de
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coordenadas N 7.909.914,333m e E 192.828,776m; 42°06'33" e 21,30m, até o vértice

V 0117, de coordenadas N 7.909.930,136m e E 192.843,061m; 77°52'36" e 93,81m,

até  o  vértice  V  0118,  de  coordenadas  N  7.909.949,838m  e  E  192.934,776m;

135°06'58" e 28,76m, até o vértice V 0119, de coordenadas N 7.909.929,460m e E

192.955,070m;  141°31'08"  e  53,34m,  até  o  vértice  V  0120,  de  coordenadas  N

7.909.887,708m e E 192.988,260m; 128°24'27" e 20,76m, até o vértice V 0121, de

coordenadas N 7.909.874,812m e E 193.004,526m; 97°29'05" e 89,35m, até o vértice

V 0122, de coordenadas N 7.909.863,174m e E 193.093,111m; 114°59'06" e 119,05m,

até  o  vértice  V  0123,  de  coordenadas  N  7.909.812,889m  e  E  193.201,020m;

132°16'02" e 49,60m, até o vértice V 0124, de coordenadas N 7.909.779,531m e E

193.237,722m;  158°45'23"  e  47,22m,  até  o  vértice  V  0125,  de  coordenadas  N

7.909.735,522m e E 193.254,831m; 86°07'18" e 33,98m, até o vértice V 0126, de

coordenadas N 7.909.737,820m e E 193.288,729m; 80°00'15" e 28,17m, até o vértice

V 0127, de coordenadas N 7.909.742,710m e E 193.316,470m; 35°57'24" e 38,53m,

até  o  vértice  V  0128,  de  coordenadas  N  7.909.773,895m  e  E  193.339,091m;

35°51'51" e 32,69m, até o vértice V 0129, de coordenadas N 7.909.800,390m e E

193.358,245m;  52°24'11"  e  153,01m,  até  o  vértice  V  0130,  de  coordenadas  N

7.909.893,743m e E 193.479,479m; 24°39'39" e 34,27m, até o vértice V 0131, de

coordenadas  N  7.909.924,884m  e  E  193.493,777m;  359°20'12"  e  30,62m,  até  o

vértice V 0132, de coordenadas N 7.909.955,501m e E 193.493,422m; 313°39'46" e

111,43m, até o vértice V 0133, de coordenadas N 7.910.032,431m e E 193.412,815m;

334°28'18" e 22,23m, até o vértice V 0134, de coordenadas N 7.910.052,491m e E

193.403,235m;  16°12'48"  e  78,78m,  até  o  vértice  V  0135,  de  coordenadas  N

7.910.128,139m e E 193.425,232m; 14°47'22" e 247,69m, até o vértice V 0136, de

coordenadas  N  7.910.367,622m  e  E  193.488,458m;  344°07'48"  e  81,64m,  até  o

vértice V 0137, de coordenadas N 7.910.446,153m e E 193.466,133m; 345°44'10" e

43,30m, até o vértice V 0138, de coordenadas N 7.910.488,114m e E 193.455,465m;

39°46'01" e 24,05m, até o vértice V 0139, de coordenadas N 7.910.506,601m e E

193.470,850m;  110°54'43"  e  113,01m,  até  o  vértice  V  0140,  de  coordenadas  N

7.910.466,264m e E 193.576,416m; 137°12'34" e 65,54m, até o vértice V 0141, de

coordenadas  N  7.910.418,169m  e  E  193.620,938m;  151°34'26"  e  77,40m,  até  o
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vértice V 0142, de coordenadas N 7.910.350,101m e E 193.657,782m; 125°19'48" e

85,70m, até o vértice V 0143, de coordenadas N 7.910.300,543m e E 193.727,697m;

138°59'27" e 104,29m, até o vértice V 0144, de coordenadas N 7.910.221,846m e E

193.796,130m;  148°17'33"  e  119,17m,  até  o  vértice  V  0145,  de  coordenadas  N

7.910.120,463m e E 193.858,763m; 161°14'43" e 47,21m, até o vértice V 0146, de

coordenadas N 7.910.075,762m e E 193.873,941m; 94°47'56" e 41,39m, até o vértice

V 0147, de coordenadas N 7.910.072,300m e E 193.915,182m; 68°15'48" e 59,84m,

até  o  vértice  V  0148,  de  coordenadas  N  7.910.094,459m  e  E  193.970,762m;

147°19'22" e 59,92m, até o vértice V 0149, de coordenadas N 7.910.044,020m e E

194.003,115m;  96°57'41"  e  54,39m,  até  o  vértice  V  0150,  de  coordenadas  N

7.910.037,428m e E 194.057,102m; 82°04'01" e 89,14m, até o vértice V 0151, de

coordenadas  N  7.910.049,731m  e  E  194.145,387m;  102°02'00"  e  47,85m,  até  o

vértice V 0152, de coordenadas N 7.910.039,756m e E 194.192,182m; 153°44'01" e

41,94m, até o vértice V 0153, de coordenadas N 7.910.002,144m e E 194.210,743m;

112°55'06" e 38,06m, até o vértice V 0154, de coordenadas N 7.909.987,323m e E

194.245,799m;  78°26'17"  e  81,57m,  até  o  vértice  V  0155,  de  coordenadas  N

7.910.003,672m e E 194.325,715m; 53°12'37" e 64,79m, até o vértice V 0156, de

coordenadas N 7.910.042,474m e E 194.377,602m; 28°58'18" e 34,33m, até o vértice

V 0157, de coordenadas N 7.910.072,508m e E 194.394,231m; 6°21'49" e 112,29m,

até  o  vértice  V  0158,  de  coordenadas  N  7.910.184,106m  e  E  194.406,677m;

23°01'10" e 30,23m, até o vértice V 0159, de coordenadas N 7.910.211,933m e E

194.418,500m;  60°07'11"  e  310,01m,  até  o  vértice  V  0160,  de  coordenadas  N

7.910.366,375m e E 194.687,297m; 25°02'26" e 314,56m, até o vértice V 0161, de

coordenadas  N  7.910.651,369m  e  E  194.820,438m;  10°22'29"  e  100,80m,  até  o

vértice V 0162, de coordenadas N 7.910.750,522m e E 194.838,590m; 42°13'58" e

173,72m,  até  o  vértice  V  0163,  de  coordenadas  N  7.910.879,146m  e  E

194.955,354m;  66°33'33"  e  251,98m,  até  o  vértice  V  0164,  de  coordenadas  N

7.910.979,385m e E 195.186,540m; 72°46'21" e 340,59m, até o vértice V 0165, de

coordenadas  N  7.911.080,258m  e  E  195.511,854m;  46°15'33"  e  173,78m,  até  o

vértice V 0166, de coordenadas N 7.911.200,407m e E 195.637,403m; 80°43'02" e

226,60m, até o vértice V 0001, de coordenadas N 7.911.236,958m e E 195.861,031m,
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ponto inicial da descrição deste perímetro; todas as coordenadas aqui descritas estão

georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no

Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr, tendo como o Datum o

SIRGAS2000; todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados

no plano de projeção UTM; e

II  - Limites, medidas e confrontações da zona de amortecimento do Monumento

Natural Estadual Pico do Ibituruna: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice

EY9-V01,  de  coordenadas  N 7.913.745,2015m e  E  193.216,2920m;  deste,  segue

confrontando com os seguintes azimutes e distâncias:  92°23'40"  e 173,53m até o

vértice EY9-V02, de coordenadas N 7.913.737,95m e E 193.389,67m; 119°09'23" e

106,85m até o vértice EY9-V03, de coordenadas N 7.913.685,89m e E 193.482,98m;

108°26'29" e 241,42m até o vértice EY9-V04, de coordenadas N 7.913.609,53m e E

193.712,00m;  120°37'06"  e  277,46m  até  o  vértice  EY9-V05,  de  coordenadas  N

7.913.468,21m e E 193.950,78m; 87°10'26" e 273,47m até o vértice EY9-V06,  de

coordenadas N 7.913.481,70m e E 194.223,92m; 60°37'05" e 193,21m até o vértice

EY9-V07, de coordenadas N 7.913.576,49m e E 194.392,27m; 82°17'39" e 126,17m

até  o  vértice  EY9-V08,  de  coordenadas  N  7.913.593,41m  e  E  194.517,30m;

117°15'30" e 221,87m até o vértice EY9-V09, de coordenadas N 7.913.491,79m e E

194.714,53m;  76°59'20"  e  186,55m  até  o  vértice  EY9-V10,  de  coordenadas  N

7.913.533,79m e E 194.896,29m; 118°30'07" e 119,19m até o vértice EY9-V11, de

coordenadas N 7.913.476,92m e E 195.001,04m; 87°44'26" e 202,70m até o vértice

EY9-V12, de coordenadas N 7.913.484,91m e E 195.203,58m; 101°19'50" e 241,66m

até  o  vértice  EY9-V13,  de  coordenadas  N  7.913.437,43m  e  E  195.440,53m;

123°10'42" e 249,82m até o vértice EY9-V14, de coordenadas N 7.913.300,72m e E

195.649,63m;  81°07'33"  e  169,50m  até  o  vértice  EY9-V15,  de  coordenadas  N

7.913.326,86m e E 195.817,10m; 98°24'50" e 338,17m até o vértice EY9-V16,  de

coordenadas N 7.913.277,38m e E 196.151,63m; 102°19'19" e 322,00m até o vértice

EY9-V17, de coordenadas N 7.913.208,67m e E 196.466,21m; 114°14'57" e 472,87m

até  o  vértice  EY9-V18,  de  coordenadas  N  7.913.014,45m  e  E  196.897,36m;

107°17'41" e 720,42m até o vértice EY9-V19, de coordenadas N 7.912.800,28m e E

197.585,20m;  116°04'04"  e  178,65m  até  o  vértice  EY9-V20,  de  coordenadas  N
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7.912.721,78m e E 197.745,68m; 103°51'13" e 126,24m até o vértice EY9-V21, de

coordenadas N 7.912.691,55m e E 197.868,26m; 83°52'26" e 174,86m até o vértice

EY9-V22, de coordenadas N 7.912.710,21m e E 198.042,12m; 111°21'36" e 237,29m

até  o  vértice  EY9-V23,  de  coordenadas  N  7.912.623,78m  e  E  198.263,10m;

129°48'48" e 144,34m até o vértice EY9-V24, de coordenadas N 7.912.531,37m e E

198.373,97m;  156°03'30"  e  119,04m  até  o  vértice  EY9-V25,  de  coordenadas  N

7.912.422,56m e E 198.422,28m; 151°37'03" e 61,51m até o vértice EY9-V26,  de

coordenadas N 7.912.368,45m e E 198.451,52m; 119°17'51" e 99,04m até o vértice

EY9-V27, de coordenadas N 7.912.319,99m e E 198.537,89m; 102°48'30" e 193,07m

até o vértice EY9-V28, de coordenadas N 7.912.277,19m e E 198.726,15m; 88°32'31"

e  180,79m  até  o  vértice  EY9-V29,  de  coordenadas  N  7.912.281,79m  e  E

198.906,88m;  79°46'45"  e  186,56m  até  o  vértice  EY9-V30,  de  coordenadas  N

7.912.314,89m e E 199.090,48m; 99°08'12" e 112,99m até o vértice EY9-V31,  de

coordenadas N 7.912.296,95m e E 199.202,03m; 111°08'27" e 263,05m até o vértice

EY9-V32, de coordenadas N 7.912.202,08m e E 199.447,38m; 119°15'41" e 137,68m

até  o  vértice  EY9-V33,  de  coordenadas  N  7.912.134,78m  e  E  199.567,48m;

111°59'07" e 63,32m até o vértice EY9-V34, de coordenadas N 7.912.111,08m e E

199.626,20m;  91°14'43"  e  238,32m  até  o  vértice  EY9-V35,  de  coordenadas  N

7.912.105,90m e E 199.864,46m; 127°42'31" e 170,13m até o vértice EY9-V36, de

coordenadas  N  7.912.001,84m  e  E  199.999,05m;  179°59'38"  e  6.978,74m  até  o

vértice EY9-V37, de coordenadas N 7.905.023,10m e E 199.999,81m; 270°39'16" e

89,27m até o vértice EY9-V38, de coordenadas N 7.905.024,12m e E 199.910,54m;

275°23'16" e 142,00m até o vértice EY9-V39, de coordenadas N 7.905.037,46m e E

199.769,17m;  278°49'37"  e  87,08m  até  o  vértice  EY9-V40,  de  coordenadas  N

7.905.050,82m e E 199.683,12m; 304°36'08" e 72,96m até o vértice EY9-V41,  de

coordenadas N 7.905.092,25m e E 199.623,07m; 321°46'55" e 85,02m até o vértice

EY9-V42, de coordenadas N 7.905.159,05m e E 199.570,46m; 335°56'17" e 63,03m

até  o  vértice  EY9-V43,  de  coordenadas  N  7.905.216,60m  e  E  199.544,77m;

323°42'54" e 74,75m até o vértice EY9-V44, de coordenadas N 7.905.276,86m e E

199.500,53m;  286°04'21"  e  71,09m  até  o  vértice  EY9-V45,  de  coordenadas  N

7.905.296,54m e E 199.432,22m; 241°22'40" e 52,44m até o vértice EY9-V46,  de



3325
____________________________________________________________________________

coordenadas N 7.905.271,42m e E 199.386,19m; 257°41'41" e 40,73m até o vértice

EY9-V47, de coordenadas N 7.905.262,73m e E 199.346,39m; 309°51'08" e 33,33m

até  o  vértice  EY9-V48,  de  coordenadas  N  7.905.284,09m  e  E  199.320,80m;

322°36'20" e 33,77m até o vértice EY9-V49, de coordenadas N 7.905.310,92m e E

199.300,30m;  337°30'10"  e  56,16m  até  o  vértice  EY9-V50,  de  coordenadas  N

7.905.362,80m e E 199.278,81m; 288°26'13" e 130,94m até o vértice EY9-V51, de

coordenadas N 7.905.404,21m e E 199.154,59m; 301°07'57" e 54,68m até o vértice

EY9-V52, de coordenadas N 7.905.432,48m e E 199.107,79m; 304°03'33" e 74,14m

até  o  vértice  EY9-V53,  de  coordenadas  N  7.905.474,01m  e  E  199.046,36m;

280°13'37" e 115,22m até o vértice EY9-V54, de coordenadas N 7.905.494,46m e E

198.932,98m;  272°48'48"  e  88,07m  até  o  vértice  EY9-V55,  de  coordenadas  N

7.905.498,79m e E 198.845,01m; 253°09'09" e 81,14m até o vértice EY9-V56,  de

coordenadas N 7.905.475,27m e E 198.767,35m; 338°51'07" e 53,75m até o vértice

EY9-V57, de coordenadas N 7.905.525,40m e E 198.747,96m; 290°55'47" e 129,44m

até  o  vértice  EY9-V58,  de  coordenadas  N  7.905.571,63m  e  E  198.627,06m;

260°30'27" e 99,47m até o vértice EY9-V59, de coordenadas N 7.905.555,23m e E

198.528,95m;  267°13'16"  e  65,15m  até  o  vértice  EY9-V60,  de  coordenadas  N

7.905.552,07m e E 198.463,87m; 249°29'45" e 90,76m até o vértice EY9-V61,  de

coordenadas N 7.905.520,28m e E 198.378,87m; 240°16'05" e 92,72m até o vértice

EY9-V62, de coordenadas N 7.905.474,30m e E 198.298,35m; 255°50'07" e 58,78m

até  o  vértice  EY9-V63,  de  coordenadas  N  7.905.459,91m  e  E  198.241,36m;

282°28'33" e 39,60m até o vértice EY9-V64, de coordenadas N 7.905.468,47m e E

198.202,69m;  255°35'50"  e  53,97m  até  o  vértice  EY9-V65,  de  coordenadas  N

7.905.455,04m e E 198.150,42m; 176°52'42" e 61,91m até o vértice EY9-V66,  de

coordenadas N 7.905.393,22m e E 198.153,79m; 207°29'38" e 36,93m até o vértice

EY9-V67, de coordenadas N 7.905.360,47m e E 198.136,75m; 246°20'33" e 101,93m

até  o  vértice  EY9-V68,  de  coordenadas  N  7.905.319,57m  e  E  198.043,38m;

254°18'26" e 109,23m até o vértice EY9-V69, de coordenadas N 7.905.290,02m e E

197.938,23m;  245°56'41"  e  76,31m  até  o  vértice  EY9-V70,  de  coordenadas  N

7.905.258,92m e E 197.868,55m; 254°06'43" e 61,71m até o vértice EY9-V71,  de

coordenadas N 7.905.242,02m e E 197.809,19m; 308°39'12" e 54,55m até o vértice
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EY9-V72, de coordenadas N 7.905.276,10m e E 197.766,59m; 322°50'16" e 113,65m

até  o  vértice  EY9-V73,  de  coordenadas  N  7.905.366,67m  e  E  197.697,94m;

301°35'29" e 210,30m até o vértice EY9-V74, de coordenadas N 7.905.476,84m e E

197.518,80m;  296°41'49"  e  50,34m  até  o  vértice  EY9-V75,  de  coordenadas  N

7.905.499,46m e E 197.473,82m; 317°00'19" e 68,64m até o vértice EY9-V76,  de

coordenadas N 7.905.549,66m e E 197.427,02m; 354°51'14" e 34,31m até o vértice

EY9-V77, de coordenadas N 7.905.583,84m e E 197.423,94m; 20°27'55" e 59,07m

até  o  vértice  EY9-V78,  de  coordenadas  N  7.905.639,18m  e  E  197.444,59m;

341°18'52" e 99,16m até o vértice EY9-V79, de coordenadas N 7.905.733,11m e E

197.412,83m;  302°31'39"  e  209,54m  até  o  vértice  EY9-V80,  de  coordenadas  N

7.905.845,78m e E 197.236,16m; 292°04'57" e 157,72m até o vértice EY9-V81, de

coordenadas N 7.905.905,07m e E 197.090,01m; 279°30'24" e 105,78m até o vértice

EY9-V82, de coordenadas N 7.905.922,54m e E 196.985,68m; 296°34'45" e 83,72m

até  o  vértice  EY9-V83,  de  coordenadas  N  7.905.960,00m  e  E  196.910,81m;

326°30'13" e 78,53m até o vértice EY9-V84, de coordenadas N 7.906.025,49m e E

196.867,47m;  311°05'51"  e  152,57m  até  o  vértice  EY9-V85,  de  coordenadas  N

7.906.125,78m e E 196.752,50m; 322°11'58" e 166,54m até o vértice EY9-V86, de

coordenadas N 7.906.257,37m e E 196.650,42m; 322°11'58" e 76,54m até o vértice

EY9-V87, de coordenadas N 7.906.317,85m e E 196.603,51m; 260°51'05" e 190,27m

até  o  vértice  EY9-V88,  de  coordenadas  N  7.906.287,59m  e  E  196.415,65m;

270°25'53" e 88,44m até o vértice EY9-V89, de coordenadas N 7.906.288,26m e E

196.327,22m;  290°53'55"  e  82,77m  até  o  vértice  EY9-V90,  de  coordenadas  N

7.906.317,79m e E 196.249,89m; 303°29'24" e 118,47m até o vértice EY9-V91, de

coordenadas N 7.906.383,16m e E 196.151,09m; 269°29'36" e 152,03m até o vértice

EY9-V92, de coordenadas N 7.906.381,81m e E 195.999,06m; 256°45'01" e 428,29m

até  o  vértice  EY9-V93,  de  coordenadas  N  7.906.283,65m  e  E  195.582,17m;

236°05'39" e 209,74m até o vértice EY9-V94, de coordenadas N 7.906.166,65m e E

195.408,10m;  181°47'57"  e  110,55m  até  o  vértice  EY9-V95,  de  coordenadas  N

7.906.056,16m e E 195.404,62m; 189°59'42" e 120,50m até o vértice EY9-V96, de

coordenadas N 7.905.937,49m e E 195.383,71m; 190°53'55" e 144,83m até o vértice

EY9-V97, de coordenadas N 7.905.795,27m e E 195.356,33m; 181°11'50" e 157,21m
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até  o  vértice  EY9-V98,  de  coordenadas  N  7.905.638,09m  e  E  195.353,04m;

165°57'43" e 76,50m até o vértice EY9-V99, de coordenadas N 7.905.563,88m e E

195.371,60m;  212°51'09"  e  398,01m  até  o  vértice  EY9-V100,  de  coordenadas  N

7.905.229,52m e E 195.155,68m; 268°50'09" e 130,88m até o vértice EY9-V101, de

coordenadas N 7.905.226,86m e E 195.024,83m; 248°08'20" e 67,49m até o vértice

EY9-V102,  de  coordenadas  N  7.905.201,73m  e  E  194.962,20m;  256°58'37"  e

100,72m  até  o  vértice  EY9-V103,  de  coordenadas  N  7.905.179,03m  e  E

194.864,07m;  264°23'14"  e  151,95m  até  o  vértice  EY9-V104,  de  coordenadas  N

7.905.164,17m e E 194.712,85m; 271°30'34" e 147,74m até o vértice EY9-V105, de

coordenadas N 7.905.168,06m e E 194.565,17m; 281°17'31" e 153,38m até o vértice

EY9-V106,  de  coordenadas  N  7.905.198,10m  e  E  194.414,76m;  297°57'50"  e

139,39m  até  o  vértice  EY9-V107,  de  coordenadas  N  7.905.263,46m  e  E

194.291,64m;  285°59'03"  e  246,03m  até  o  vértice  EY9-V108,  de  coordenadas  N

7.905.331,21m e E 194.055,12m; 280°36'01" e 98,44m até o vértice EY9-V109, de

coordenadas N 7.905.349,32m e E 193.958,36m; 230°51'24" e 244,47m até o vértice

EY9-V110,  de  coordenadas  N  7.905.194,99m  e  E  193.768,75m;  246°19'26"  e

419,60m até o vértice EY9-V111, de coordenadas N 7.905.026,50m e E 193.384,47m;

253°34'35" e 506,46m até o vértice EY9-V112, de coordenadas N 7.904.883,30m e E

192.898,68m;  248°58'44"  e  98,86m  até  o  vértice  EY9-V113,  de  coordenadas  N

7.904.847,84m e E 192.806,40m; 224°26'05" e 162,47m até o vértice EY9-V114, de

coordenadas N 7.904.731,83m e E 192.692,65m; 246°20'09" e 231,61m até o vértice

EY9-V115, de coordenadas N 7.904.638,87m e E 192.480,52m; 255°49'16" e 56,81m

até  o  vértice  EY9-V116,  de  coordenadas  N  7.904.624,95m  e  E  192.425,44m;

265°12'54" e 182,89m até o vértice EY9-V117, de coordenadas N 7.904.609,69m e E

192.243,19m;  217°02'31"  e  188,77m  até  o  vértice  EY9-V118,  de  coordenadas  N

7.904.459,02m e E 192.129,48m; 235°44'47" e 180,82m até o vértice EY9-V119, de

coordenadas N 7.904.357,24m e E 191.980,02m; 235°48'06" e 72,18m até o vértice

EY9-V120, de coordenadas N 7.904.316,67m e E 191.920,31m; 251°43'44" e 60,87m

até  o  vértice  EY9-V121,  de  coordenadas  N  7.904.297,59m  e  E  191.862,52m;

296°20'17" e 93,24m até o vértice EY9-V122, de coordenadas N 7.904.338,96m e E

191.778,95m;  257°50'26"  e  186,85m  até  o  vértice  EY9-V123,  de  coordenadas  N



3328
____________________________________________________________________________

7.904.299,60m e E 191.596,30m; 260°37'41" e 71,93m até o vértice EY9-V124, de

coordenadas N 7.904.287,89m e E 191.525,33m; 276°25'07" e 18,50m até o vértice

EY9-V125, de coordenadas N 7.904.289,96m e E 191.506,94m; 329°54'25" e 30,07m

até o vértice EY9-V126, de coordenadas N 7.904.315,98m e E 191.491,86m; 0°49'16"

e  77,61m  até  o  vértice  EY9-V127,  de  coordenadas  N  7.904.393,57m  e  E

191.492,98m;  308°05'21"  e  99,28m  até  o  vértice  EY9-V128,  de  coordenadas  N

7.904.454,82m e E 191.414,83m; 266°15'28" e 75,79m até o vértice EY9-V129, de

coordenadas N 7.904.449,87m e E 191.339,21m; 259°40'50" e 82,90m até o vértice

EY9-V130,  de  coordenadas  N  7.904.435,02m  e  E  191.257,65m;  239°03'18"  e

115,75m até o vértice EY9-V131, de coordenadas N 7.904.375,51m e E 191.158,38m;

275°05'49" e 49,61m até o vértice EY9-V132, de coordenadas N 7.904.379,91m e E

191.108,96m;  262°05'14"  e  47,79m  até  o  vértice  EY9-V133,  de  coordenadas  N

7.904.373,33m e E 191.061,62m; 270°00'00" e 113,06m até o vértice EY9-V134, de

coordenadas N 7.904.373,33m e E 190.948,56m; 264°22'50" e 72,51m até o vértice

EY9-V135, de coordenadas N 7.904.366,23m e E 190.876,39m; 262°16'49" e 83,99m

até  o  vértice  EY9-V136,  de  coordenadas  N  7.904.354,95m  e  E  190.793,17m;

282°47'09" e 54,80m até o vértice EY9-V137, de coordenadas N 7.904.367,08m e E

190.739,73m;  297°24'20"  e  56,17m  até  o  vértice  EY9-V138,  de  coordenadas  N

7.904.392,93m e E 190.689,86m; 335°17'46" e 40,42m até o vértice EY9-V139, de

coordenadas N 7.904.429,66m e E 190.672,96m; 335°44'57" e 48,09m até o vértice

EY9-V140, de coordenadas N 7.904.473,50m e E 190.653,21m; 346°51'37" e 33,20m

até  o  vértice  EY9-V141,  de  coordenadas  N  7.904.505,83m  e  E  190.645,67m;

321°22'03" e 92,30m até o vértice EY9-V142, de coordenadas N 7.904.577,94m e E

190.588,04m;  295°56'37"  e  132,75m  até  o  vértice  EY9-V143,  de  coordenadas  N

7.904.636,01m e E 190.468,67m; 302°38'36" e 67,63m até o vértice EY9-V144, de

coordenadas N 7.904.672,49m e E 190.411,72m; 4°02'43" e 555,24m até o vértice

EY9-V145, de coordenadas N 7.905.226,35m e E 190.450,89m; 3°09'12" e 385,00m

até o vértice EY9-V146, de coordenadas N 7.905.610,77m e E 190.472,07m; 4°36'16"

e  507,87m  até  o  vértice  EY9-V147,  de  coordenadas  N  7.906.117,01m  e  E

190.512,84m;  358°35'38"  e  514,40m  até  o  vértice  EY9-V148,  de  coordenadas  N

7.906.631,25m e E 190.500,22m; 359°22'10" e 222,04m até o vértice EY9-V149, de
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coordenadas N 7.906.853,28m e E 190.497,77m; 340°08'41" e 549,87m até o vértice

EY9-V150,  de  coordenadas  N  7.907.370,46m  e  E  190.311,01m;  340°27'14"  e

495,99m  até  o  vértice  EY9-V151,  de  coordenadas  N  7.907.837,86m  e  E

190.145,08m;  72°38'52"  e  830,40m  até  o  vértice  EY9-V152,  de  coordenadas  N

7.908.085,53m e E 190.937,68m; 344°24'21" e 772,50m até o vértice EY9-V153, de

coordenadas N 7.908.829,59m e E 190.730,02m; 345°52'31" e 434,09m até o vértice

EY9-V154,  de  coordenadas  N  7.909.250,55m  e  E  190.624,09m;  346°08'10"  e

191,36m  até  o  vértice  EY9-V155,  de  coordenadas  N  7.909.436,34m  e  E

190.578,23m;  353°43'02"  e  480,13m  até  o  vértice  EY9-V156,  de  coordenadas  N

7.909.913,58m e E 190.525,69m; 110°12'28" e 1.452,84m até o vértice EY9-V157, de

coordenadas N 7.909.411,74m e E 191.889,10m; 227°10'06" e 141,33m até o vértice

EY9-V158,  de  coordenadas  N  7.909.315,66m  e  E  191.785,46m;  211°34'14"  e

167,54m  até  o  vértice  EY9-V159,  de  coordenadas  N  7.909.172,92m  e  E

191.697,74m;  167°52'41"  e  388,75m  até  o  vértice  EY9-V160,  de  coordenadas  N

7.908.792,84m e E 191.779,38m; 167°56'32" e 100,78m até o vértice EY9-V161, de

coordenadas N 7.908.694,28m e E 191.800,43m; 208°53'50" e 76,67m até o vértice

EY9-V162, de coordenadas N 7.908.627,15m e E 191.763,38m; 177°33'20" e 78,79m

até  o  vértice  EY9-V163,  de  coordenadas  N  7.908.548,44m  e  E  191.766,74m;

162°21'03" e 131,71m até o vértice EY9-V164, de coordenadas N 7.908.422,93m e E

191.806,67m;  148°00'04"  e  142,64m  até  o  vértice  EY9-V165,  de  coordenadas  N

7.908.301,96m e E 191.882,25m; 126°16'11" e 94,51m até o vértice EY9-V166, de

coordenadas N 7.908.246,05m e E 191.958,45m; 163°56'48" e 88,51m até o vértice

EY9-V167, de coordenadas N 7.908.161,00m e E 191.982,93m; 138°46'48" e 86,26m

até  o  vértice  EY9-V168,  de  coordenadas  N  7.908.096,11m  e  E  192.039,77m;

123°26'41" e 93,27m até o vértice EY9-V169, de coordenadas N 7.908.044,71m e E

192.117,60m;  141°47'22"  e  105,02m  até  o  vértice  EY9-V170,  de  coordenadas  N

7.907.962,19m e E 192.182,56m; 141°04'38" e 73,72m até o vértice EY9-V171, de

coordenadas N 7.907.904,83m e E 192.228,87m; 110°37'48" e 151,44m até o vértice

EY9-V172, de coordenadas N 7.907.851,47m e E 192.370,60m; 77°38'45" e 88,78m

até  o  vértice  EY9-V173,  de  coordenadas  N  7.907.870,47m  e  E  192.457,33m;

75°22'17" e 63,70m até o vértice EY9-V174, de coordenadas N 7.907.886,56m e E
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192.518,96m;  91°34'20"  e  117,41m  até  o  vértice  EY9-V175,  de  coordenadas  N

7.907.883,33m e E 192.636,32m; 74°11'39" e 141,26m até o vértice EY9-V176, de

coordenadas N 7.907.921,81m e E 192.772,25m; 90°26'56" e 98,93m até o vértice

EY9-V177, de coordenadas N 7.907.921,04m e E 192.871,17m; 151°17'39" e 53,87m

até  o  vértice  EY9-V178,  de  coordenadas  N  7.907.873,78m  e  E  192.897,04m;

157°18'31" e 77,88m até o vértice EY9-V179, de coordenadas N 7.907.801,94m e E

192.927,09m;  125°13'00"  e  129,76m  até  o  vértice  EY9-V180,  de  coordenadas  N

7.907.727,11m e E 193.033,09m; 135°42'52" e 376,70m até o vértice EY9-V181, de

coordenadas N 7.907.457,45m e E 193.296,11m; 179°52'38" e 154,55m até o vértice

EY9-V182,  de  coordenadas  N  7.907.302,90m  e  E  193.296,45m;  141°00'39"  e

278,51m  até  o  vértice  EY9-V183,  de  coordenadas  N  7.907.086,42m  e  E

193.471,68m;  125°41'49"  e  155,18m  até  o  vértice  EY9-V184,  de  coordenadas  N

7.906.995,87m e E 193.597,70m; 106°07'02" e 123,85m até o vértice EY9-V185, de

coordenadas N 7.906.961,49m e E 193.716,68m; 64°00'56" e 178,75m até o vértice

EY9-V186,  de  coordenadas  N  7.907.039,81m  e  E  193.877,36m;  350°55'43"  e

134,95m  até  o  vértice  EY9-V187,  de  coordenadas  N  7.907.173,07m  e  E

193.856,08m;  18°12'27"  e  153,60m  até  o  vértice  EY9-V188,  de  coordenadas  N

7.907.318,98m e E 193.904,07m; 61°25'34" e 88,58m até o vértice EY9-V189,  de

coordenadas N 7.907.361,34m e E 193.981,86m; 63°46'33" e 134,95m até o vértice

EY9-V190, de coordenadas N 7.907.420,98m e E 194.102,92m; 94°44'52" e 165,56m

até  o  vértice  EY9-V191,  de  coordenadas  N  7.907.407,27m  e  E  194.267,92m;

96°54'56" e 330,84m até o vértice EY9-V192, de coordenadas N 7.907.367,44m e E

194.596,35m;  91°17'28"  e  308,05m  até  o  vértice  EY9-V193,  de  coordenadas  N

7.907.360,50m e E 194.904,31m; 136°45'36" e 48,21m até o vértice EY9-V194, de

coordenadas N 7.907.325,38m e E 194.937,34m; 118°28'06" e 108,62m até o vértice

EY9-V195, de coordenadas N 7.907.273,60m e E 195.032,82m; 105°43'13" e 64,94m

até  o  vértice  EY9-V196,  de  coordenadas  N  7.907.256,01m  e  E  195.095,34m;

51°23'42" e 182,70m até o vértice EY9-V197, de coordenadas N 7.907.370,00m e E

195.238,11m;  41°40'48"  e  278,87m  até  o  vértice  EY9-V198,  de  coordenadas  N

7.907.578,28m e E 195.423,55m; 1°03'03" e 180,31m até o vértice EY9-V199,  de

coordenadas N 7.907.758,56m e E 195.426,86m; 1°58'17" e 170,19m até o vértice
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EY9-V200, de coordenadas N 7.907.928,65m e E 195.432,71m; 23°23'40" e 103,55m

até  o  vértice  EY9-V201,  de  coordenadas  N  7.908.023,68m  e  E  195.473,83m;

358°56'06" e 80,73m até o vértice EY9-V202, de coordenadas N 7.908.104,39m e E

195.472,33m;  344°02'47"  e  36,30m  até  o  vértice  EY9-V203,  de  coordenadas  N

7.908.139,30m e E 195.462,35m; 5°27'03" e 193,24m até o vértice EY9-V204,  de

coordenadas N 7.908.331,67m e E 195.480,71m; 35°45'01" e 123,60m até o vértice

EY9-V205, de coordenadas N 7.908.431,98m e E 195.552,92m; 5°47'59" e 67,04m

até  o  vértice  EY9-V206,  de  coordenadas  N  7.908.498,67m  e  E  195.559,70m;

354°29'08" e 75,98m até o vértice EY9-V207, de coordenadas N 7.908.574,30m e E

195.552,39m;  328°03'59"  e  58,08m  até  o  vértice  EY9-V208,  de  coordenadas  N

7.908.623,59m e E 195.521,67m; 18°14'01" e 86,17m até o vértice EY9-V209,  de

coordenadas N 7.908.705,43m e E 195.548,64m; 61°24'05" e 110,29m até o vértice

EY9-V210, de coordenadas N 7.908.758,23m e E 195.645,47m; 338°50'47" e 47,41m

até  o  vértice  EY9-V211,  de  coordenadas  N  7.908.802,45m  e  E  195.628,36m;

340°48'03" e 66,14m até o vértice EY9-V212, de coordenadas N 7.908.864,90m e E

195.606,61m;  358°44'56"  e  87,19m  até  o  vértice  EY9-V213,  de  coordenadas  N

7.908.952,07m e E 195.604,70m; 22°49'17" e 82,54m até o vértice EY9-V214,  de

coordenadas N 7.909.028,15m e E 195.636,72m; 334°35'08" e 297,13m até o vértice

EY9-V215, de coordenadas N 7.909.296,53m e E 195.509,20m; 308°12'39" e 78,12m

até  o  vértice  EY9-V216,  de  coordenadas  N  7.909.344,85m  e  E  195.447,82m;

289°13'11" e 213,31m até o vértice EY9-V217, de coordenadas N 7.909.415,07m e E

195.246,40m;  309°36'34"  e  126,72m  até  o  vértice  EY9-V218,  de  coordenadas  N

7.909.495,86m e E 195.148,77m; 33°33'20" e 28,44m até o vértice EY9-V219,  de

coordenadas N 7.909.519,56m e E 195.164,49m; 68°02'58" e 118,31m até o vértice

EY9-V220, de coordenadas N 7.909.563,79m e E 195.274,23m; 114°43'55" e 70,91m

até  o  vértice  EY9-V221,  de  coordenadas  N  7.909.534,12m  e  E  195.338,63m;

96°58'58" e 198,11m até o vértice EY9-V222, de coordenadas N 7.909.510,04m e E

195.535,28m;  55°55'43"  e  134,60m  até  o  vértice  EY9-V223,  de  coordenadas  N

7.909.585,44m  e  E  195.646,78m;  4°51'17"  e  94,94m  até  o  vértice  EY9-V224,  de

coordenadas N 7.909.680,04m e E 195.654,81m; 339°44'25" e 84,41m até o vértice

EY9-V225, de coordenadas N 7.909.759,23m e E 195.625,58m; 3°19'09" e 26,83m
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até  o  vértice  EY9-V226,  de  coordenadas  N  7.909.786,01m  e  E  195.627,13m;

56°49'24" e 114,94m até o vértice EY9-V227, de coordenadas N 7.909.848,91m e E

195.723,33m;  88°47'46"  e  273,57m  até  o  vértice  EY9-V228,  de  coordenadas  N

7.909.854,66m e E 195.996,84m; 116°19'39" e 187,42m até o vértice EY9-V229, de

coordenadas N 7.909.771,53m e E 196.164,82m; 142°21'15" e 114,83m até o vértice

EY9-V230, de coordenadas N 7.909.680,61m e E 196.234,95m; 99°42'23" e 120,59m

até  o  vértice  EY9-V231,  de  coordenadas  N  7.909.660,28m  e  E  196.353,82m;

56°39'41" e 142,00m até o vértice EY9-V232, de coordenadas N 7.909.738,32m e E

196.472,45m;  32°25'33"  e  116,97m  até  o  vértice  EY9-V233,  de  coordenadas  N

7.909.837,06m e E 196.535,18m; 355°30'00" e 183,02m até o vértice EY9-V234, de

coordenadas N 7.910.019,51m e E 196.520,82m; 308°54'08" e 144,05m até o vértice

EY9-V235,  de  coordenadas  N  7.910.109,98m  e  E  196.408,72m;  287°24'00"  e

161,30m  até  o  vértice  EY9-V236,  de  coordenadas  N  7.910.158,21m  e  E

196.254,80m;  275°31'19"  e  273,90m  até  o  vértice  EY9-V237,  de  coordenadas  N

7.910.184,56m e E 195.982,18m; 306°42'40" e 120,86m até o vértice EY9-V238, de

coordenadas N 7.910.256,81m e E 195.885,29m; 49°48'51" e 161,07m até o vértice

EY9-V239, de coordenadas N 7.910.360,75m e E 196.008,34m; 33°59'03" e 342,52m

até  o  vértice  EY9-V240,  de  coordenadas  N  7.910.644,76m  e  E  196.199,79m;

20°49'05" e 169,60m até o vértice EY9-V241, de coordenadas N 7.910.803,29m e E

196.260,07m;  331°31'24"  e  90,50m  até  o  vértice  EY9-V242,  de  coordenadas  N

7.910.882,84m e E 196.216,92m; 320°03'22" e 154,97m até o vértice EY9-V243, de

coordenadas N 7.911.001,65m e E 196.117,42m; 331°34'46" e 210,31m até o vértice

EY9-V244,  de  coordenadas  N  7.911.186,61m  e  E  196.017,33m;  287°51'20"  e

164,21m até o vértice EY9-V245, de coordenadas N 7.911.236,96m e E 195.861,03m;

260°43'02" e 226,60m até o vértice EY9-V246, de coordenadas N 7.911.200,41m e E

195.637,40m;  226°15'33"  e  173,78m  até  o  vértice  EY9-V247,  de  coordenadas  N

7.911.080,26m e E 195.511,85m; 252°46'21" e 340,60m até o vértice EY9-V248, de

coordenadas N 7.910.979,38m e E 195.186,54m; 246°33'33" e 251,98m até o vértice

EY9-V249,  de  coordenadas  N  7.910.879,15m  e  E  194.955,35m;  222°13'58"  e

173,72m  até  o  vértice  EY9-V250,  de  coordenadas  N  7.910.750,52m  e  E

194.838,59m;  190°22'29"  e  100,80m  até  o  vértice  EY9-V251,  de  coordenadas  N
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7.910.651,37m e E 194.820,44m; 205°02'26" e 314,56m até o vértice EY9-V252, de

coordenadas N 7.910.366,38m e E 194.687,30m; 240°07'11" e 320,75m até o vértice

EY9-V253,  de  coordenadas  N  7.910.206,58m  e  E  194.409,18m;  186°21'49"  e

134,90m  até  o  vértice  EY9-V254,  de  coordenadas  N  7.910.072,51m  e  E

194.394,23m;  208°58'18"  e  34,33m  até  o  vértice  EY9-V255,  de  coordenadas  N

7.910.042,47m e E 194.377,60m; 233°12'37" e 64,79m até o vértice EY9-V256, de

coordenadas N 7.910.003,67m e E 194.325,72m; 258°26'17" e 81,57m até o vértice

EY9-V257, de coordenadas N 7.909.987,32m e E 194.245,80m; 292°55'06" e 38,06m

até  o  vértice  EY9-V258,  de  coordenadas  N  7.910.002,14m  e  E  194.210,74m;

333°44'01" e 59,15m até o vértice EY9-V259, de coordenadas N 7.910.055,19m e E

194.184,57m;  262°04'01"  e  128,70m  até  o  vértice  EY9-V260,  de  coordenadas  N

7.910.037,43m e E 194.057,10m; 276°57'41" e 54,39m até o vértice EY9-V261, de

coordenadas N 7.910.044,02m e E 194.003,12m; 327°19'22" e 59,92m até o vértice

EY9-V262, de coordenadas N 7.910.094,46m e E 193.970,76m; 248°15'48" e 59,84m

até  o  vértice  EY9-V263,  de  coordenadas  N  7.910.072,30m  e  E  193.915,18m;

274°47'56" e 41,39m até o vértice EY9-V264, de coordenadas N 7.910.075,76m e E

193.873,94m;  341°14'43"  e  47,21m  até  o  vértice  EY9-V265,  de  coordenadas  N

7.910.120,46m e E 193.858,76m; 328°17'33" e 119,17m até o vértice EY9-V266, de

coordenadas N 7.910.221,85m e E 193.796,13m; 318°59'27" e 104,29m até o vértice

EY9-V267, de coordenadas N 7.910.300,54m e E 193.727,70m; 305°19'48" e 85,70m

até  o  vértice  EY9-V268,  de  coordenadas  N  7.910.350,10m  e  E  193.657,78m;

331°34'26" e 121,96m até o vértice EY9-V269, de coordenadas N 7.910.457,36m e E

193.599,73m;  290°54'43"  e  161,78m  até  o  vértice  EY9-V270,  de  coordenadas  N

7.910.515,10m e E 193.448,60m; 165°44'10" e 71,14m até o vértice EY9-V271, de

coordenadas N 7.910.446,15m e E 193.466,13m; 164°07'48" e 81,64m até o vértice

EY9-V272,  de  coordenadas  N  7.910.367,62m  e  E  193.488,46m;  194°47'22"  e

247,69m  até  o  vértice  EY9-V273,  de  coordenadas  N  7.910.128,14m  e  E

193.425,23m;  196°12'48"  e  87,68m  até  o  vértice  EY9-V274,  de  coordenadas  N

7.910.043,95m e E 193.400,75m; 133°39'46" e 128,10m até o vértice EY9-V275, de

coordenadas N 7.909.955,50m e E 193.493,42m; 179°20'12" e 30,62m até o vértice

EY9-V276, de coordenadas N 7.909.924,88m e E 193.493,78m; 204°39'39" e 34,27m
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até  o  vértice  EY9-V277,  de  coordenadas  N  7.909.893,74m  e  E  193.479,48m;

232°24'11" e 153,01m até o vértice EY9-V278, de coordenadas N 7.909.800,39m e E

193.358,25m;  215°51'51"  e  32,69m  até  o  vértice  EY9-V279,  de  coordenadas  N

7.909.773,89m e E 193.339,09m; 215°57'24" e 38,53m até o vértice EY9-V280, de

coordenadas N 7.909.742,71m e E 193.316,47m; 260°00'15" e 28,17m até o vértice

EY9-V281, de coordenadas N 7.909.737,82m e E 193.288,73m; 266°07'18" e 33,98m

até  o  vértice  EY9-V282,  de  coordenadas  N  7.909.735,52m  e  E  193.254,83m;

338°45'23" e 68,52m até o vértice EY9-V283, de coordenadas N 7.909.799,38m e E

193.230,00m;  294°59'06"  e  151,03m  até  o  vértice  EY9-V284,  de  coordenadas  N

7.909.863,17m e E 193.093,11m; 277°29'05" e 89,35m até o vértice EY9-V285, de

coordenadas N 7.909.874,81m e E 193.004,53m; 308°24'27" e 20,76m até o vértice

EY9-V286, de coordenadas N 7.909.887,71m e E 192.988,26m; 321°31'08" e 80,33m

até  o  vértice  EY9-V287,  de  coordenadas  N  7.909.950,59m  e  E  192.938,28m;

257°52'36" e 134,90m até o vértice EY9-V288, de coordenadas N 7.909.922,26m e E

192.806,39m;  120°23'56"  e  57,35m  até  o  vértice  EY9-V289,  de  coordenadas  N

7.909.893,24m e E 192.855,85m; 176°05'37" e 16,00m até o vértice EY9-V290, de

coordenadas N 7.909.877,28m e E 192.856,94m; 261°48'47" e 93,68m até o vértice

EY9-V291, de coordenadas N 7.909.863,94m e E 192.764,22m; 304°16'50" e 48,54m

até  o  vértice  EY9-V292,  de  coordenadas  N  7.909.891,28m  e  E  192.724,11m;

333°30'37" e 36,58m até o vértice EY9-V293, de coordenadas N 7.909.924,02m e E

192.707,79m;  212°53'21"  e  44,35m  até  o  vértice  EY9-V294,  de  coordenadas  N

7.909.886,78m e E 192.683,71m; 181°06'24" e 46,59m até o vértice EY9-V295, de

coordenadas N 7.909.840,20m e E 192.682,81m; 260°48'02" e 16,84m até o vértice

EY9-V296, de coordenadas N 7.909.837,51m e E 192.666,19m; 262°17'43" e 82,96m

até  o  vértice  EY9-V297,  de  coordenadas  N  7.909.826,38m  e  E  192.583,98m;

255°48'25" e 236,85m até o vértice EY9-V298, de coordenadas N 7.909.768,31m e E

192.354,36m;  319°33'34"  e  44,45m  até  o  vértice  EY9-V299,  de  coordenadas  N

7.909.802,14m e E 192.325,53m; 286°55'28" e 54,75m até o vértice EY9-V300, de

coordenadas N 7.909.818,08m e E 192.273,15m; 318°54'53" e 84,69m até o vértice

EY9-V301, de coordenadas N 7.909.881,91m e E 192.217,50m; 267°36'56" e 70,07m

até  o  vértice  EY9-V302,  de  coordenadas  N  7.909.879,00m  e  E  192.147,49m;
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305°29'51" e 51,16m até o vértice EY9-V303, de coordenadas N 7.909.908,70m e E

192.105,84m;  197°27'16"  e  98,51m  até  o  vértice  EY9-V304,  de  coordenadas  N

7.909.814,73m e E 192.076,29m; 212°10'07" e 218,28m até o vértice EY9-V305, de

coordenadas N 7.909.629,96m e E 191.960,08m; 198°01'00" e 229,48m até o vértice

EY9-V306, de coordenadas N 7.909.411,74m e E 191.889,10m; 58°33'00" e 285,25m

até  o  vértice  EY9-V307,  de  coordenadas  N  7.910.140,52m  e  E  190.892,29m;

57°42'37" e 248,83m até o vértice EY9-V308, de coordenadas N 7.910.273,45m e E

191.102,65m;  36°04'39"  e  19,54m  até  o  vértice  EY9-V309,  de  coordenadas  N

7.910.289,24m e E 191.114,15m; 37°46'22" e 206,89m até o vértice EY9-V310, de

coordenadas N 7.910.452,78m e E 191.240,88m; 37°13'48" e 170,23m até o vértice

EY9-V311, de coordenadas N 7.910.588,31m e E 191.343,87m; 38°28'29" e 225,72m

até  o  vértice  EY9-V312,  de  coordenadas  N  7.910.765,02m  e  E  191.484,30m;

36°39'03" e 418,52m até o vértice EY9-V313, de coordenadas N 7.911.100,79m e E

191.734,13m;  34°43'23"  e  431,43m  até  o  vértice  EY9-V314,  de  coordenadas  N

7.911.455,40m e E 191.979,88m; 306°07'35" e 184,23m até o vértice EY9-V315, de

coordenadas N 7.911.564,01m e E 191.831,07m; 306°38'22" e 212,81m até o vértice

EY9-V316,  de  coordenadas  N  7.911.691,01m  e  E  191.660,31m;  306°09'41"  e

232,23m até o vértice EY9-V317, de coordenadas N 7.911.828,04m e E 191.472,82m;

306°16'01" e 298,64m até o vértice EY9-V318, de coordenadas N 7.912.004,70m e E

191.232,04m;  305°55'44"  e  200,75m  até  o  vértice  EY9-V319,  de  coordenadas  N

7.912.122,50m e E 191.069,48m; 303°09'20" e 198,78m até o vértice EY9-V320, de

coordenadas N 7.912.231,22m e E 190.903,06m; 306°47'48" e 20,29m até o vértice

EY9-V321, de coordenadas N 7.912.243,37m e E 190.886,82m; 30°25'01" e 121,84m

até  o  vértice  EY9-V322,  de  coordenadas  N  7.912.348,44m  e  E  190.948,50m;

35°04'53" e 98,22m até o vértice EY9-V323, de coordenadas N 7.912.428,81m e E

191.004,95m;  45°21'44"  e  60,13m  até  o  vértice  EY9-V324,  de  coordenadas  N

7.912.471,06m e E 191.047,74m; 45°21'44" e 60,13m até o vértice EY9-V325,  de

coordenadas N 7.912.513,30m e E 191.090,52m; 89°23'17" e 130,13m até o vértice

EY9-V326, de coordenadas N 7.912.514,69m e E 191.220,65m; 47°43'54" e 334,24m

até  o  vértice  EY9-V327,  de  coordenadas  N  7.912.739,50m  e  E  191.467,98m;

66°24'57" e 118,54m até o vértice EY9-V328, de coordenadas N 7.912.786,93m e E
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191.576,62m;  33°33'52"  e  212,81m  até  o  vértice  EY9-V329,  de  coordenadas  N

7.912.964,25m e E 191.694,27m; 27°49'21" e 152,13m até o vértice EY9-V330, de

coordenadas N 7.913.098,79m e E 191.765,28m; 53°43'54" e 314,71m até o vértice

EY9-V331, de coordenadas N 7.913.284,97m e E 192.019,02m; 66°04'42" e 506,29m

até  o  vértice  EY9-V332,  de  coordenadas  N  7.913.490,26m  e  E  192.481,82m;

76°02'15" e 290,85m até o vértice EY9-V333, de coordenadas N 7.913.560,44m e E

192.764,08m;  64°20'55"  e  311,23m  até  o  vértice  EY9-V334,  de  coordenadas  N

7.913.695,17m e E 193.044,63m; 73°45'04" e 178,806m até o vértice EY9-V01, ponto

inicial  da  descrição  deste  perímetro;  todas  as  coordenadas  aqui  descritas  estão

georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no

Sistema UTM,  referenciadas  ao Meridiano Central  39°00',  fuso  -  24,  tendo  como

Datum o SIRGAS2000;  todos os azimutes e distâncias,  áreas e perímetros foram

calculados no plano de projeção UTM.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°

53/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar n° 53/2013, de autoria do governador do Estado,

que  institui  o  Regime  de  Previdência  Complementar  para  os  servidores  públicos

titulares  de  cargos  efetivos  dos  Poderes  do  Estado  e  membros  de  Poderes,  do

Ministério Público, do Tribunal de Contas e Defensoria Pública do Estado de Minas

Gerais, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões de que

trata o art. 40 da Constituição da República, autoriza a criação de entidade fechada

de previdência complementar, na forma de fundação, e dá outras providências, foi

aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 53/2013

Institui o Regime de Previdência Complementar para os servidores públicos titulares
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de cargos efetivos dos Poderes do Estado e membros de Poderes, do Ministério

Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais,

fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões de que trata o

art.  40  da  Constituição  da República,  autoriza  a  criação de  entidade  fechada  de

previdência complementar, na forma de fundação, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Art. 1° - Fica instituído o Regime de Previdência Complementar a que se referem os

§§ 14 e 15 do art. 40 da Constituição da República.

Parágrafo único - O Regime de Previdência Complementar de que trata o  caput

abrange:

I  -  os  titulares  de  cargos  efetivos,  assim  considerados  os  servidores  cujas

atribuições, deveres e responsabilidades específicas estejam definidos em estatutos

ou normas estatutárias e que tenham sido aprovados por meio de concurso público

de provas ou de provas e títulos;

II - os membros da magistratura, do Ministério Público e da Defensoria Pública, bem

como o Conselheiro do Tribunal de Contas.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei complementar, entende-se por:

I  -  patrocinador  o  Estado  de  Minas  Gerais,  por  meio  dos  Poderes  Executivo,

Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria

Pública;

II - participante a pessoa física a que se refere o parágrafo único do art. 1° que

aderir ao plano de benefícios administrado pela entidade a que se refere o art. 4°;

III - assistido o participante ou o seu beneficiário em gozo de benefício de prestação

continuada;

IV- contribuição os valores vertidos ao plano de benefícios pelos participantes e

pelo  patrocinador,  com  o  objetivo  de  constituir  as  reservas  que  garantam  os

benefícios contratados e custear as despesas administrativas da entidade a que se

refere o art. 4°.

Art. 3° -  Aplica-se o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral



3338
____________________________________________________________________________

de Previdência Social - RGPS - de que trata o art. 201 da Constituição da República

às  aposentadorias  e  pensões  a  serem  concedidas  pelo  Regime  Próprio  de

Previdência Social do Estado de Minas Gerais aos servidores e membros de Poder a

que se refere o parágrafo único do art. 1° que tenham ingressado no serviço público a

partir da data de início da vigência do Regime de Previdência Complementar de que

trata esta lei, independentemente de sua adesão a ele.

§ 1° - A vigência do Regime de Previdência Complementar instituído por esta lei

complementar  será  considerada  a  partir  da  data  de  publicação,  pelo  órgão

fiscalizador, da autorização de aplicação do regulamento do plano de benefícios da

entidade a que se refere o art. 4°.

§ 2° - A adesão dos servidores ao Regime de Previdência Complementar de que

trata esta lei depende de prévia e expressa opção por um dos planos de benefícios

acessíveis ao participante.

§ 3° - O disposto no caput não se aplica ao servidor que, cumulativamente:

I - tenha ingressado no serviço público antes da vigência do regime de que trata

esta lei complementar;

II  -  não  tenha  sido  alcançado  pela  vigência  de  outro  regime  de  previdência

complementar;

III -  sem descontinuidade, tenha sido exonerado de um cargo para investir-se em

outro.

CAPÍTULO II

DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS

GERAIS - PREVCOM-MG

Seção I

Da criação da Prevcom-MG

Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a criar entidade fechada de previdência

complementar,  de  natureza  pública,  denominada  Fundação  de  Previdência

Complementar  do  Estado de Minas Gerais  -  Prevcom-MG -,  com a  finalidade  de

administrar e executar planos de benefícios, nos termos das Leis Complementares

federais n°s 108 e 109, ambas de 29 de maio de 2001.

Art. 5° - A Prevcom-MG organizar-se-á sob a forma de fundação pública de direito



3339
____________________________________________________________________________

privado, dotada de autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de

recursos humanos e terá sede e foro em Belo Horizonte.

Parágrafo único - A natureza pública da Prevcom-MG, a que se refere o § 15 do art.

40 da Constituição da República, consistirá na:

I  -  submissão  à  legislação  federal  sobre  licitações  e  contratos  administrativos

observado o disposto no art. 19;

II  -  realização de concurso  público  para a  contratação  de  pessoal,  no  caso de

empregos  permanentes,  ou  de  processo  seletivo,  em  se  tratando  de  emprego

temporário,  respeitados  os  princípios  constitucionais  da  administração  pública  e

observadas as peculiaridades da gestão privada e o disposto nos incisos XVI e XVII

do art. 37 da Constituição da República;

III - publicação anual, no Diário Oficial do Estado e na página oficial do governo do

Estado na internet,  dos seus demonstrativos contábeis,  atuariais,  financeiros  e de

benefícios,  sem  prejuízo  do  fornecimento  de  informações  aos  participantes  e

assistidos  do  plano  de  benefícios  previdenciários  complementares  e  ao  órgão

regulador  e  fiscalizador  das entidades  fechadas de previdência  complementar,  na

forma das Leis Complementares federais n°s 108 e 109, ambas de 2001;

IV -  submissão às normas  estaduais  de  governança,  a  que se  referem as  Leis

Delegadas n°s 112, de 25 de janeiro de 2007, e 180, de 20 de janeiro de 2011.

Seção II

Da Estrutura Organizacional da Prevcom-MG

Art. 6° - A estrutura organizacional da Prevcom-MG será constituída de Conselho

Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.

§  1°  -  O  Conselho  Deliberativo,  órgão  máximo  da  estrutura  organizacional,  é

responsável pela definição da política geral de administração da Prevcom-MG e de

seus planos de benefícios.

§ 2° - O Conselho Fiscal é o órgão de controle interno da Prevcom-MG.

§ 3° - A Diretoria Executiva é o órgão responsável pela administração da Prevcom-

MG,  em  conformidade  com  a  política  de  administração  traçada  pelo  Conselho

Deliberativo.

Art.  7°  -  A composição  do  Conselho  Deliberativo,  integrado  por  seis  membros
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titulares e respectivos suplentes, e do Conselho Fiscal, integrado por quatro membros

titulares  e  respectivos  suplentes,  será  paritária  entre  representantes  eleitos  pelos

participantes e assistidos e representantes indicados pelo patrocinador.

§ 1° - Os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal representantes

do patrocinador serão designados pelo Governador do Estado, ouvidos os chefes dos

Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da

Defensoria Pública na forma do estatuto da Prevcom-MG.

§ 2° - A presidência do Conselho Deliberativo será exercida, mediante indicação do

Governador do Estado, por um dos membros designados na forma do § 1°, que terá,

além do seu, o voto de qualidade.

§ 3°- A escolha dos representantes dos participantes e assistidos dar-se-á por meio

de eleição direta entre seus pares, conforme regulamento eleitoral a ser expedido

pelo Conselho Deliberativo.

§ 4° - O mandato dos membros do Conselho Deliberativo será de quatro anos, com

garantia de estabilidade, permitida uma recondução, observados os procedimentos

previstos nos §§ 1° e 3°.

§ 5° - O membro do Conselho Deliberativo somente perderá o mandato em virtude

de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou processo administrativo

disciplinar.

§ 6° - O presidente do Conselho Fiscal, que terá, além do seu, o voto de qualidade,

será indicado pelos membros do próprio conselho devidamente constituído, devendo

a indicação recair sobre um dos membros eleitos pelos participantes e assistidos.

§ 7° - O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de quatro anos, vedada a

recondução.

§ 8° - A renovação dos mandatos dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal

obedecerá ao critério de proporcionalidade, de forma que se processe parcialmente a

cada dois anos, observado o disposto no art. 36.

§  9°  -  Na  primeira  investidura  nos  Conselhos  Deliberativo  e  Fiscal,  após  a

publicação  desta  lei  complementar,  os  seus  membros  serão  provisórios  e  terão

mandato com prazo diferenciado.

§ 10 - O Conselho Deliberativo renovará três de seus membros a cada dois anos, e
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o Conselho Fiscal renovará dois membros com a mesma periodicidade, observada a

regra de transição estabelecida no § 9° e o disposto no § 4°.

§ 11 - A remuneração dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal é limitada a

10% (dez por cento) do valor da remuneração dos membros da Diretoria Executiva.

§  12  -  Os  requisitos  a  que  se  referem  os  incisos  I  a  IV  do  art.  20  da  Lei

Complementar federal n° 108, de 2001, estendem-se aos membros dos Conselhos

Deliberativo e Fiscal.

Art.  8°  -  A Diretoria  Executiva será  composta,  no  máximo,  por  quatro  membros

nomeados pelo Conselho Deliberativo.

§  1°  -  Compete  ao  Conselho  Deliberativo,  mediante  decisão  fundamentada,  a

exoneração de membros da Diretoria Executiva, observado o disposto no estatuto da

Prevcom-MG.

§  2°  -  A remuneração  e  as  vantagens  de  qualquer  natureza  dos  membros  da

Diretoria Executiva serão fixadas pelo Conselho Deliberativo em valores compatíveis

com os  níveis  prevalecentes  no  mercado de trabalho  para  profissionais  de  graus

equivalentes de formação profissional e de especialização.

§ 3° - A Diretoria Executiva submeterá à aprovação de, no mínimo, dois terços dos

membros do Conselho Deliberativo, com parecer prévio do Conselho Fiscal, o quadro

de  pessoal,  indicando  os  empregos  efetivos  e  de  confiança,  os  requisitos  de

admissão, a remuneração e, ainda, a organização das carreiras, segundo a formação

profissional ou as atribuições funcionais.

§ 4° - A Prevcom-MG manterá, em sua página na internet, informações atualizadas

contendo  o  quadro  de  pessoal,  com  indicação  de  cargos,  ocupantes,  forma  de

admissão e respectiva remuneração.

Art. 9° - Por ato da Diretoria Executiva será criado um Comitê de Investimentos, que

será responsável por apresentar ao Conselho Deliberativo proposta de estratégia de

aplicações financeiras e de gestão econômico-financeira dos recursos administrados

pela Prevcom-MG, conforme previsto em regulamento próprio.

Art. 10 - Os membros do Comitê de Investimentos não poderão integrar o Conselho

Deliberativo, o Conselho Fiscal ou a Diretoria Executiva, tendo diferentes deveres,

atribuições e responsabilidades, conforme o disposto no estatuto da Prevcom-MG.
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Art.  11  -  Aos  membros  da  Diretoria  Executiva,  nos  termos  do  art.  21  da  Lei

Complementar Federal n° 108, de 2001, é vedado:

I - exercer simultaneamente atividade no patrocinador;

II - integrar concomitantemente o Conselho Deliberativo ou Fiscal da entidade e,

mesmo depois do término do seu mandato na Diretoria Executiva, enquanto não tiver

suas contas aprovadas;

III - ao longo do exercício do mandato prestar serviços a instituições integrantes do

sistema financeiro.

§ 1° - Nos doze meses seguintes ao término do exercício da função, o ex-membro

da  Diretoria  Executiva  estará  impedido  de  prestar,  direta  ou  indiretamente,

independentemente da forma ou natureza do contrato,  qualquer tipo de serviço às

empresas do sistema financeiro que impliquem a utilização das informações a que

teve acesso em decorrência da função exercida, sob pena de responsabilidade civil e

penal.

§ 2° - Durante o impedimento a que se refere o § 1°, ao o ex-membro da Diretoria

Executiva que não tiver sido destituído ou que pedir afastamento será assegurada a

possibilidade de prestar serviço à Prevcom-MG, mediante remuneração equivalente à

do  cargo  de  direção  que  exerceu  ou  em  qualquer  outro  órgão  da  administração

pública.

Seção III

Da Gestão dos Recursos da Prevcom-MG

Art. 12 - A gestão das aplicações dos recursos da Prevcom-MG poderá ser própria,

por  entidade autorizada e credenciada ou mista,  e obedecerá às  diretrizes  e aos

limites prudenciais estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.

§ 1° -  Para  os  efeitos  do disposto no  caput,  considera-se como modalidade de

gestão:

I - gestão própria as aplicações realizadas diretamente pela Prevcom-MG;

II  -  gestão  por  entidade  autorizada  e  credenciada  as  aplicações  realizadas  por

intermédio de instituição financeira ou de outra instituição autorizada nos termos da

legislação em vigor para o exercício profissional de administração de carteiras;

III - gestão mista as aplicações realizadas em parte por gestão própria e em parte
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por entidade autorizada e credenciada.

§ 2° - A definição da modalidade de gestão constará na política de investimentos

dos planos de benefícios a ser fixada anualmente pelo Conselho Deliberativo, ouvido

o Comitê de Investimentos.

Art. 13 - O regulamento do plano de benefícios estipulará as regras que permitam

ao participante optar, a seu exclusivo critério e sob sua responsabilidade, por uma

das  carteiras  de  investimentos  disponibilizadas  pela  Prevcom-MG,  seguindo,  para

tanto, as diretrizes a serem fixadas pelo Conselho Deliberativo.

Seção IV

Disposições Gerais

Art. 14 - O regime jurídico de pessoal da Prevcom-MG será o previsto na legislação

trabalhista.

Art.  15 -  A administração da Prevcom-MG observará os princípios que regem a

administração pública, especialmente os da eficiência e da economicidade, devendo

adotar mecanismos de gestão operacional que maximizem a utilização de recursos,

de  forma  a  otimizar  o  atendimento  aos  participantes  e  assistidos  e  diminuir  as

despesas administrativas.

§ 1° - As despesas administrativas referidas no caput serão custeadas na forma dos

regulamentos dos planos de benefícios, observado o disposto no caput do art. 7° da

Lei  Complementar  federal  n°  108,  de  2001,  e  ficarão  limitadas  aos  valores

estritamente necessários à sustentabilidade do funcionamento da entidade.

§ 2° - O montante de recursos destinados à cobertura das despesas administrativas

será revisto ao final de cada ano, com vistas ao atendimento do disposto neste artigo.

§ 3° - O Estado, na qualidade de patrocinador, poderá ceder servidores públicos

para  a  Prevcom-MG,  desde  que  sejam  ressarcidos  os  custos  correspondentes,

observadas as disposições legais sobre a cessão de pessoal do Estado.

Art. 16 - A Prevcom-MG será mantida integralmente por suas receitas, oriundas das

contribuições  do  patrocinador,  dos  participantes  e  dos  assistidos,  dos  resultados

financeiros  de  suas  aplicações  e  de  doações  e  legados  de  qualquer  natureza,

observado o disposto no § 3° do art. 202 da Constituição da República.

Art. 17 - O Estado, por seus Poderes, suas autarquias e fundações, Tribunal de
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Contas,  Ministério  Público  e  Defensoria  Pública,  é  responsável,  na  qualidade  de

patrocinador, pelo aporte de contribuições e pelas transferências à Prevcom-MG das

contribuições  descontadas  de  seus  servidores,  observado  o  disposto  nesta  lei

complementar, no convênio de adesão, no regulamento dos planos e no respectivo

plano de custeio.

Parágrafo único - O pagamento ou a transferência das contribuições após o dia 25

do mês seguinte ao da competência:

I - enseja a aplicação dos acréscimos de mora previstos para os tributos estaduais;

II - sujeita o responsável às sanções penais e administrativas cabíveis.

Art. 18 - O Conselho Deliberativo deverá aprovar a instituição do Código de Ética e

Conduta, que conterá, entre outras, as seguintes regras:

I  -  de  confidencialidade,  relativa  a  dados  e  informações  a  que  seus  membros

tenham acesso no exercício de suas funções;

II - para prevenir conflito de interesses;

III - para proibir operações dos dirigentes com partes relacionadas.

Parágrafo único - O Código de Ética e Conduta será amplamente divulgado entre os

membros  dos  Conselhos  Deliberativo  e  Fiscal  e  da  Diretoria  Executiva,  entre  os

empregados e, especialmente, entre os participantes e assistidos.

Art. 19 - A Diretoria Executiva editará ato próprio com normas sobre as contratações

para a gestão das reservas garantidoras, a gestão do passivo atuarial, a gestão e o

pagamento  dos  benefícios  previdenciários  complementares  e  demais  atividades

próprias  de  entidades  fechadas  de  previdência  complementar,  observados  os

princípios constitucionais aplicáveis, dando publicidade a essas normas.

Art. 20 - Cabe à Diretoria Executiva a prestação de informações, de forma regular e

imediata,  aos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal,  ao patrocinador,  aos

participantes e aos assistidos.

Parágrafo único - As informações a que se refere o caput, prestadas em linguagem

clara e acessível, com a utilização dos meios adequados, abrangem:

I - as políticas de investimentos;

II - as premissas e hipóteses atuariais;

III - a situação econômica e financeira;
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IV - os custos decorrentes da administração dos planos de benefícios;

V - a situação de cada participante ou assistido perante seu plano de benefícios.

Art. 21 - Os recursos previdenciários oriundos da compensação financeira de que

trata o § 9° do art. 201 da Constituição da República pertencerão exclusivamente ao

Fundo  Financeiro  de  Previdência  -  Funfip  -,  responsável  pelo  pagamento  dos

benefícios do Regime Próprio de Previdência Social de que trata a Lei Complementar

n° 64, de 25 de março de 2002.

CAPÍTULO III

DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS

Seção I

Dos Planos de Benefícios

Art. 22 - Os planos de benefícios da Prevcom-MG serão implantados por ato do

Conselho Deliberativo, mediante solicitação do patrocinador, serão estruturados na

modalidade  de  contribuição  definida,  nos  termos  da regulamentação  estabelecida

pelo  órgão  regulador  das  entidades  fechadas  de  previdência  complementar,  e

financiados de acordo com os planos de custeio definidos nos termos do art. 18 da

Lei Complementar federal n° 109, de 2001, observadas as demais disposições da Lei

Complementar federal n° 108, de 2001.

§  1°  -  Os  Poderes  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário,  o  Tribunal  de  Contas,  o

Ministério Público e a Defensoria Pública deverão solicitar a implantação de plano de

previdência  complementar  para  seus  membros  e  servidores  a  que  se  refere  o

parágrafo único do art. 1° no prazo de até noventa dias contados a partir da data do

início do funcionamento da Prevcom-MG, onerando os recursos de seus respectivos

orçamentos.

§ 2° - Caso os Poderes ou instituições referidos no § 1° não solicitem a implantação

de plano de previdência complementar para seus membros e servidores a que se

refere o parágrafo único do art. 1° no prazo previsto, será oferecido um dos planos de

previdência  complementar  destinados  aos  servidores  do  Poder  Executivo,

assegurada a portabilidade para o plano próprio, quando for implantado.

Art. 23 - A distribuição das contribuições nos planos de benefícios e nos planos de

custeio será revista sempre que necessário, para manter o equilíbrio dos planos de
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benefícios.

§ 1° - Sem prejuízo do disposto no § 3° do art. 18 da Lei Complementar federal n°

109,  de  2001,  o  valor  do  benefício  programado será calculado  de  acordo  com o

montante  do  saldo  da  conta  acumulado  pelo  participante,  devendo  o  valor  do

benefício estar permanentemente ajustado ao referido saldo, na forma prevista no

regulamento do respectivo plano de benefícios complementares.

§  2°  -  Os  benefícios  não  programados  serão  definidos  nos  regulamentos  dos

planos, observado o seguinte:

I  -  devem ser assegurados,  pelo menos, os benefícios decorrentes dos eventos

invalidez e morte e, se for o caso, a cobertura de outros riscos atuariais;

II - terão custeio específico para sua cobertura.

§ 3° - Na gestão dos benefícios de que trata o § 2°, a Prevcom-MG poderá contratá-

los externamente ou administrá-los em seus próprios planos de benefícios.

§ 4° - A concessão dos benefícios de que trata o § 2° aos participantes ou assistidos

pela entidade fechada de previdência complementar é condicionada à concessão do

benefício pelo Regime Próprio de Previdência Social.

Art.  24  -  Os  requisitos  para  aquisição,  manutenção  e  perda  da  qualidade  de

participante,  assim  como os  requisitos  de  elegibilidade  e  a  forma  de  concessão,

cálculo e pagamento dos benefícios, deverão constar dos regulamentos dos planos

de benefícios, observadas as disposições das Leis Complementares federais n°s 108

e  109,  ambas  de  2001,  e  a  regulamentação  do  órgão  regulador  das  entidades

fechadas de previdência complementar.

Parágrafo único - O servidor e membro de Poder a que se refere o parágrafo único

do art. 1° com remuneração inferior ao limite máximo estabelecido para os benefícios

do  RGPS  poderá  aderir  aos  planos  de  benefícios  administrados  pela  entidade

fechada  de  previdência  complementar  de  que  trata  esta  lei  complementar  sem

contrapartida do patrocinador, e sua base de cálculo será definida no regulamento.

Art.  25  -  Poderá  permanecer  filiado  aos  respectivos  planos  de  benefícios  o

participante:

I - cedido a outro órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta da

União,  estados,  Distrito  Federal  e municípios,  inclusive suas empresas públicas e
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sociedades de economia mista;

II  -  afastado  ou  licenciado  do  cargo  efetivo  temporariamente,  com  ou  sem

recebimento de remuneração;

III - que optar pelo benefício proporcional diferido ou autopatrocínio, na forma do

regulamento do plano de benefícios.

§ 1° -  Os regulamentos dos planos de benefícios disciplinarão as regras para a

manutenção do custeio do plano de benefícios, observada a legislação aplicável.

§ 2° - O patrocinador arcará com as suas contribuições somente quando a cessão,

o afastamento ou a licença do cargo efetivo se der com ônus para o Estado.

§  3°  -Havendo  cessão  com  ônus  para  o  cessionário,  este  deverá  recolher  à

Prevcom-MG a contribuição aos planos de benefícios nos mesmos níveis e condições

em  que  seria  devida  pelo  patrocinador  na  forma  definida  nos  regulamentos  dos

planos.

Seção II

Das Contribuições

Art. 26 - As contribuições do patrocinador e do participante incidirão sobre a parcela

da base de contribuição que exceder  o  limite máximo a  que se  refere  o art.  3°,

observado, quanto ao patrocinador, o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição

da República.

§  1°  -  Para  efeitos  desta  lei  complementar,  considera-se  base  de  contribuição

aquela  definida  pelo  art.  26  da  Lei  Complementar  n°  64,  de  2002,  podendo  o

participante  optar  pela  inclusão  de  parcelas  remuneratórias  percebidas  em

decorrência do local de trabalho e do exercício de cargo em comissão ou função de

confiança.

§ 2° - Não poderão ser incluídos na base de contribuição:

I - o abono-família, a diária, a ajuda de custo e o ressarcimento das despesas de

transporte, bem como as demais verbas de natureza indenizatória;

II - o abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição da

República, o § 5° do art. 2° e o § 1° do art. 3° da Emenda Constitucional n° 41, de 19

de dezembro de 2003.

§ 3° - Na hipótese de contribuição do participante sobre parcelas remuneratórias
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não incorporáveis, não haverá contrapartida do patrocinador, salvo no caso de opção

por parcela decorrente de exercício de cargo de provimento em comissão.

§ 4° - A alíquota da contribuição do participante será por ele definida anualmente,

observado o disposto no regulamento do plano de benefícios e no respectivo plano de

custeio.

§  5°  -  A alíquota  da  contribuição  do  patrocinador  será  igual  à  do  participante,

observado o disposto no regulamento do plano de benefícios, e não poderá exceder o

percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por cento).

§ 6° -  Além da contribuição normal de que trata o  caput,  o regulamento poderá

admitir o aporte de contribuições extraordinárias, sem aporte do patrocinador.

§  7°  -   A  remuneração  do  servidor,  quando  devida  durante  afastamentos

considerados por lei como de efetivo exercício, será integralmente coberta pelo ente

público,  continuando  a  incidir  a  contribuição  para  o  regime instituído  por  esta  lei

complementar.

Seção III

Disposições Gerais

Art. 27 - O plano de custeio previsto no art. 18 da Lei Complementar federal n° 109,

de 2001, discriminará o percentual da contribuição do participante e do patrocinador,

conforme o caso,  para  cada um dos benefícios  previstos  no  plano de benefícios,

observado o disposto no art. 6° da Lei Complementar federal n° 108, de 2001.

Art. 28 - A Prevcom-MG manterá controle das reservas constituídas em nome do

participante, registrando contabilmente as contribuições deste e as do patrocinador.

CAPÍTULO IV

DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO

Art.  29  -  A supervisão  e  a  fiscalização  da  Prevcom-MG  e  de  seus  planos  de

benefícios competem ao órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência

complementar.

§ 1° - A aplicação dos regulamentos dos planos de benefícios e suas respectivas

alterações, assim como as retiradas de patrocínios, dependerão de prévia e expressa

autorização  do  órgão  fiscalizador  das  entidades  fechadas  de  previdência

complementar.
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§  2°  -  A  competência  exercida  pelo  órgão  referido  no  caput não  exime  o

patrocinador  da  responsabilidade  pela  supervisão  e  fiscalização  sistemáticas  das

atividades da Prevcom-MG.

§ 3° - Os resultados da supervisão e fiscalização exercidas pelo patrocinador serão

encaminhados ao órgão mencionado no caput.

Art.  30  -  Aplica-se,  no  âmbito  da  Prevcom-MG, o  regime disciplinar  previsto no

Capítulo VII da Lei Complementar federal n° 109, de 2001.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.  31  -  Para  atender  às  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei

complementar, fica o Poder Executivo autorizado a, no ato de criação da Prevcom-

MG, aportar recursos até o limite de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para

cobertura de despesas referentes ao custeio da implantação da Prevcom-MG.

Art. 32 - Observado o disposto no inciso I do art. 33 da Lei Complementar federal n°

109, de 2001, o Poder Executivo encaminhará ao órgão regulador e fiscalizador, no

prazo  de  até  noventa  dias  contados  a  partir  da  data  de  publicação  desta  lei

complementar,  todos os elementos  necessários  à aprovação da constituição e ao

funcionamento da Prevcom-MG, bem como à aplicação do respectivo estatuto e do

regulamento dos planos de benefícios.

Art.  33  -  A Prevcom-MG  deverá  entrar  em  funcionamento  em  até  duzentos  e

quarenta dias após a publicação da autorização concedida pelo órgão fiscalizador das

entidades fechadas de previdência complementar.

Art. 34 - Considera-se ato de improbidade, nos termos do art. 10 da Lei federal n°

8.429, de 2 de junho de 1992, o descumprimento injustificado dos prazos de que

tratam os arts. 32 e 33.

Art. 35 - Para fins de implantação, a Prevcom-MG poderá admitir empregados em

caráter temporário, mediante processo seletivo, com vistas à contratação de pessoal

técnico e administrativo.

Art.  36  -  Observado  o  disposto  no  §  9°  do  art.  7°,  o  Governador  do  Estado

designará os membros que deverão compor provisoriamente o Conselho Deliberativo

e o Conselho Fiscal da Prevcom-MG, dispensada a exigência constante no § 3° do
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art. 7°.

§ 1° - O mandato dos membros dos conselhos a que se refere o  caput será de

quatro  anos  para  os  representantes  dos  patrocinadores  e  de  dois  anos  para  os

representantes dos participantes e assistidos.

§  2°  -  Durante  o  período  do  mandato  provisório  dos  representantes  dos

participantes  e  assistidos  nos  conselhos  a  que  se  refere  o  caput,  será  realizada

eleição  para  o  próximo  mandato,  que  se  iniciará  após  o  término  do  mandato

provisório e obedecerá ao disposto nos §§ 3°, 4° e 7° do art. 7°.

§ 3° - Ao término do mandato provisório dos representantes dos patrocinadores nos

conselhos a que se refere caput, o Governador do Estado indicará, nos termos dos §§

1°, 2° e 4° do art. 7°, os representantes dos patrocinadores.

Art. 37 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Gilberto  Abramo,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.811/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.811/2013, de autoria do governador do Estado, que institui o

Programa de Proteção  aos  Defensores  dos  Direitos  Humanos  de  Minas  Gerais  -

PPDDH-MG -, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.811/2013

Institui o Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos de Minas

Gerais - PPDDH-MG.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica instituído, no âmbito da Secretaria  de Estado de Desenvolvimento

Social,  o  Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos  Humanos de Minas



3351
____________________________________________________________________________

Gerais - PPDDH-MG.

Parágrafo  único  -  O  PPDDH-MG  observará  os  princípios  estabelecidos  na

Resolução n° 53/144, de 9 de dezembro de 1998, da Assembleia Geral das Nações

Unidas, e no Decreto Federal n° 6.044, de 12 de fevereiro de 2007.

Art.  2°  -  O PPDDH-MG tem como objetivo adortar  medidas para a proteção de

pessoas  naturais  ou  jurídicas,  grupos,  instituições,  organizações  e  movimentos

sociais  que tenham seus  direitos  violados ou ameaçados em decorrência  de  sua

atuação pelo reconhecimento, respeito, proteção, promoção ou exercício de direitos

humanos.

Art. 3° - Para os fins desta lei, considera-se:

I - defensor dos direitos humanos:

a)  a  pessoa  natural  que  atue,  isolada  ou  como  membro  integrante  de  grupo,

instituição,  organização  ou  movimento  social,  pelo  reconhecimento,  respeito,

proteção, promoção ou exercício dos direitos humanos;

b) a pessoa jurídica, grupo, instituição, organização ou movimento social que atue

pelo  reconhecimento,  respeito,  proteção,  promoção  ou  exercício  dos  direitos

humanos;

II - violação ou ameaça a conduta atentatória à continuidade da atividade pessoal

ou  institucional  do  defensor  dos  direitos  humanos  e  que se manifeste,  ainda que

indiretamente, sobre sua pessoa, familiares ou integrantes da pessoa jurídica, grupo,

organização ou movimento social, em especial mediante atos que:

a) atentem contra a integridade física, psíquica ou moral, a honra ou o patrimônio;

b) possuam caráter discriminatório de qualquer natureza;

III -  rede de proteção o conjunto de  ações e iniciativas de diferentes instituições

governamentais e não governamentais, que se articulam em apoio aos defensores

dos  direitos  humanos  a  fim  de  potencializar  suas  iniciativas,  assegurando-lhes  a

proteção necessária para o desempenho de suas atividades.

Art. 4° - O defensor dos direitos humanos que, em razão de sua atuação, tenha sua

vida ou integridade física, emocional ou social em situação de risco, ou que venha a

ter  sua  atividade  desqualificada  ou  discriminada,  poderá,  nos  termos  desta  lei,

ingressar no PPDDH-MG.
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Parágrafo  único  -  A proteção a  que se  refere  o  art.  2°  poderá  ser  estendida  a

cônjuge  ou  companheiro,  ascendente,  descendente  e  dependente  que  tenham

convivência  habitual  com  o  defensor  dos  direitos  humanos,  de  acordo  com  as

necessidades de cada caso.

Art. 5° - São princípios do PPDDH-MG:

I - respeito à dignidade da pessoa humana;

II - não discriminação por motivo de gênero, orientação sexual, origem étnica ou

social,  deficiência,  procedência,  nacionalidade,  atuação  profissional,  raça,  religião,

faixa etária, situação migratória ou outro motivo;

III  -  proteção  e  assistência  aos  defensores  dos  direitos  humanos,

independentemente de nacionalidade e de colaboração em processos judiciais;

IV - promoção e garantia da cidadania e dos direitos humanos;

V - respeito a tratados e convenções internacionais de direitos humanos;

VI - universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos;

VII  -  transversalidade nas políticas  públicas em relação às questões de gênero,

orientação  sexual,  deficiência,  origem  étnica  ou  social,  procedência,  raça  e  faixa

etária.

Art.  6°  -  São diretrizes  gerais  do PPDDH-MG, previstas  na Política Nacional  de

Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos - PNPDDH:

I - fortalecimento do pacto federativo, por meio da atuação conjunta e articulada das

esferas de governo na proteção aos defensores dos direitos humanos e na atuação

das causas que geram o estado de risco ou vulnerabilidade;

II - fomento à cooperação internacional bilateral ou multilateral;

III - articulação com organizações não governamentais, nacionais e internacionais;

IV  -  estruturação  de  rede  de  proteção  aos  defensores  dos  direitos  humanos,

envolvendo as esferas de governo e organizações da sociedade civil;

V - verificação da condição de defensor dos direitos humanos e respectiva proteção

e atendimento;

VI  -  incentivo  e  realização  de  pesquisas  e  diagnósticos,  considerando  as

diversidades regionais, organização e compartilhamento de dados;

VII - incentivo à formação e à capacitação de profissionais para a proteção, bem
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como para a verificação da condição de defensor dos direitos humanos e para seu

atendimento;

VIII - incentivo à participação da sociedade civil;

IX - incentivo à participação dos órgãos de classe e conselhos profissionais;

X -  garantia  de  acesso amplo e adequado a informações e estabelecimento de

canais de diálogo entre o Estado, a sociedade e os meios de comunicação;

XI  -  implementação  de  medidas  preventivas  nas  políticas  públicas,  de  maneira

integrada e intersetorial, nas áreas de saúde, educação, trabalho, segurança, justiça,

assistência social, comunicação, cultura, entre outras;

XII - apoio e realização de campanhas socioeducativas e de conscientização nos

âmbitos internacional, nacional, regional e local, consideradas suas especificidades,

que valorizem a imagem e a atuação do defensor dos direitos humanos;

XIII - monitoramento e avaliação de campanhas com a participação da sociedade

civil;

XIV - apoio à mobilização social e fortalecimento da sociedade civil;

XV  -  fortalecimento  dos  projetos  já  existentes  e  fomento  à  criação  de  novos

projetos;

XVI - cooperação entre os órgãos de segurança pública;

XVII - cooperação jurídica nacional;

XVIII - sigilo dos procedimentos judiciais e administrativos, nos termos da lei;

XIX  -  integração  com  políticas  e  ações  de  repressão  e  responsabilização  dos

autores de crimes correlatos;

XX - proteção à vida;

XXI - prestação de assistência social, médica, psicológica e material;

XXII - iniciativas visando à superação das causas que geram o estado de risco ou

vulnerabilidade;

XXIII - preservação da identidade, imagens e dados pessoais;

XXIV - apoio para o cumprimento de obrigações civis e administrativas que exijam

comparecimento pessoal;

XXV - suspensão temporária das atividades funcionais;

XXVI - excepcionalmente, a transferência de residência ou acomodação provisória
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em local sigiloso e compatível com a proteção.

Art. 7° - Fica instituído o Conselho Deliberativo do PPDDH-MG, com as seguintes

competências gerais:

I - deliberar sobre os pedidos de inclusão e exclusão no PPDDH-MG no âmbito de

sua atuação;

II - definir o conjunto de medidas de segurança a serem adotadas em cada caso

incluído  no  PPDDH-MG,  cabendo-lhe,  em  caráter  exclusivo,  a  decisão  sobre  a

concessão de auxílios financeiros;

III  -  decidir  sobre  recursos  interpostos  contra  as  decisões  do  coordenador  do

PPDDH-MG;

IV - atuar na implementação e estruturação do PPDDH-MG;

V - firmar termos de parceria para a ampliação e o aperfeiçoamento do PPDDH-

MG;

VI - solicitar a outros órgãos do poder público a adoção de medidas que assegurem

a atuação dos defensores dos direitos humanos;

VII - acionar os órgãos competentes para que sejam tomadas medidas judiciais e

administrativas necessárias à proteção dos defensores dos direitos humanos.

Art. 8° - O Conselho Deliberativo do PPDDH-MG terá composição paritária, com

representantes do poder público e da sociedade civil  com atuação na defesa dos

direitos humanos, na forma do regulamento, assegurando-se, quanto aos primeiros, a

participação,  em  caráter  permanente,  das  Defensorias  Públicas  do  Estado  e  da

União, dos Ministérios Públicos do Estado e Federal, da Polícia Civil do Estado de

Minas Gerais - PCMG -, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG - e da

Polícia Federal.

Art.  9°  -  A solicitação  para  ingresso  no  PPDDH-MG  poderá  ser  realizada  pelo

próprio defensor dos direitos humanos ou por quem tenha conhecimento da situação

de risco do defensor dos direitos humanos e deverá ser encaminhada ao presidente

do Conselho Deliberativo e submetido à aprovação do referido conselho, mediante

parecer da equipe técnica.

Parágrafo  único  -  Após  o  atendimento,  todas  as  iniciativas  subsequentes  e

imediatas  que  se  fizerem  necessárias  em  prol  da  proteção  do  atendido  serão
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promovidas  pela  equipe  do  PPDDH-MG,  com  a  cooperação de órgãos  do  poder

público.

Art. 10 - Concedido o ingresso solicitado, o defensor dos direitos humanos deverá:

I - fornecer informações de suas atividades em defesa dos direitos humanos com

antecedência suficiente para que o responsável pela sua proteção possa avaliar, sob

o aspecto da segurança, o risco a que o defensor dos direitos humanos estiver sujeito

e verificar a conveniência da manutenção dos compromissos agendados;

II - atender às recomendações dos responsáveis pela proteção, nos assuntos a ela

relacionados,  ou  dispensá-las  formalmente  em  caso  de  discordância,  assumindo

voluntariamente os riscos a que está submetido;

III -  comunicar aos responsáveis pela proteção a ocorrência de qualquer fato ou

situação não rotineira ou que possa ser indicativa de perigo.

Parágrafo único - Para fins do disposto no inciso I, o defensor dos direitos humanos

fornecerá informações relacionadas a todas as suas atividades na hipótese de ter-lhe

sido estabelecida escolta policial.

Art. 11 - O desligamento do defensor dos direitos humanos do PPDDH-MG ocorrerá

nas seguintes hipóteses:

I  -  solicitação do próprio defensor  dos direitos  humanos ou de seu responsável

legal;

II - cessação dos motivos que ensejaram a proteção;

III - cessação das atividades na defesa dos direitos humanos;

IV -  descumprimento  das  normas,  restrições  e  recomendações  do  PPDDH-MG,

após decisão do Conselho Deliberativo, nos termos de seu regimento interno.

Art.  12  -  Para  garantir  a  segurança  dos  defensores  dos  direitos  humanos,  o

PPDDH-MG poderá, entre outras medidas:

I - articular a rede de proteção;

II - transportar de maneira segura e adequada o defensor dos direitos humanos,

garantindo a continuidade de suas atividades;

III  -  fornecer  e instalar  equipamentos para  a segurança pessoal  ou da sede do

defensor dos direitos humanos;

IV - adotar medidas visando à superação das causas que levaram à inclusão do
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defensor dos direitos humanos no PPDDH-MG;

V - viabilizar o atendimento psicológico, médico, de assistência social e jurídica;

VI - prestar ajuda financeira para prover a subsistência individual ou familiar no caso

de o defensor dos direitos humanos, em virtude da ameaça, estar impossibilitado total

ou  parcialmente  de  desenvolver  o  seu trabalho  regular  e  desprovido  de qualquer

outra fonte de renda;

VII -  apoiar e facilitar  o cumprimento de obrigações que exijam comparecimento

pessoal;

VIII - articular a suspensão temporária das atividades funcionais, sem prejuízo dos

respectivos vencimentos ou vantagens, quando o defensor dos direitos humanos em

risco  ou  vulnerabilidade  for  servidor  público  impossibilitado  de  exercer  suas

atividades;

IX  -  viabilizar  a  transferência de  residência  ou  acomodação provisória  em local

sigiloso e compatível com a proteção;

X - articular a proteção policial, quando necessário, com planejamento adequado

para cada caso;

XI  -  articular  a  transferência  para  o  Programa  de  Assistência  às  Vítimas  e

Testemunhas Ameaçadas, previsto na Lei Federal n° 9.807, de 13 de julho de 1999,

quando for o caso.

Parágrafo único - A ajuda financeira de que trata o inciso VI deverá ser autorizada

pelo  Conselho  Deliberativo  e  será  paga  por  tempo  determinado,  em  valor  nunca

inferior a um salário mínimo vigente.

Art.  13  -  Os  órgãos  policiais  prestarão  a  colaboração  e  o  apoio  necessários  à

execução do PPDDH-MG.

Art.  14  -  A  composição,  o  funcionamento  e  outras  atribuições  do  Conselho

Deliberativo e da equipe técnica do PPDDH-MG serão objeto de regulamentação.

Art.  15  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotação orçamentária própria.

Art. 16 - Ficam acrescentados ao art. 134 da Lei Delegada n° 180, de 20 de janeiro

de 2011, o seguintes inciso VIII e §§ 11 a 13:

“Art. 134 - (...)
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VIII - o Comitê Estadual para a Prevenção da Tortura e de Outros Tratamentos ou

Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes - Cept-MG.

(...)

§ 11 - O Cept-MG será composto por treze integrantes do Conselho de Criminologia

e Política Criminal e por treze integrantes designados pelo Governador do Estado

entre representantes indicados por organizações da sociedade civil com reconhecida

atuação na defesa de direitos humanos e no combate à tortura no Estado que não

tenham assento no Conselho de Criminologia e Política Criminal.

§ 12 - Compete ao Cept-MG:

I - acompanhar, monitorar, avaliar a implementação e propor o aperfeiçoamento de

ações,  programas,  projetos  e  planos  de  prevenção e  combate  à  tortura  e  outros

tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, desenvolvidos em âmbito

estadual;

II  -  acompanhar  e  colaborar  para  o  aprimoramento  das  funções  de  órgãos  de

âmbito nacional ou estadual cuja atuação esteja relacionada com as finalidades do

Cept-MG;

III  -  acompanhar  a  tramitação  dos  procedimentos  de  apuração  administrativa  e

judicial e a tramitação de propostas normativas relacionadas com a prevenção da

tortura e de outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes;

IV - propor e acompanhar projetos de cooperação técnica a serem firmados entre o

Estado  e  a  União,  bem  como  entre  o  Estado  e  os  organismos  nacionais  e

internacionais que tratam da prevenção da tortura e de outros tratamentos ou penas

cruéis, desumanos ou degradantes;

V - recomendar a elaboração de estudos e pesquisas e incentivar a realização de

campanhas  e  o  desenvolvimento  de  políticas  e  programas  relacionados  com  a

prevenção  da  tortura  e  de  outros  tratamentos  ou  penas  cruéis,  desumanos  ou

degradantes;

VI  -  articular-se  com  organizações  e  organismos  locais,  regionais,  nacionais  e

internacionais, com especial atenção à implementação das orientações do Sistema

Interamericano de Direitos Humanos e da Organização das Nações Unidas;

VII - receber denúncias e relatórios produzidos no âmbito do Sistema Estadual de
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Prevenção da Tortura e  de  Outros  Tratamentos ou  Penas Cruéis,  Desumanos ou

Degradantes de Minas Gerais - Sisprev-MG;

VIII - apoiar a criação de comitês ou comissões assemelhados na esfera municipal

para o monitoramento e a avaliação das ações locais;

IX - elaborar relatório anual de atividades, na forma e no prazo previstos em seu

regimento interno;

X - elaborar e aprovar seu regimento interno.

§ 13 -  A participação dos integrantes do Cept-MG não será remunerada e será

considerada função pública relevante.”.

Art. 17 - Fica acrescentada ao Capítulo VIII do Título II da Lei Delegada n° 180, de

2011, a seguinte Seção II, constituída pelos arts. 144-A a 144-D:

"TÍTULO II

(…)

CAPÍTULO VIII

(…)

Seção II

Do Sistema Estadual de Prevenção da Tortura e de Outros Tratamentos ou

Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes de Minas Gerais

Art. 144-A - Fica instituído o Sistema Estadual de Prevenção da Tortura e de Outros

Tratamentos  ou  Penas  Cruéis,  Desumanos  ou  Degradantes  de  Minas  Gerais  -

Sisprev-MG -, com a finalidade de coordenar e integrar as ações de prevenção à

tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes no Estado.

Art. 144-B - O Sisprev-MG é integrado pelas seguintes instituições, sem relação de

subordinação:

I - Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds;

II - Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais;

III - Ministério Público do Estado de Minas Gerais;

IV - Polícia Civil do Estado de Minas Gerais - PCMG;

V - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG;

VI - Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG;

VII - Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais;
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VIII - Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa.

Art. 144-C - Compete ao Cept-MG elaborar diretrizes, colaborar no planejamento e

acompanhar e avaliar as ações no âmbito do Sisprev-MG.

Parágrafo único - As Corregedorias-Gerais da PCMG, da PMMG, do CBBMG e da

Seds, a Ouvidoria de Polícia e o Conselho de Criminologia e Política Criminal atuarão

de forma integrada e coordenada, em consonância com as diretrizes elaboradas nos

termos do caput.

Art. 144-D - O Estado adotará, no âmbito do Sisprev-MG, por meio de normas e

ações específicas, as providências necessárias para a implementação do mecanismo

de prevenção previsto no Protocolo Adicional à Convenção Contra a Tortura e Outros

Tratamentos  ou  Penas  Cruéis,  Desumanos  ou  Degradantes,  adotado  na  57ª

Assembleia Geral das Nações Unidas, em 18 de dezembro de 2002.”.

Art. 18 - Fica acrescentado ao art. 74 da Lei n° 8.533, de 17 de abril de 1984, o

seguinte inciso XII:

“Art. 74 - (…)

XII - atuar na prevenção da tortura e de outras punições ou tratamentos desumanos

e  cruéis,  conforme  as  diretrizes  elaboradas  no  âmbito  do  Sistema  Estadual  de

Prevenção da Tortura e  de  Outros  Tratamentos ou  Penas Cruéis,  Desumanos ou

Degradantes de Minas Gerais - Sisprev-MG.”.

Art. 19 - A implantação do mecanismo de prevenção a que se refere o art. 144-D da

Lei  Delegada n° 180, de 2011, acrescentado por esta lei,  dar-se-á nos termos do

regulamento, no prazo de noventa dias contados da data de publicação desta lei, e

obedecerá  aos  princípios  e  procedimentos  previstos  no  Protocolo  Adicional  à

Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou

Degradantes,  assegurando-se,  na  atuação  dos  integrantes  do  mecanismo,  as

competências e prerrogativas estabelecidas no Protocolo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Gilberto  Abramo,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.902/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.902/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza o

Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Pirapora  o  imóvel  que  especifica,  foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.902/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Pirapora  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Pirapora imóvel

com área de 1.856,00m² (hum mil oitocentos e cinquenta e seis metros quadrados),

situado naquele município, registrado sob o n° 254, às fls. 125V e 126 do Livro 3-C,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pirapora.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento de

órgãos administrativos do Município de Pirapora.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Pirapora não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4°  -  O  Município  de  Pirapora  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.
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Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.903/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.903/2013, de autoria do Governador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Matipó o imóvel que especifica, foi aprovado

no 2º turno, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.903/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Matipó o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Matipó imóvel

com  área  de  612m²  (seiscentos  e  doze  metros  quadrados),  situado  naquele

município, registrado sob o n° 19.875, a fls. 133 do Livro 3-K, no Cartório do Registro

de Imóveis da Comarca de Abre Campo.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento de

entidade privada sem fins lucrativos dedicada à assistência social.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Matipó não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4°  -  O  Município  de  Matipó  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.
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Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.926/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  n°  3.926/2013,  de  autoria  do deputado  João Vítor  Xavier,  que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Acima o imóvel que específica,

foi aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.926/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Acima e ao Município de

Betim os imóveis que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Rio Acima imóvel

com área de 21.600m² (vinte e um mil e seiscentos metros quadrados), situado na

Rua Afonso Pena, naquele município, registrado sob o n° 16.639, no Livro n° 2, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Lima.

§ 1° - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento do complexo

denominado Centro Social Urbano de Rio Acima.

§ 2° - O imóvel de que trata o caput reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no § 1°.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Betim imóvel

com área de 70.000m² (setenta mil metros quadrados), situado no local denominado

Teixeirinhas,  na  Rua  João  Silva  Santos,  naquele  município,  registrado  sob  o  n°

22.973, no Livro n° 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Betim.

§ 1° - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao desenvolvimento de atividades

de interesse comunitário.

§ 2° - O imóvel de que trata o caput reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
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prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no § 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Gilberto  Abramo,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.950/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.950/2013, de autoria do deputado Arlen Santiago, que dispõe

sobre a prorrogação dos mandatos dos Conselheiros Tutelares no Estado e dá outras

providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.950/2013

Dispõe sobre o mandato dos conselheiros tutelares de municípios do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O mandato do conselheiro tutelar de município do Estado empossado a

partir de 1° de janeiro de 2011 encerrar-se-á em 10 de janeiro de 2016.

§ 1° - O conselheiro tutelar a que se refere o caput que tiver exercido o mandato por

período ininterrupto superior a quatro anos e meio não poderá participar do processo

de escolha unificado que ocorrerá em 2015.

§ 2° - Não haverá processo de escolha para os conselhos tutelares em 2014.

Art. 2° - O disposto no caput do art. 1° não se aplica ao município que regular de

forma diversa a transição para o processo de escolha em data unificada estabelecido

pela Lei Federal n° 12.696, de 25 de julho de 2012.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.027/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.027/2013, de autoria do deputado Lafayette de Andrada, que

autoriza a Fundação Hospitalar  do Estado de Minas Gerais  - Fhemig -  a doar ao

Município de Barbacena o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma

do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.027/2013

Autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - a doar ao

Município de Barbacena o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  a  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fhemig  -

autorizada a doar ao Município de Barbacena imóvel com área de 8.481m2 (oito mil

quatrocentos e oitenta e um metros quadrados), conforme descrição no Anexo desta

lei, a ser desmembrado de imóvel com área de 3.343.907m2 (três milhões trezentos e

quarenta  e  três  mil  novecentos  e  sete  metros  quadrados),  situado  no  local

denominado  Olaria,  no  Centro  Hospitalar  Psiquiátrico  de  Barbacena,  naquele

município, registrado sob o n° 36.036, a fls. 60 do Livro 3-AN, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Barbacena.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o  caput destina-se à implantação do

Centro Viva Vida.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, findo o

prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Gilberto  Abramo,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro.



3365
____________________________________________________________________________

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 2013)

A área a ser doada tem a seguinte descrição: inicia-se no Vértice 1, de coordenadas

N 7655754,568m e E 626168,144m; deste segue confrontando com a margem do

Córrego Caieiro, com azimute 109°41'02” e extensão de 14,823m até o Vértice 2, de

coordenadas  N  7655749,575m  e  E  626182,100m,  com  azimute  173°08'09”  e

extensão  de  51,497m  até  o  Vértice  3,  de  coordenadas  N  7655698,448m  e  E

626188,255m, com azimute 133°18'16” e extensão de 23,869m até o Vértice 4, de

coordenadas  N  7655682,077m  e  E  626205,625m,  com  azimute  114°16'34”  e

extensão  de  33,424m  até  o  Vértice  5,  de  coordenadas  N  7655668,335m  e  E

626236,093m; deste, confrontando com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas

Gerais - Fhemig -, com azimute 212°11'13” e extensão 26,210m até o Vértice 6, de

coordenadas  N  7655646,153m  e  E  626222,131m,  com  azimute  306°48'29”  e

extensão  de  46,508m  até  o  Vértice  7,  de  coordenadas  N  7655674,017m  e  E

626184,895m, com azimute 227°47'36” e extensão de 49,199m até o Vértice 8, de

coordenadas  N  7655640,965m  e  E  626148,451m,  com  azimute  313°46'18”  e

extensão  de  77,088m  até  o  Vértice  9,  de  coordenadas  N  7655694,293m  e  E

626092,786m; deste segue confrontando com a margem do Córrego Caieiro,  com

azimute  33°26'36”  e  extensão  de  70,844m  até  o  Vértice  10,  de  coordenadas  N

7655753,408m e E 626131,829m, com azimute 88°10'12” e extensão de 36,333m até

o Vértice  1,  ponto  inicial  da  descrição desse perímetro,  perfazendo uma área de

8.481m2 (oito mil quatrocentos e oitenta e um metros quadrados).

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.075/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.075/2013, de autoria do deputado Dinis Pinheiro, que autoriza

o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Coluna  o  imóvel  que  especifica,  foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.075/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Coluna o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Coluna imóvel

com  área  de  2.000m²  (dois  mil  metros  quadrados),  situado  naquele  município,

registrado sob o n° 9.546,  a fls.  291 do Livro n° 3-E,  no Cartório  de Registro de

Imóveis da Comarca de São João Evangelista.

Parágrafo único -  O imóvel a que se refere o  caput destina-se à construção de

unidade  básica  de  saúde,  à  instalação  de  apoio  operacional  da  Prefeitura  e  à

realização de atividades de interesse social da comunidade.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.231/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.231/2013, de autoria do deputado  Dalmo Ribeiro Silva, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ibitiúra de Minas o imóvel que

especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.231/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ibitiúra de Minas o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Ibitiúra de Minas

imóvel com área de 880,80m2 (oitocentos e oitenta vírgula oitenta metros quadrados),

conforme descrição no Anexo desta lei, a ser desmembrado de terreno com área de

5.222,29m2 (cinco mil duzentos e vinte e dois vírgula vinte e nove metros quadrados),

situado na Rua Antônio Pinto de Carvalho, naquele município, registrado sob o n°

21.219, a fls.  256 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Andradas.

Parágrafo único - O imóvel a ser doado de que trata o caput destina-se à instalação

de creche municipal.

Art.  2° -  O imóvel a ser doado de que trata esta lei  reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 2013)

O imóvel a ser doado tem a seguinte descrição: 36,70m (trinta e seis vírgula setenta

metros) de frente, confrontando com a Rua Joaquim José de Andrade; 24m (vinte e

quatro metros) na lateral direita, confrontando com o estádio municipal; 36,70m (trinta

e seis vírgula setenta metros) de fundos, confrontando com o lote 240; e 24 (vinte e

quatro metros) na lateral esquerda, confrontando com o Lote 240, perfazendo uma

área de 880,80m2 (oitocentos e oitenta vírgula oitenta metros quadrados).

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.239/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.239/2013, de autoria do deputado Jayro Lessa, que autoriza o

Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Aimorés  o  imóvel  que  especifica,  foi

aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.239/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Aimorés o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Aimorés imóvel

com área de 12.956,85m² (doze mil novecentos e cinquenta e seis vírgula oitenta e

cinco metros quadrados), situado na Rua Getúlio Vargas, s/n°, Bairro Conceição do

Capim, naquele município, registrado sob o n° R-4.636, a fls. 138 do Livro 3-C, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Aimorés.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à implantação de um

centro de tratamento de dependentes químicos.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.258/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.258/2013, de autoria dos deputados Rômulo Veneroso, Ivair

Nogueira e Pinduca Ferreira, que dispõe sobre a transferência de domínio, do Estado

para o Município de Betim, de trecho da Rodovia MG-050, foi aprovado no 2° turno,

com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.258/2013

Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder
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Executivo a doá-lo ao Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica desafetado o trecho da Rodovia MG-050 compreendido entre a ponte

sobre o Córrego Saraiva e a divisa com o Município de Juatuba.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Betim o trecho

de rodovia de que trata o art. 1°.

Parágrafo  único  -  O  trecho  de  rodovia  de  que  trata  esta  lei  fica  denominado

Raimundo Gabriel de Rezende (Dico Rezende), passa a integrar o perímetro urbano

do Município de Betim e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3° - O trecho de rodovia objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao

patrimônio  do  Estado  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da

escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação  prevista  no

parágrafo único do art. 2°.

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.299/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.299/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza o

Instituto  de  Previdência  dos  Servidores do  Estado de Minas Gerais  -  Ipsemg -  a

alienar,  por  meio  de  venda,  o  imóvel  que  especifica,  foi  aprovado  nos  turnos

regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.299/2013

Autoriza o Instituto de Previdência dos  Servidores do Estado de Minas Gerais -

Ipsemg - a alienar, por meio de venda, o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais

- Ipsemg -  autorizado  a  alienar,  por  meio  de  venda,  imóvel  com  área  de 720m²

(setecentos e vinte metros quadrados), constituído pelos lotes 19 e 20 do quarteirão

12 do Bairro  Nova  Suíça,  com todas  as suas  edificações,  situado na Rua Padre

Matias, n° 42, no Município de Belo Horizonte, registrado sob o n° 7.167, no Livro 2,

no Cartório do 7° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte.

Parágrafo único - Os recursos provenientes da alienação do imóvel relacionado no

caput serão destinados ao atendimento dos fins institucionais do Ipsemg, observado o

disposto no art. 44 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 2° - A venda de que trata esta lei será precedida de avaliação e licitação, na

modalidade de concorrência, a cargo de comissão a ser designada pelo Ipsemg.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Gilberto  Abramo,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.352/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.352/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza a

abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Fundo

Estadual  de  Proteção e  Defesa do Consumidor,  foi  aprovado em turno único,  na

forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.352/2013

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao
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Orçamento Fiscal do Estado em favor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do

Consumidor, no valor de R$5.270.000,00 (cinco milhões duzentos e setenta mil reais),

para atender a:

I - outras despesas correntes, no valor de R$3.120.000,00 (três milhões cento e

vinte mil reais);

II - investimentos, no valor de R$2.150.000,00 (dois milhões cento e cinquenta mil

reais).

Art. 2° - Para atender ao disposto no art. 1°, serão utilizados recursos provenientes

do superávit  financeiro do exercício de 2012 da receita de Recursos Diretamente

Arrecadados do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, no valor de

R$5.270.000,00 (cinco milhões duzentos e setenta mil reais).

Art. 3° - A aplicação desta lei observará o disposto no art. 169 da Constituição da

República e as normas pertinentes da Lei Complementar federal n° 101, de 4 de maio

de 2000.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.387/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.387/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza o

Instituto  de  Previdência  dos  Servidores do  Estado de Minas Gerais  -  Ipsemg -  a

alienar o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1°

turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.387/2013

Autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -

Ipsemg - a alienar, por meio de venda, o imóvel que especifica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -

Ipsemg - autorizado a alienar, por meio de venda, imóvel com área aproximada de

1.476m² (hum mil quatrocentos e setenta e seis metros quadrados), constituído pelo

lote 25-A e parte dos lotes 26-A e 27 do quarteirão 4-C da 8ª Seção Suburbana,

localizado na Avenida do Contorno, n° 3.219, Bairro Santa Efigênia, Município de Belo

Horizonte, registrado sob o n° 29.607 no Livro 2, no Cartório do 2° Ofício de Registros

de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte.

Parágrafo único - Os recursos provenientes da alienação do imóvel relacionado no

caput serão destinados a investimentos na construção e aquisição de instalações ou

equipamentos necessários às atividades finalísticas do Ipsemg, observado o disposto

no art. 44 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 2° - A venda de que trata esta lei será precedida de avaliação e licitação, na

modalidade de concorrência, a cargo de comissão a ser designada pelo Ipsemg.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Luiz  Humberto  Carneiro,  relator  -  Gilberto

Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.390/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.390/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza o

Poder  Executivo  a  doar  os  imóveis  que  especifica  e  dá  outras  providências,  foi

aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.390/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  os  imóveis  que  especifica  e  dá  outras

providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado a  doar  aos  respectivos  ocupantes,

detentores  da  posse precária,  os  imóveis  que integram  os  ativos  patrimoniais  de

propriedade do Estado de Minas Gerais,  advindos da extinta Caixa Econômica do

Estado de Minas Gerais - MinasCaixa -, relacionados no Anexo.

Art. 2° - Terá direito de receber os imóveis em doação o ocupante que se enquadrar

em uma das situações:

I - ocupante do imóvel ex-mutuário ou a ele vinculado:

a) ex-mutuário ou cônjuge deste, a ser identificado pelo contrato de empréstimo

habitacional concedido pela extinta MinasCaixa, com apresentação de documento de

identidade;

b) filhos, netos, genro ou nora de ex-mutuário ou de seu cônjuge, a ser identificado

por  meio  de  certidão  de  nascimento,  certidão  de  casamento  ou  documento  de

identidade;

c) ocupante do imóvel com contrato de promessa de compra e venda assinado com

o ex-mutuário, caso em que deverá apresentar o contrato assinado pelas partes e

documento de identidade;

II - ocupante do imóvel sem vínculo com o mutuário:

a) ocupante do imóvel com contrato de promessa de compra e venda assinado com

terceiro,  caso  em  que  deverá  apresentar  o  contrato  assinado  pelas  partes  e

documento de identidade e comprovar estar na posse do imóvel há pelo menos cinco

anos;

b) ocupante do imóvel com contrato de locação, caso em que deverá apresentar o

contrato assinado pelas partes e comprovar residir no imóvel há pelo menos cinco

anos mediante apresentação de contas de água, luz e impostos ou taxas incidentes

sobre o imóvel;

III  -  ocupante sem vínculo contratual que comprovar  a posse do imóvel  há pelo

menos cinco anos, mediante apresentação de contas de água, luz e pagamento de

impostos, bem como declaração por instrumento público de cinco pessoas idôneas

confrontantes  ou  vizinhas  do  imóvel  pretendido  pelo  ocupante,  que  atestarem  a

ocupação do imóvel pelo prazo mínimo de cinco anos.
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Art.  3°  -  Para  fins  de  doação,  serão  consideradas  como área do  terreno  e  da

edificação  as  originalmente  constantes  do  registro  do  imóvel  por  ocasião  da

assinatura do contrato de empréstimo habitacional  entre a extinta MinasCaixa e o

mutuário inadimplente.

Parágrafo  único  -  Eventuais  benfeitorias  e  acréscimos  na  área  construída,

realizadas  em  data  posterior  ao  registro  da  Carta  de  Arrematação  pela  extinta

MinasCaixa, não terão seu valor computado para fins de quantificação do valor da

doação.

Art.  4°  -  No momento  de  lavratura  do  registro  público  do  imóvel  em nome do

beneficiário,  deverá  ser  averbada  a  proibição  de  venda  ou  cessão  do  imóvel  a

terceiros, pelo prazo de cinco anos, à exceção de falecimento do titular do imóvel e

de sua transferência para os herdeiros.

Art. 5° - Aos imóveis de que trata esta lei não se aplicam os critérios do art. 11 da

Lei n° 13.439, de 30 de dezembro de 1999.

Art.  6° - O ocupante deverá apresentar certidão negativa da existência de feitos

judiciais contra o Estado que tratem do imóvel objeto da regularização pretendida ou

deverá desistir de qualquer demanda que tenha o referido imóvel como objeto.

Art. 7° - Fica a Advocacia-Geral do Estado, ao final do processo de doação de que

trata esta lei, autorizada a desistir de ações judiciais que envolvam o imóvel objeto da

regularização.

Art. 8° - As custas, taxas e emolumentos cartoriais devidos pelos atos de registro

público dos imóveis previstos nesta lei serão reduzidos em 90% (noventa por cento).

Art. 9° - Os beneficiários da doação ficam isentos do pagamento do Imposto sobre

Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD -, não se

aplicando aos imóveis de que trata esta lei os critérios estabelecidos no inciso II do

art. 3° da Lei n° 14.941, de 29 de dezembro de 2003, e no inciso II do art. 6° do

Decreto n° 43.981, de 3 de março de 2005.

Art. 10 - A regulamentação da doação dos imóveis de que trata esta lei, inclusive o

prazo para sua efetivação, será feita por decreto.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.
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Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Luiz  Humberto  Carneiro,  relator  -  Gilberto

Abramo.

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 2013)

* - O Anexo a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 2013, foi publicado no

Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.439/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.439/2013, de autoria do governador do Estado, que extingue o

Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais e dá outras providências, foi aprovado

no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.439/2013

Extingue  o  Instituto  de  Terras  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Iter  -  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° - Fica extinta a autarquia Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais,

criada pela Lei  n°  14.084,  de 6 de dezembro de 2001,  e ficam transferidas suas

competências:

I - para a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -,

as  relativas  ao  planejamento,  à  coordenação  e  à  execução da  política  agrária  e

fundiária rural do Estado, na forma do art. 5°;

II - para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e

Gestão Metropolitana -  Sedru -,  as relativas ao planejamento,  à coordenação e à

execução da política fundiária urbana do Estado, na forma do art. 6°.

III - para a Fundação Rural Mineira - Ruralminas -, as relativas à arrecadação de

áreas devolutas rurais e urbanas.
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Art.  2°  -  A Seapa sucederá  o Iter  nos contratos  e  convênios  celebrados  e  nos

demais direitos e obrigações, exceto naqueles relativos à regularização urbana, nos

quais a Sedru sucederá o Iter.

Parágrafo único - Ficam transferidos para a Seapa os arquivos e a execução dos

contratos, convênios, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pelo Iter

até  a  data  da  publicação  desta  lei,  excetuados  aqueles  relativos  à  regularização

urbana, que ficam transferidos para a Sedru, procedendo-se, quando necessário, às

adequações, às ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Art. 3° - Os veículos e equipamentos que constituem o patrimônio do Iter reverterão

ao patrimônio da Seapa.

Parágrafo único - Os demais bens móveis e imóveis que constituem o patrimônio do

Iter  reverterão ao patrimônio da Seapa, excetuados os destinados à regularização

urbana, que ficam transferidos para a Sedru.

Art. 4° - Ficam a Seapa, no que tange à regularização fundiária rural, e a Sedru, no

que tange à regularização fundiária urbana, autorizadas a doar, ceder ou transferir,

mediante convênio com a Ruralminas, as terras públicas dominiais ou devolutas do

patrimônio do Estado necessárias à execução da política fundiária.

§  1°  -  Os processos de regularização fundiária  e as  titulações decorrentes  das

medidas previstas no caput serão de competência das secretarias nele referidas.

§ 2° - Ficam transferidos para a Ruralminas todos os direitos e obrigações relativos

aos procedimentos administrativos ou judiciais decorrentes da gestão de contratos de

arrendamento de terras devolutas rurais celebrados pelo Iter.

Art. 5° - O caput do art. 74 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar com a

seguinte redação, e ficam acrescentados ao artigo os seguintes incisos XX a XXV,

passando seu inciso XX a vigorar como inciso XXVI:

“Art. 74 - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa

-, a que se refere o inciso I  do art. 5° da Lei Delegada n° 179, de 2011, tem por

finalidade planejar, promover, organizar, dirigir, coordenar, executar, regular, controlar

e  avaliar  as  ações  setoriais  a  cargo  do  Estado  relativas  ao  fomento  e  ao

desenvolvimento do agronegócio e da agricultura familiar, abrangendo as atividades

agrossilvipastoris,  ao  aproveitamento  dos  recursos  naturais  renováveis,  ao
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desenvolvimento  sustentável  do  meio  rural,  à  gestão  de qualidade,  ao  transporte,

armazenamento,  comercialização e distribuição de produtos e à política  agrária  e

fundiária rural do Estado, competindo-lhe:

(...)

XX  -  prevenir  e  mediar  conflitos  que  envolvam  a  posse  e  o  uso  da  terra,

contribuindo para a promoção e a defesa dos direitos humanos e civis, observada a

diretriz governamental;

XXI - fornecer suporte técnico, com vistas à articulação dos esforços do Estado com

os da União, dos Municípios e de entidades civis, em favor da regularização fundiária

rural e da reforma agrária;

XXII - executar a política agrária do Estado, de acordo com programa estadual de

reforma agrária;

XXIII - celebrar convênios, contratos e acordos com órgãos e entidades públicas ou

privadas,  nacionais  ou  internacionais,  com vistas  à consecução de sua finalidade

institucional;

XXIV - apoiar o Estado no processo de captação de recursos relativos ao crédito

fundiário e promover os repasses, observada a diretriz governamental;

XXV  -  desenvolver  ou  fomentar  ações  de  apoio  voltadas  à  consolidação  dos

projetos de assentamento e reforma agrária no Estado sob a responsabilidade do

governo federal e coordenar e executar ações da mesma natureza;”.

Art.  6°  -  Ficam acrescentados ao art.  81 da Lei  Delegada n°  180,  de 2011,  os

seguintes incisos IX a XI, passando o inciso IX a vigorar como inciso XII:

“Art. 81 - (…)

IX - promover a discriminação e a arrecadação de terras devolutas rurais, realizar a

sua  gestão  e  administrar  as  terras  arrecadadas,  inclusive  as  terras  devolutas

provenientes dos distritos florestais, até que recebam destinação específica;

X - organizar, implantar e coordenar a manutenção do cadastro rural do Estado,

bem  como  identificar  terras  abandonadas,  subaproveitadas,  reservadas  à

especulação e com uso inadequado à atividade agropecuária;

XI - elaborar e executar plano, programa e projetos referentes à telefonia rural;”.

Art. 7° - O art. 157 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte
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redação:

“Art. 157 - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e

Gestão  Metropolitana  -  Sedru  -,  a  que  se  refere  o  inciso  VIII  do  art.  5°  da  Lei

Delegada n° 179, de 2011, tem por finalidade planejar, organizar, dirigir, coordenar,

executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado relativas à política

de desenvolvimento regional e urbano e gestão metropolitana, competindo-lhe:

I  -  formular  planos,  programas,  propostas  e  estratégias  em  sua  área  de

competência, inclusive as de habitação de interesse social, de saneamento básico e

ambiental, urbanos e rurais, e de apoio à infraestrutura urbana, em articulação com a

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e demais órgãos e entidades da

administração pública, observadas as diretrizes governamentais;

II - coordenar a política estadual de desenvolvimento regional e urbano e gestão

metropolitana, bem como promover e supervisionar sua execução;

III - apoiar o associativismo municipal e a integração dos municípios de uma mesma

microrregião;

IV  -  prestar  assistência  técnica  aos  municípios  e  difundir  os  instrumentos  de

planejamento e gestão de cidades, em temas específicos de sua competência;

V - elaborar, direta ou indiretamente, em temas específicos de sua competência,

notadamente sobre planejamento territorial, estudos, pesquisas, programas e projetos

voltados para o desenvolvimento municipal e regional ou contratar sua realização;

VI - regular a expansão urbana e emitir  anuência prévia, incluindo prestação de

serviços de análise dos projetos e sua respectiva precificação, para os municípios

não integrantes de regiões metropolitanas, nos casos de:

a) loteamento ou desmembramento localizado em área de interesse especial, tal

como  área  de  proteção  aos  mananciais  ou  ao  patrimônio  cultural,  histórico,

paisagístico e arqueológico;

b) loteamento ou desmembramento localizado em área limítrofe de município ou

pertencente a mais de um município ou em aglomerações urbanas;

c)  loteamento  que  abranja  área  superior  a  1.000.000m²  (um  milhão  de  metros

quadrados);

VII - integrar programas, projetos e atividades urbanos e rurais, federais, estaduais
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ou municipais,  de desenvolvimento regional e urbano, de infraestrutura urbana, de

saneamento básico e ambiental e de habitação de interesse social;

VIII - articular-se com instituições públicas e privadas que atuem em sua área de

competência, visando à cooperação técnica e à integração de ações setoriais com

impacto na competitividade e na qualidade de vida das cidades;

IX  -  articular-se  com  a  União  e  com  órgãos  e  entidades  de  fomento  e

desenvolvimento  nacionais  e  internacionais,  sob a  coordenação  da  Secretaria  de

Estado de Planejamento e Gestão, visando à captação de recursos para programas e

projetos relacionados a sua competência, observadas as diretrizes específicas;

X -  desenvolver,  no  âmbito  de  sua competência,  ações  para  a estruturação de

consórcios públicos e parcerias no âmbito estadual e apoiar os municípios para a

consecução de tal finalidade;

XI  -  promover  parcerias  entre  o  Estado  e  os  municípios  para  a  construção  de

habitações e a realização de melhorias habitacionais nas zonas rurais, em articulação

com a Seapa,  admitindo-se,  excepcionalmente,  a execução direta  nos  casos não

onerosos para o mutuário;

XII - articular-se com os municípios e com órgãos e entidades competentes para a

viabilização de infraestrutura e a regularização urbanística de vilas e favelas, com

vistas à execução direta ou indireta;

XIII - exercer o poder de polícia no âmbito de sua competência, em especial na

regulação da expansão urbana, de que trata o inciso VI, cobrando taxas e aplicando

sanções previstas em lei, e gerir receitas específicas;

XIV  -  coordenar  a  elaboração  e  a  implementação  dos  planos  de  regularização

fundiária urbana;

XV - formular, por meio de agências, em articulação com as secretarias e entidades

do Estado e com os municípios metropolitanos, planos e programas em sua área de

atuação e  apoiar  as  ações  voltadas para o  desenvolvimento  socioeconômico das

regiões metropolitanas do Estado;

XVI - implementar e consolidar o modelo institucional de gestão metropolitana, em

conformidade com o art. 65 da Constituição do Estado e com a legislação pertinente.

§ 1° - Nos órgãos e instituições responsáveis pela gestão de região metropolitana,
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conforme previsto no art. 7° da Lei Complementar n° 88, de 12 de janeiro de 2006, o

Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e  Gestão

Metropolitana representará o Poder Executivo, quando designado pelo Governador.

§ 2° - Os projetos estratégicos em território metropolitano geridos pelas secretarias

e  entidades  do  Estado  serão  compatíveis  com  as  macrodiretrizes  da  estratégia

metropolitana governamental, e sua operacionalização será precedida de articulação

no âmbito dos órgãos e instituições a que se refere o §1°.”.

Art. 8° - O  caput do art. 158 e a alínea “c” do item VIII do mesmo artigo da Lei

Delegada n° 180, de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 158 - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e

Gestão Metropolitana tem a seguinte estrutura orgânica básica:

(...)

VIII - (...)

c) Superintendência de Infraestrutura;”.

Art.  9°  -  Ficam  extintos  os  seguintes  cargos  de  provimento  em  comissão  e

Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - do Iter, constantes no item V.10 do

Anexo  V  da  Lei  Delegada  n°  175,  de  26  de  janeiro  de  2007,  considerados  as

alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14 e 24 da referida

lei delegada:

I - cargos da Administração Superior:

a) um cargo de Diretor-Geral;

b) um cargo de Vice-Diretor-Geral;

c) quatro cargos de Diretor;

II - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica e

Fundacional do Poder Executivo - DAI:

a) um DAI-5;

b) quinze DAI-12;

c) cinco DAI-13;

d) quatorze DAI-17;

e) dois DAI-20;

f) dois DAI-24.
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III - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) nove GTEI-1;

b) nove GTEI-2.

Art. 10 - Ficam criados, na Seapa, os seguintes cargos de provimento em comissão

do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo -

DAD - e Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE -, a que se refere o item IV.2.1

do Anexo IV da Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro de 2007, considerados as

alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida

lei delegada:

I  -  cargos  do  Grupo  de  Direção e  Assessoramento  da  Administração Direta  do

Poder Executivo - DAD:

a) um DAD-2;

b) dez DAD-3;

c) dez DAD-4;

d) dois DAD-5;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) três GTED-2.

Art. 11 - Ficam transferidos para a Seapa os seguintes cargos de provimento em

comissão do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder

Executivo - DAD - e Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - do Gabinete de

Secretário de Estado Extraordinário de Regularização Fundiária, constantes no item

IV.2.11.7 do Anexo IV da Lei Delegada n° 174, de 2007, considerados as alterações e

os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I  -  cargos  do  Grupo  de  Direção e  Assessoramento  da  Administração Direta  do

Poder Executivo - DAD:

a) um DAD-2;

b) três DAD-4;

c) um DAD-8;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) duas GTED-1;
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b) três GTED-2;

c) duas GTED-3.

Art. 12 - Em função do disposto nos arts. 10 e 11 desta lei, o item IV.2.1 do Anexo IV

da Lei Delegada n° 174, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo I desta lei,

considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16

e 31 da referida lei delegada.

Art.  13  -  Ficam  criados  na  Ruralminas  os  seguintes  cargos  de  provimento  em

comissão do Grupo de Direção e Assessoramento  da Administração Autárquica e

Fundacional  do  Poder  Executivo  -  DAI  -  e  a  seguinte  Gratificação  Temporária

Estratégica - GTE -, a que se refere o item V.28.2 do Anexo V da Lei Delegada n°

175,  de  2007,  considerados  as  alterações  e  os  remanejamentos  efetuados  nos

termos dos arts. 14 e 24 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica e

Fundacional do Poder Executivo - DAI:

a) dois DAI-10;

b) um DAI-13;

II - Gratificação Temporária Estratégica: uma GTEI-2.

Art. 14 - Ficam transferidos para a Ruralminas os seguintes cargos de provimento

em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Indireta do

Poder Executivo - DAI - e a seguinte Gratificação Temporária Estratégica - GTE - do

Iter,  constantes  no  item  V.10.2  do  Anexo  V  da  Lei  Delegada  n°  175,  de  2007,

considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14

e 24 da referida lei delegada:

I  - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Indireta do

Poder Executivo - DAI: dois DAI-17;

II - Gratificação Temporária Estratégica: uma GTEI-1.

Art. 15 - Em função do disposto nos arts. 13 e 14 desta lei, o item V.28.2 do Anexo

V da Lei Delegada n° 175, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo II desta lei,

considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14

e 24 da referida lei delegada.

Art. 16 - Os cargos das carreiras de Analista de Desenvolvimento Rural, de Técnico
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de  Desenvolvimento  Rural  e  de  Auxiliar  de  Desenvolvimento  Rural,  do  Grupo de

Atividades  de  Agricultura  e  Pecuária  do  Poder  Executivo,  a  que  se  referem,

respectivamente, os incisos VI, VII e VIII do art. 1° da Lei n° 15.303, de 10 agosto de

2004,  lotados,  na data  de  publicação desta lei,  no  Iter,  passam a ser  lotados na

Seapa e serão extintos com a vacância.

§ 1° - Os cargos das carreiras a que se refere o caput permanecem no Grupo de

Atividades de Agricultura e Pecuária do Poder Executivo, de que trata a Lei n° 15.303,

de 2004.

§ 2° - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e os detentores de

função pública das carreiras a que se refere o caput, lotados, na data de publicação

desta lei, no Iter, ficam transferidos para a Seapa.

Art. 17 - O caput e o inciso II do art. 3° da Lei n° 15.303, de 2004, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 3° - Os cargos das carreiras de que trata esta lei são lotados nos quadros de

pessoal do órgão e das entidades do Poder Executivo a seguir:

(...)

II  -  na  Fundação  Rural  Mineira  -  Ruralminas  -  e  na  Secretaria  de  Estado  de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -, os cargos das carreiras de Analista

de Desenvolvimento Rural,  de Técnico de Desenvolvimento Rural e de Auxiliar  de

Desenvolvimento Rural.”.

Art. 18 - Fica acrescentado ao art. 10 da Lei n° 15.303, de 2004, o seguinte § 3°:

“Art. 10 - (...)

§ 3° - O ingresso nas carreiras de Analista de Desenvolvimento Rural e Técnico de

Desenvolvimento Rural somente ocorrerá na Ruralminas.”.

Art. 19 - O título do item 2.2. do Anexo II da Lei n° 15.303, de 2004, passa a ser:

“2.2 - Atribuições dos Cargos Lotados nos Quadros de Pessoal da Fundação Rural

Mineira  -  Ruralminas  -  e  da  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento - Seapa”.

Art. 20 - O título do item 3.2 do Anexo III da Lei n° 15.303, de 2004, passa a ser:

“3.2 - Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à Constituição

n°  49/2001 e  de  Funções  Públicas  Não  Efetivadas  da Fundação Rural  Mineira  -
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Ruralminas - e da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -

Seapa”.

Art. 21 - O título do item II.2 do Anexo II da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de

2005, passa a ser: “II.2 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA

FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA E DE CARREIRAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO”.

Art.  22 -  Os cargos e as gratificações temporárias estratégicas criados,  lotados,

transferidos e extintos por esta lei serão identificados em decreto.

Art. 23 - Ficam revogados:

I - a Lei n° 14.084, de 6 de dezembro de 2001;

II - o item V.10 do Anexo V da Lei Delegada n° 175, de 2007;

III - o § 2° do art. 12 da Lei Delegada n° 179, de 1° de janeiro de 2011;

IV - os arts. 67 e 68 da Lei Delegada n° 180, de 2011.

Art. 24 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1° de janeiro de 2014.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Luiz  Humberto  Carneiro,  relator  -  Gilberto

Abramo.

ANEXO I

(a que se refere o art. 12 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO IV

(a que se refere o § 2° do art. 2° da Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVOS DE VALORES UNITÁRIOS E DE CARGOS DE PROVIMENTO EM

COMISSÃO

(...)

IV.2  -  QUANTITATIVOS  DE  CARGOS  DE  PROVIMENTO  EM  COMISSÃO,

FUNÇÕES GRATIFICADAS E GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

ATRIBUÍDOS AOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

IV.2.1  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  AGRICULTURA,  PECUÁRIA  E

ABASTECIMENTO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
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* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 20.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O  Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

20.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O  Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 20.12.2013.

ANEXO II

(a que se refere o art. 15 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3° do art. 2° e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da

Lei Delegada n° 175, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE FUNÇÕES

GRATIFICADAS ESPECÍFICAS E DE GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS

ESTRATÉGICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO

(...)

V.28 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS

(...)

V.28.2  -  QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO - DAI

* - O Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.441/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.441/2013, de autoria do governador do Estado, que extingue

o Departamento Estadual de Telecomunicações - Detel - e dá outras providências,

foi aprovado no 2° turno, com as Emendas n°s 1 e 2 ao vencido no 1° turno.
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Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.441/2013

Altera  a  vinculação  e  a  estrutura  orgânica  do  Departamento  Estadual  de

Telecomunicações de Minas Gerais - Detel-MG - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica acrescentada ao inciso IV do art. 12 da Lei Delegada n° 179, de 1° de

janeiro de 2011, a seguinte alínea "f":

“Art. 12 - (...)

IV - (…)

f) Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - Detel-MG;”.

Art. 2° - O art. 165 da Lei Delegada n° 180, de 20 de janeiro de 2011, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 165 - O Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - Detel-

MG -, a que se refere a alínea “f” do inciso IV do art. 12 da Lei Delegada n° 179, de

2011, tem por finalidade executar e fiscalizar a política estadual de telecomunicações

formulada pela Secretaria de Estado de Cultura, competindo-lhe elaborar e executar

plano,  programa e projetos  referentes à repetição e à retransmissão de sinais  de

televisão.”.

Art. 3° - O art. 166 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 166 - O Detel-MG tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I - Direção Superior:

a) Diretor-Geral;

II - Unidades Administrativas:

a) Gabinete;

b) Diretoria de Manutenção.

Parágrafo  único  -  A Secretaria  de  Estado de  Cultura  prestará  apoio  logístico  e
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operacional para o funcionamento do Detel-MG.”.

Art. 4° - Fica acrescentado ao art. 91 da Lei Delegada n° 180, de 2011, o seguinte

inciso IX, passando o inciso IX a vigorar como inciso X:

“Art. 91 - (...)

IX - elaborar e executar plano, programa e projetos referentes à comunicação de

dados;”.

Art. 5° - Fica acrescentada ao inciso II do art. 113 da Lei Delegada n° 180, de 2011,

a seguinte alínea "f":

“Art. 113 - (...)

II - (...)

f) o Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - Detel-MG.”.

Art. 6° - O caput do art. 118 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar com a

seguinte  redação,  ficando  acrescentados  ao  artigo  os  seguintes  incisos  V  a  VII,

passando o inciso V a vigorar como inciso VIII:

“Art. 118 - A Fundação TV Minas - Cultural e Educativa - TV Minas -, a que se refere

a  alínea  “c”  do  inciso  IV  do  art.  12  da  Lei  Delegada  n°  179,  de  2011,  tem  por

finalidade  promover,  por  meio  da  televisão  e  sem  fins  comerciais,  a  difusão  de

atividades  culturais,  a  cidadania  e  a  integração  do  Estado,  bem  como  formular,

executar e fiscalizar a política estadual de telecomunicações, em consonância com as

diretrizes estabelecidas pela SEC, no âmbito das seguintes competências:

(...)

V - elaborar e executar plano, programa e projetos referentes à radiodifusão sonora,

bem como os referentes às comunicações oficiais e às centrais de comunicações

privativas do Estado;

VI  -  promover  processo  de  licitação  para  aquisição,  arrendamento  mercantil,

locação e alienação de equipamentos e materiais utilizados em telecomunicações,

destinados a órgão público da administração direta;

VII  -  prestar  serviços  de  assessoria  em  engenharia  de  telecomunicações  aos

órgãos e entidades da administração pública, em todas as fases de execução de

programa de telecomunicações;”.

Art. 7° - A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Sectes -
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sucederá  o  Detel-MG  nos  contratos,  convênios  e  demais  direitos  e  obrigações

relativos à comunicação de dados.

Parágrafo  único  -  Ficam  transferidos  para  a  Sectes  os  arquivos,  as  cargas

patrimoniais, a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de

ajustes relativos à comunicação de dados celebrados pelo Detel-MG até a data da

publicação desta lei.

Art. 8° - A Fundação TV Minas sucederá o Detel-MG nos contratos, convênios e

demais direitos e obrigações relativos à radiodifusão sonora, bem como os referentes

às comunicações oficiais e às centrais de comunicações privativas do Estado.

Parágrafo único - Ficam transferidos para a Fundação TV Minas os arquivos, as

cargas  patrimoniais,  a  execução  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras

modalidades de ajustes relativos à radiodifusão sonora, bem como os referentes às

comunicações  oficiais  e  às  centrais  de  comunicações  privativas  do  Estado,

celebrados pelo Detel-MG até a data da publicação desta lei.

Art.  9°  -  A Fundação  Rural  Mineira  -  Ruralminas  -  sucederá  o  Detel-MG  nos

contratos, convênios e demais direitos e obrigações relativos à telefonia rural.

Parágrafo  único  -  Ficam transferidos  para  a Ruralminas os  arquivos,  as  cargas

patrimoniais, a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de

ajustes relativos à telefonia rural celebrados pelo Detel-MG até a data da publicação

desta lei.

Art.  10  -  Ficam  extintos  os  seguintes  cargos  de  provimento  em  comissão  e

Gratificações  Temporárias  Estratégicas  do  Detel-MG,  constantes  no  item  V.4  do

Anexo  V  da  Lei  Delegada  n°  175,  de  26  de  janeiro  de  2007,  considerados  as

alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14 e 24 da referida

lei delegada:

I - da Administração Superior:

a) um cargo de Vice-Diretor-Geral;

b) um cargo de Diretor;

II - do Grupo de Direção e Assessoramento - DAI:

a) dois DAI-3;

b) dois DAI-4;
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c) dezessete DAI-10;

d) um DAI-11;

e) dez DAI-13;

f) dois DAI-17;

g) um DAI-19;

h) um DAI-20;

III - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) seis GTEI-1;

b) uma GTEI-2.

Art.  11 -  Ficam transferidos para a Fundação TV Minas os seguintes cargos de

provimento em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento da administração

autárquica  e fundacional  do  Poder  Executivo  -  DAI  -  e  Gratificações Temporárias

Estratégicas - GTE  - do Detel-MG, a que se refere o item V.4 do Anexo V da Lei

Delegada  n°  175,  de  2007,  considerados  as  alterações  e  os  remanejamentos

efetuados nos termos dos arts. 14 e 24 da referida lei delegada:

I - do Grupo de Direção e Assessoramento - DAI:

a) dois DAI-4;

b) quatro DAI-10;

c) dois DAI-13;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) cinco GTEI-1;

b) duas GTEI-2;

c) uma GTEI-4.

Art. 12 - Fica criado, no quadro de cargos de provimento em comissão da Fundação

TV Minas, um cargo de Diretor.

Art.  13  -  Os  cargos  e  Gratificações  Temporárias  Estratégicas  criados,  lotados,

transferidos e extintos por esta lei serão identificados em decreto.

Art. 14 - Em função do disposto nos arts. 10 a 12, os itens V.4 e V.33 do Anexo V da

Lei  Delegada n°  175,  de  2007,  passam  a vigorar  na  forma do  Anexo  I  desta  lei,

considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14 e

24 da referida lei delegada.
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Art. 15 - As carreiras de Auxiliar Administrativo de Telecomunicações, Assistente

Administrativo  de  Telecomunicações  e  Gestor  de  Telecomunicações,  a  que  se

referem os incisos XVII, XVIII e XX do art. 1° da Lei n° 15.468, de 13 de janeiro de

2005,  passam a compor o Grupo de Atividades de Cultura,  de que trata a Lei n°

15.467, de 13 de janeiro de 2005.

§ 1° - Os cargos das carreiras a que se refere o  caput passam a ser lotados na

Fundação TV Minas e serão extintos com a vacância.

§ 2° - Os servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo e detentores de

função pública das carreiras a que se refere o caput lotados no Detel-MG na data de

publicação desta lei ficam transferidos para o quadro de pessoal da Fundação TV

Minas.

Art. 16 - Ficam acrescentados ao art. 1° da Lei n° 15.467, de 2005, os seguintes

incisos XVII, XVIII e XIX:

“Art. 1° - (…)

XVII - Auxiliar Administrativo de Telecomunicações;

XVIII - Assistente Administrativo de Telecomunicações;

XIX - Gestor de Telecomunicações.”.

Art. 17 - Ficam acrescentadas ao inciso III do art. 3° da Lei n° 15.467, de 2005, as

seguintes alíneas “d”, “e” e “f”:

“Art. 3° - (...)

III - (...)

d) Auxiliar Administrativo de Telecomunicações;

e) Assistente Administrativo de Telecomunicações;

f) Gestor de Telecomunicações;”.

Art.  18 -  O art.  13 da Lei  n° 15.467, de 2005,  passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.  13  -  Não haverá  ingresso nas  carreiras  de Auxiliar  de  Cultura,  Auxiliar  de

Gestão  Artística, Auxiliar de Gestão, Proteção e Restauro, Auxiliar Administrativo de

Telecomunicações,  Assistente  Administrativo  de  Telecomunicações  e  Gestor  de

Telecomunicações.”.

Art. 19 - Ficam acrescentados ao Anexo I da Lei n° 15.467, de 2005, os itens I.1.7,
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I.1.8 e I.1.9, na forma do Anexo II desta lei.

Art. 20 - Ficam acrescentados ao Anexo II da Lei n° 15.467, de 2005, os itens II.1.7,

II.1.8 e II.1.9, na forma do Anexo III desta lei.

Art. 21 - O item III.1 do Anexo III da Lei n° 15.467, de 2005, passa a vigorar na

forma do Anexo IV desta lei.

Art. 22 - Ficam acrescentados ao Anexo VII da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de

2005, os subitens VII.1.7, VII.1.8 e VII.1.9, na forma do Anexo V desta lei, atualizados

em função dos reajustes concedidos até a data de publicação desta lei.

Art. 23 - Ficam revogados:

I - da Lei n° 15.468, de 13 de janeiro de 2005:

a) os incisos XVII, XVIII e XX do art. 1°;

b) o inciso VI do art. 3°;

c) o item I.6 do Anexo I;

d) o item II.6 do Anexo II;

e) o item III.5 do Anexo III;

II - o item VIII.6 do Anexo VIII da Lei n° 15.961, de 2005;

III - a alínea “d” do inciso VII do art. 12 da Lei Delegada n° 179, de 2011;

Art. 24 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1° de janeiro de 2014.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Luiz  Humberto  Carneiro,  relator  -  Gilberto

Abramo.

ANEXO I

(a que se refere o art. 14 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3° do art. 2° e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da

Lei Delegada n° 175, de 26 de janeiro de 2007)

Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão, de Funções Gratificadas

Específicas e de Gratificações Temporárias Estratégicas Criadas e Extintas e sua

Correlação

(...)
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V.4 - Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - Detel-MG

V.4.1 - Cargos em Comissão da Administração Superior

* - O Quantitativo de Cargos em Comissão da Administração Superior foi publicado

no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

V.4.2 - Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e Assessoramento -

DAI

* - O Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

(...)

V.33 - Fundação TV Minas Cultural e Educativa - TV Minas

V.33.1 - Cargos em Comissão da Administração Superior

* - O Quantitativo de Cargos em Comissão da Administração Superior foi publicado

no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

V.33.2 - Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI

* - O Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

Funções Gratificadas - FGI

*  -  O  Quantitativo  de  Funções  Gratificadas  -  FGI  foi  publicado  no  Diário  do

Legislativo, de 20.12.2013.

Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE

* - O Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE foi publicado no

Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

ANEXO II

(a que se refere o art. 19 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que referem os arts. 1°, 25, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 41, 43 e 45

da Lei n° 15.467, de 13 de janeiro de 2005)

ESTRUTURA DAS CARREIRAS DO GRUPO DE ATIVIDADES DE CULTURA

I.1 - SEC, FAOP e TV Minas:

(...)
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I.1.7 - Auxiliar Administrativo de Telecomunicações

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

* - A Estrutura da Carreira de Auxiliar Administrativo de Telecomunicações, carga

horária 30 horas semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

I.1.8 - Assistente Administrativo de Telecomunicações

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* - A Estrutura da Carreira de Assistente Administrativo de Telecomunicações, carga

horária  30  ou  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

20.12.2013.

I.1.9 - Gestor de Telecomunicações

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* - A Estrutura da Carreira de Gestor de Telecomunicações, carga horária 30 ou 40

horas semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

ANEXO III

(a que se refere o art. 20 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO II

(a que se refere o art. 4° da Lei n° 15.467, de 13 de janeiro de 2005)

Atribuições dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividade de Cultura

II.1 - SEC, FAOP e TV Minas

(...)

II.1.7 - Auxiliar Administrativo de Telecomunicações: exercer tarefas auxiliares nas

áreas de administração e engenharia de radiodifusão e telecomunicações, bem como

executar tarefas de apoio operacional nas áreas de administração, serviços gerais e

transportes.

II.1.8 - Assistente Administrativo de Telecomunicações: exercer atividades de apoio

técnico-administrativo nas áreas de administração e engenharia de radiodifusão e

telecomunicações.

II.1.9 - Gestor de Telecomunicações: exercer atividades de gestão, planejamento,

elaboração,  análise,  execução,  coordenação  e  controle  técnico  de  programas  e

projetos de engenharia de radiodifusão e telecomunicações, bem como nas áreas de

administração, direito, ciências contábeis e econômicas e comunicação.”.
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ANEXO IV

(a que se refere o art. 21 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO III

(a que se refere o § 5° do art. 48 da Lei n° 15.467, de 13 de janeiro de 2005)

Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à Constituição n° 49,

de 2001, e de Funções Públicas não Efetivadas

III.1 - SEC, FAOP e TV Minas

* - O Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à Constituição

n° 49, de 2001, e de Funções Públicas não Efetivadas foi publicado no  Diário do

Legislativo, de 20.12.2013.

ANEXO V

(a que se refere o art. 22 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO VII

(a que se refere o inciso VII do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

Tabelas de Vencimento Básico dos Servidores das

Carreiras do Grupo de Atividades de Cultura

VII.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE ESTADO DE CULTURA - SEC -,  FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO -

FAOP - E FUNDAÇÃO TV MINAS - CULTURAL E EDUCATIVA

(...)

VII.1.7 - Carreira de Auxiliar Administrativo de Telecomunicações

Carga horária: 30 horas

*  -  A Carreira  de  Auxiliar  Administrativo  de  Telecomunicações,  carga horária  30

horas semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

VII.1.8 - Carreira de Assistente Administrativo de Telecomunicações

Carga horária: 30 horas

* - A Carreira de Assistente Administrativo de Telecomunicações, carga horária 30

horas semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

Carga horária: 40 horas

* - A Carreira de Assistente Administrativo de Telecomunicações, carga horária 40

horas semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.
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VII.1.9 - Carreira de Gestor de Telecomunicações

Carga horária: 30 horas

* - A Carreira de Gestor de Telecomunicações, carga horária 30 horas semanais, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

Carga horária: 40 horas

* - A Carreira de Gestor de Telecomunicações, carga horária 40 horas semanais, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.442/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.442/2013, de autoria do governador do Estado, que extingue

a autarquia Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais - Ademg - e dá

outras providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.442/2013

Extingue  a  autarquia  Administração  de  Estádios  do  Estado  de  Minas  Gerais -

Ademg - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica extinta a autarquia Administração de Estádios do Estado de Minas

Gerais - Ademg -, criada pelo art. 2° da Lei n° 3.410, de 8 de julho de 1965, e ficam

transferidas suas competências para a Secretaria de Estado de Turismo e Esportes -

Setes -, a que se refere o inciso XIX do art. 5° da Lei Delegada n° 179, de 1° de

janeiro de 2011.

Art. 2° -  A Setes sucederá a Ademg nos contratos e convênios celebrados e nos

demais direitos e obrigações.

Parágrafo  único  -  Ficam  transferidos  para  a  Setes  os  arquivos,  as  cargas

patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades

de ajustes celebrados pela Ademg até a data da publicação desta lei, procedendo-se,
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quando  necessário,  às  adequações,  às  ratificações,  às  renovações  ou  ao

apostilamento.

Art.  3°  -  Os  bens  móveis  e  imóveis  que  constituem  o  patrimônio  da  Ademg

reverterão ao patrimônio do Estado.

Art. 4° - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento em comissão, funções

gratificadas e Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - da Ademg, constantes

no  item  V.I  do  Anexo  V  da  Lei  Delegada  n°  175,  de  26  de  janeiro  de  2007,

considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14

e 24 da referida lei delegada:

I - cargos da Administração Superior:

a) um cargo de Diretor-Geral;

b) um cargo de Vice-Diretor-Geral;

c) dois cargos de Diretor;

II - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica e

Fundacional do Poder Executivo - DAI:

a) quatro DAI-2;

b) dois DAI-3;

c) um DAI-4;

d) três DAI-5;

e) cinco DAI-6;

f) três DAI-17;

g) três DAI-20;

h) um DAI-21;

III - funções gratificadas:

a) uma FGI-2;

b) cinco FGI-3;

c) uma FGI-6;

IV - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) uma GTEI-1;

b) oito GTEI-2;

c) uma GTEI-4.
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Art.  5°  -  Os cargos de provimento  em comissão,  as  funções gratificadas e  as

Gratificações Temporárias  Estratégicas  -  GTE  -  extintos  por  esta  lei  serão

identificados em decreto.

Art.  6°  -  Os  cargos  das  carreiras  de  Auxiliar  de  Administração  de Estádios,  de

Assistente de Administração de Estádios e de Analista de Administração de Estádios, a

que se referem, respectivamente, os incisos XXIV, XXV e XXVI do caput do art. 1° da

Lei n° 15.468, de 13 de janeiro de 2005, lotados, na data de publicação desta lei, na

Ademg passam a ser lotados na Setes e serão extintos com a vacância.

Parágrafo único - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e os

detentores de função pública das carreiras a que se refere o caput lotados, na data de

publicação desta lei, na Ademg ficam transferidos para o quadro de pessoal da Setes.

Art. 7° - O caput do inciso VIII do art. 3° da Lei n° 15.468, de 2005, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 3° - (…)

VIII - na Secretaria de Estado de Turismo e Esportes - Setes -, cargos das carreiras

de:”.

Art. 8° - O título do item I.8 do Anexo I da Lei n° 15.468, de 2005, passa a ser: “I.8 -

Setes”.

Art. 9° - O título do item II.8 e os itens II.8.1 e II.8.3 do Anexo II da Lei n° 15.468, de

2005, passam a vigorar na forma do Anexo I desta lei.

Art.10 - O item III.7 do Anexo III da Lei n° 15.468, de 2005, passa a vigorar na forma

do Anexo II desta lei.

Art. 11 - O título do item VIII.8 do Anexo VIII da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro

de  2005,  passa  a  ser:  “VIII.8  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DA

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES - SETES”.

Art. 12 - Ficam revogados:

I - os arts. 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10 da Lei n° 3.410, de 1965;

II - o item V.I do Anexo V da Lei Delegada n° 175, de 2007;

III - o inciso IX do art. 12 da Lei Delegada n° 179, de 2011;

IV - os arts. 185 e 186 da Lei Delegada n° 180, de 20 de janeiro de 2011.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
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partir de 1° de janeiro de 2014.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Luiz  Humberto  Carneiro,  relator  -  Gilberto

Abramo.

ANEXO I

(a que se refere o art. 9° da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO II

(a que se refere o art. 4° da Lei n° 15.468, de 13 de janeiro de 2005)

Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de

Desenvolvimento Econômico e Social do Poder Executivo

(...)

II.8 - SETES

II.8.1 - AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS

Prestar serviços de suporte e manutenção operacional no âmbito da Secretaria de

Estado de Turismo e Esportes - Setes.

Executar,  sob  orientação,  rotinas  administrativas  básicas  de  preparação,

organização, arquivamento e encaminhamento de documentos e matérias.

Executar  outras  atividades  correlatas  inerentes  ao  seu  cargo,  conforme

necessidade do serviço e orientação superior.

(...)

II.8.3 - ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS

Atuar como profissional de nível superior, de acordo com sua habilitação legal em

todas as atividades desenvolvidas.

Integrar  equipes  multiprofissionais,  participando  da  definição,  implantação  e

supervisão de programas e planos necessários.

Emitir notas técnicas sobre assuntos específicos de sua área de atuação.

Planejar ações visando ao cumprimento da missão institucional da Setes.

Acompanhar  os processos institucionais,  promovendo os ajustes e as  correções

necessários, com vistas a assegurar a efetividade do planejamento.

Articular de maneira sistêmica os recursos e as capacidades técnicas disponíveis

para a consecução dos objetivos institucionais.
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Executar  outras  atividades  correlatas  inerentes  a  seu  cargo,  conforme  a

necessidade do serviço e orientação superior.”

ANEXO II

(a que se refere o art. 10 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO III

(a que se refere o § 5° do art. 63 da Lei n° 15.468, de 13 de janeiro de 2005)

Quantitativo dos Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à Constituição n°

49/2001 e das Funções Públicas não Efetivadas do Grupo de Atividades de

Desenvolvimento Econômico e Social

(...)

III.7 - SETES

* - O quadro contendo o Quantitativo dos Cargos Resultantes de Efetivação pela

Emenda à Constituição n° 49/2001 e das Funções Públicas não Efetivadas do Grupo

de Atividades de Desenvolvimento Econômico e Social  foi  publicado no  Diário do

Legislativo, de 20.12.2013.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.443/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.443/2013, de autoria do governador do Estado, que dispõe

sobre a absorção pelo Instituto de Geociências Aplicadas - IGA - da Fundação Centro

Tecnológico de Minas Gerais - Cetec -, e dá outras providências, foi aprovado no 2°

turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.443/2013

Dispõe sobre a incorporação, pelo Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -, da

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica incorporada a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec
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-, a que se refere a alínea “b” do inciso III do art. 12 da Lei Delegada n° 179, de 1° de

janeiro de 2011, ao Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -, a que se refere a alínea

“e” do inciso III do art. 12 da referida lei delegada, passando este a  denominar-se

Instituto de Geoinformação e Tecnologia - Igtec.

Art.  2° -  O Igtec sucederá o Cetec nos contratos e convênios celebrados e nos

demais direitos e obrigações.

Parágrafo  único  -  Ficam  transferidos  para  o  Igtec  os  arquivos,  as  cargas

patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades

de ajustes celebrados pelo Cetec até a data da publicação desta lei, procedendo-se,

quando  necessário,  às  adequações,  às  ratificações,  às  renovações  ou  ao

apostilamento.

Art. 3° - Os bens móveis e imóveis que constituem o patrimônio do Cetec reverterão

ao patrimônio do Igtec.

Art. 4° - A alínea “e” do inciso III do art. 12 da Lei Delegada n° 179, de 2011, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12 - (…)

III - (…)

e) Instituto de Geoinformação e Tecnologia - Igtec;”.

Art. 5° - A alínea “e” do inciso II do art. 93 da Lei Delegada n° 180, de 20 de janeiro

de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 93 - (...)

II - (...)

e) o Instituto de Geoinformação e Tecnologia - Igtec;”.

Art. 6° - A Seção V do Capítulo VI do Título II da Lei Delegada n° 180, de 2011,

passa a denominar-se: “Do Instituto de Geoinformação e Tecnologia”.

Art. 7° - O caput do art. 102 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar com

a  seguinte  redação,  e  ficam  acrescentados  ao  artigo  os  incisos  XIII  a  XVII  e  o

parágrafo único a seguir, passando o inciso XIII a vigorar como inciso XVIII:

“Art. 102 - O Instituto de Geoinformação e Tecnologia - Igtec -, a que se refere a

alínea “e” do inciso III do art. 12 da Lei Delegada n° 179, de 2011, tem por finalidade

coordenar  e  executar  pesquisas  e  trabalhos  técnico-científicos  nas  áreas  de
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geografia, cartografia e geologia, excetuados os de mapeamento básico para fins de

geologia  econômica,  e  apoiar  a  gestão  e a  difusão de conhecimentos técnicos e

científicos  para  o  desenvolvimento  tecnológico  de  empresas  e  da  administração

pública, com vistas à elevação da produtividade e da competitividade no Estado e ao

desenvolvimento econômico e social sustentável, observada a política formulada pela

Sectes, competindo-lhe:

(...)

XIII - apoiar o Estado na formulação e viabilização de políticas públicas nas áreas

de pesquisa, desenvolvimento e inovação;

XIV - realizar análises de conjuntura e monitoramento das tendências da economia

industrial estadual, nacional e internacional, observadas as diretrizes de planejamento

público geral e da área industrial;

XV  -  difundir  informações  de  natureza  tecnológica,  experiências  e  projetos

executados  junto  à  sociedade  e  criar  mecanismos  para  facilitar  a  proteção  aos

direitos de propriedade intelectual e patentária da indústria mineira;

XVI - organizar atividades de avaliação de estratégias e de impactos econômicos e

sociais  das políticas,  dos programas e dos projetos  voltados para a indústria  e o

desenvolvimento tecnológico;

XVII  -  prestar,  direta  ou  indiretamente,  serviços  relacionados  à  transferência,  à

adaptação, ao aperfeiçoamento, à criação e à aplicação de tecnologias básicas;

(…)

Parágrafo  único  -  O  Igtec  poderá  estabelecer  parcerias  para  a  consecução  da

finalidade de que trata o caput.”.

Art. 8° - O  caput do art. 103 da Lei Delegada n° 180, de 2011, e a alínea “f” do

inciso  III  do  mesmo  artigo  passam  a  vigorar  com  a  seguinte  redação,  e  fica

acrescentada ao mesmo inciso III a alínea “g” a seguir:

"Art. 103 - O Igtec tem a seguinte estrutura orgânica básica:

(...)

III - (...)

f) Diretoria de Ciências Geodésicas e Ordenamento Territorial;

g) Diretoria de Pesquisa e Gestão de Tecnologias.".
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Art.  9° -  Fica extinto o cargo de provimento em comissão de Vice-Diretor-Geral,

constante no item V.6.1 do Anexo V da Lei Delegada n° 175, de 26 de janeiro de

2007.

Art. 10 - Ficam extintos, no quadro de cargos de provimento em comissão do Cetec,

constante no item V.20.1 do Anexo V da Lei Delegada n° 175, de 2007, considerados

as  alterações  e  os  remanejamentos  efetuados  nos  termos  dos  arts.  14  e  24  da

referida lei delegada, os seguintes cargos da Administração Superior:

I - um cargo de Presidente;

II - um cargo de Vice-Presidente;

III - um cargo de Diretor.

Art.  11 - Ficam transferidos para o Igtec os seguintes cargos de provimento em

comissão e funções gratificadas do Cetec, constantes no item V.20 do Anexo V da Lei

Delegada  n°  175,  de  2007,  considerados  as  alterações  e  os  remanejamentos

efetuados nos termos dos arts. 14 e 24 da referida lei delegada:

I - cargo da Administração Superior: um cargo de Diretor;

II - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica e

Fundacional do Poder Executivo - DAI:

a) três DAI-9;

b) dois DAI-17;

c) um DAI-20;

d) um DAI-24;

III - funções gratificadas:

a) duas FGI-1;

b) uma FGI-2;

c) seis FGI-3.

Art. 12 - Em função do disposto nos arts. 9° e 11 desta lei, o item V.6 do Anexo V da

Lei  Delegada  n°  175,  de  2007,  passa  a  vigorar  na  forma  do  Anexo  desta  lei,

considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14

e 24 da referida lei delegada.

Art. 13 - Os cargos das carreiras de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia,

de  Técnico  em  Atividades  de  Ciência  e  Tecnologia,  de  Gestor  em  Ciência  e
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Tecnologia  e  de  Pesquisador  em  Ciência  e  Tecnologia,  a  que  se  referem,

respectivamente, os incisos I, II, III e IV do art. 1° da Lei n° 15.466, de 13 de janeiro

de 2005, lotados, na data de publicação desta lei, no Cetec passam a ser lotados no

Igtec.

Parágrafo único - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e os

detentores de função pública das carreiras a que se refere o caput lotados, na data de

publicação desta lei, no Cetec ficam transferidos para o quadro de pessoal do Igtec.

Art.  14 - O  caput do inciso I  e o inciso II do art.  3° da Lei n° 15.466, de 2005,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3° - (...)

I - na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Sectes -, na

Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fapemig  -,  na

Fundação João Pinheiro -  FJP -,  na Fundação Centro Internacional de Educação,

Capacitação  e  Pesquisa  Aplicada  em  Águas  -  Hidroex  -  e  no  Instituto  de

Geoinformação e Tecnologia - Igtec -, cargos das carreiras de:

(...)

II  -  na  Fundação  João  Pinheiro  -  FJP -,  na  Fundação  Centro  Internacional  de

Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas - Hidroex - e no Instituto de

Geoinformação e Tecnologia - Igtec -, cargos da carreira de Pesquisador em Ciência

e Tecnologia.”.

Art. 15 - O título do item I.1 do Anexo I da Lei n° 15.466, de 2005, passa a ser : “I.1 -

Sectes, Fapemig, FJP, Hidroex e Igtec”.

Art. 16 - O título do item I.2 do Anexo I da Lei n° 15.466, de 2005, passa a ser: “I.2 -

FJP, Hidroex e Igtec”.

Art. 17 - O título do item II.1 do Anexo II da Lei n° 15.466, de 2005, passa a ser: “II.1

- Sectes, Fapemig, FJP, Hidroex e Igtec”.

Art. 18 - O título do item II. 2 do Anexo II da Lei n° 15.466, de 2005 passa a ser: “II.2

- FJP, Hidroex e Igtec”.

Art. 19 - O título do item VI.1 do Anexo VI da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de

2005, passa a ser: “VI.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS

DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
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- SECTES -, DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS

GERAIS - FAPEMIG -, DA FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP -, DA FUNDAÇÃO

CENTRO  INTERNACIONAL  DE  EDUCAÇÃO,  CAPACITAÇÃO  E  PESQUISA

APLICADA EM ÁGUAS - HIDROEX - E DO INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E

TECNOLOGIA - IGTEC”.

Art. 20 - O título do item VI.2 do Anexo VI da Lei 15.961, de 2005, passa a ser: “VI.2

- TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DA FJP, DA HIDROEX E DO

IGTEC”.

Art. 21 - Os cargos e funções gratificadas extintos, transferidos e lotados por esta lei

serão identificados em decreto.

Art. 22 - Ficam revogados:

I - o § 2° do art. 5° da Lei n° 12.593, de 28 de julho de 1997;

II - o item V.20 do Anexo V da Lei Delegada n° 175, de 2007;

III - a alínea “b” do inciso III do art. 12 da Lei Delegada n° 179, de 2011;

IV - a alínea “b” do inciso II do art. 93 e os arts. 96 e 97 da Lei Delegada n° 180, de

2011.

Art. 23 -  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1° de janeiro de 2014.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Luiz  Humberto  Carneiro,  relator  -  Gilberto

Abramo.

ANEXO

(a que se refere o art. 12 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3° do art. 2° e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da

Lei Delegada n° 175, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE FUNÇÕES

GRATIFICADAS ESPECÍFICAS E DE GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS

ESTRATÉGICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO

(...)

V.6 - Instituto de Geoinformação e Tecnologia - Igtec
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V.6.1 - Cargos em Comissão da Administração Superior

* - O Quantitativo de Cargos em Comissão da Administração Superior foi publicado

no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

V.6.2 - Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI

* - O Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

Funções Gratificadas

* - O Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

20.12.2013.

Gratificações Temporárias Estratégicas

* - O Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 20.12.2013.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.454/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.454/2013, de autoria do deputado Lafayette de Andrada, que

altera  a  Lei  n°  6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  que  consolida  a  legislação

tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências, foi aprovado no 2°

turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno, com as Emendas n°s 9,

10, 11 e 12.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.454/2013

Altera as Leis nos 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 14.699, de 6 de agosto de

2003, 14.937, de 23 de dezembro de 2003, 14.941, de 29 de dezembro de 2003,

15.424, de 30 de dezembro de 2004, 18.310, de 4 de agosto de 2009, 19.976, de 27

de  dezembro  de  2011,  e  20.540,  de  14  de  dezembro  de  2012,  e  dá  outras

providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Os incisos II e III do caput do art. 8°-B da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro

de 1975, passam a vigorar com a redação que segue, ficando o caput acrescido dos

incisos IV e V seguintes:

“Art. 8°-B - (...)

II  -  estabelecimento  gerador,  localizado  no  território  do  Estado,  destinada  a

estabelecimento de empresa consorciada na qual  a empresa mineradora  detenha

participação majoritária direta ou indireta;

III  -  estabelecimento de empresa consorciada, localizado no território do Estado,

destinada  ao  estabelecimento  de  empresa  mineradora  que  detenha  participação

majoritária, direta ou indireta, na empresa consorciada, em relação à energia elétrica

recebida com as isenções a que se referem os incisos II e V;

IV  -  estabelecimento  gerador,  localizado  no  território  do  Estado,  destinada  a

estabelecimento  de  empresa  mineradora  localizada  no  Estado  que  detenha

participação majoritária direta ou indireta na empresa de geração de energia;

V  -  estabelecimento  gerador,  localizado  no  território  do  Estado,  destinada  a

estabelecimento de empresa na qual  a  empresa mineradora detenha participação

majoritária, direta ou indireta.”.

Art. 2° - Os §§ 21 e 76 do art. 12 da Lei n° 6.763, de 1975, passam a vigorar com a

redação que segue, ficando o artigo acrescido dos §§ 79 a 83 seguintes:

“Art. 12 - (...)

§ 21 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma e nas condições previstas em

regulamento, a reduzir para 12% (doze por cento) a carga tributária nas operações

internas:

I - com móveis, assentos, colchões, estofados, espumas e mercadorias correlatas

classificadas  nas  posições  9404.21.00,  9404.29.00,  9404.90.00  e  3909.50.29  da

Nomenclatura  Brasileira  de  Mercadorias  -  Sistema  Harmonizado  -  NBM-SH  -,

promovidas por estabelecimento industrial;

II - com móveis fabricados no Estado, classificados na posição 94.03 da NBM-SH,

promovidas  por  estabelecimento  não  industrial  fornecedor  do  projeto  e  das

especificações técnicas para sua execução, nas saídas destinadas a órgãos públicos
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ou a consumidores finais pessoas jurídicas.

(...)

§  76 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária no

fornecimento de peças, partes, componentes e ferramentais utilizados:

I  -  na infraestrutura de conexão e de transmissão necessária à interligação dos

empreendimentos geradores de energia elétrica de fonte solar, eólica, de biomassa,

de  biogás  e  hidráulica  gerada  em  Central  Geradora  Hidrelétrica  -  CGH -  ou  em

Pequena Central Hidrelétrica - PCH - ao Sistema Interligado Nacional;

II - na geração de energia elétrica de fonte solar, eólica, de biomassa, de biogás e

hidráulica gerada em CGH ou em PCH.

(...)

§ 79 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária

nas operações com alho.

§ 80 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária do

ICMS na operação,  inclusive de importação, com fruta fresca proveniente de país

signatário de  acordo internacional  no qual  haja  previsão de aplicação à operação

interna ou interestadual subsequente do mesmo tratamento dado à mercadoria similar

nacional.

§ 81 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária do

ICMS na prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas iniciado no exterior.

§ 82 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a permitir  ao estabelecimento que promova a saída de

aparelhos, máquinas e equipamentos, remetidos em peças, partes, componentes e

acessórios  para  montagem  no  estabelecimento  destinatário,  destacar  o  imposto

conforme carga tributária aplicável ao respectivo aparelho, máquina ou equipamento

nas  notas  fiscais  relativas  a  cada  remessa,  na  hipótese  em  que  a  produção  da

mercadoria estenda-se por mais de um período de apuração do imposto.
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§ 83 - Fica o Poder Executivo autorizado, nos prazos e nas condições previstos em

regulamento, a reduzir a carga tributária de forma que esta não ultrapasse 8% (oito

por cento) nas operações internas com cervejas e chopes artesanais produzidos pelo

próprio estabelecimento, observado o seguinte:

I - considera-se como cerveja ou chope artesanal o produto elaborado a partir de

mosto cujo extrato primitivo contenha, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de cevada

maltada  ou  extrato  de  malte,  conforme  registro  do  produto  no  Ministério  da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

II - a redução será concedida a microcervejaria, entendida como a empresa cuja

soma da produção anual  de cerveja e chope não seja superior  a 3.000.000 (três

milhões) de litros, considerados todos os seus estabelecimentos, inclusive aqueles

pertencentes a coligadas ou à controladora.”.

Art. 3° - O caput e a alínea “a” do § 3° do art. 13 da Lei n° 6.763, de 1975, passam a

vigorar  com a  redação que segue,  ficando acrescentada ao parágrafo  a seguinte

alínea “c”:

“Art. 13 - (...)

§ 3° - Não integra a base de cálculo do imposto o montante:

a) do Imposto sobre Produtos Industrializados, quando a operação, realizada entre

contribuintes e relativa a produto destinado a industrialização ou a comercialização,

configure fato gerador de ambos os impostos;

(...)

c) da taxa de embarque devida pela utilização de terminal rodoviário na prestação

do serviço de transporte rodoviário, interestadual e intermunicipal, de passageiros.”.

Art. 4° - O § 6° do art. 20-I, o inciso I do caput do art. 32-A, o art. 154, o caput e a

alínea “a” do inciso I do § 1° e o § 2° do art. 187 e o art. 219-B da Lei n° 6.763, de

1975, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 20-I - (...)

§ 6° -  Fica facultado ao Poder Executivo, nos termos e condições previstos em

regulamento, conceder ao produtor rural a que se refere o  caput deste artigo e não

inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis crédito presumido equivalente ao

valor do débito do imposto devido na operação, excluído deste o valor do frete, ainda
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que  este  seja  de  responsabilidade  do remetente,  assegurado ao produtor  rural  o

ressarcimento previsto no § 2° do art. 20-K pelo estabelecimento industrial adquirente

do leite.

(...)

Art. 32-A - (...)

I  -  ao  estabelecimento  industrial  e  ao  estabelecimento  encomendante  de

industrialização  detentor  ou  licenciado  da  marca,  relativamente  à  mercadoria

industrializada por encomenda em estabelecimento de contribuinte situado no Estado,

de até 100% (cem por cento) do valor equivalente ao imposto devido na operação de

saída de produtos eletroeletrônicos destinados a estabelecimento de contribuinte do

imposto, a pessoas jurídicas prestadoras de serviços, inclusive clínicas e hospitais, a

profissional  médico  ou  a  órgão  da  administração  pública,  suas  fundações  e

autarquias;

(...)

Art. 154 - A exigência de crédito tributário será formalizada em Auto de Infração,

Notificação de Lançamento ou Termo de Autodenúncia, expedidos ou disponibilizados

conforme estabelecido em regulamento, exceto na hipótese do art. 160-B.

(...)

Art. 187 - (...)

§ 1° - (...)

I - relativamente aos membros efetivos:

a) serão mantidos no mínimo dois e no máximo cinco membros que tenham atuado

no mandato anterior;

(...)

§  2°  -  Para  os  efeitos  de  nomeação dos  membros  representantes  da  Fazenda

Pública Estadual,  o  Subsecretário da Receita Estadual  apresentará lista indicando

vinte e quatro funcionários da ativa, incluído o nome daquele que esteja exercendo a

presidência do Conselho de Contribuintes.

(...)

Art.  219-B -  A certidão de débitos  tributários  negativa  apresentada  para  instruir

qualquer dos procedimentos previstos nas hipóteses dos incisos do § 1° do art. 219,



3410
____________________________________________________________________________

desde que confirmada a sua autenticidade e dentro do respectivo prazo de validade

na data da decisão do pedido, deverá ser considerada para este efeito, dispensando-

se a verificação no sistema eletrônico da condição de estar o requerente em situação

que permitiria a emissão daquela certidão.”.

Art. 5° - O inciso IV do § 4° e o caput do inciso IV do § 7° do art. 24 da Lei n° 6.763,

de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescidas ao inciso IV

do § 7° as alíneas “f”, “g” e “h” e ao mesmo § 7° os incisos IX a XIII que seguem:

“Art. 24 - (...)

§ 4° - (...)

IV - oferecimento de garantia de cumprimento das obrigações tributárias, na forma

prevista em regulamento, na hipótese de antecedentes que desabonem as pessoas

físicas ou jurídicas envolvidas, assim como suas coligadas ou controladas, ou ainda

seus sócios.

(...)

§ 7° - (...)

IV - feitas as verificações na forma prevista em regulamento, comprovar-se:

(...)

f) o desaparecimento do contribuinte;

g) que o contribuinte não exerce as atividades no endereço ou no local indicado;

h) a emissão de documento fiscal para acobertamento de operação ou prestação

não autorizadas pelo órgão regulamentador da atividade do contribuinte;

(...)

IX - houver sentença declaratória de falência transitada em julgado, ressalvada a

hipótese de continuação do negócio deferida pelo Poder Judiciário;

X - expirar o prazo de paralisação temporária sem a apresentação de pedido de

baixa, reativação ou de nova comunicação de paralisação temporária de inscrição

estadual;

XI  -  for  cancelado  o  registro  no  órgão  competente  ou  a  inscrição  no  Cadastro

Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;

XII - for utilizada com dolo ou fraude;

XIII  -  for  cancelado  o  registro  no  órgão  regulamentador  da  atividade  do
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contribuinte.”.

Art. 6° - O § 2°, as subalíneas “a.1” a “a.6” do item 4 do § 5° e o inciso II do § 13 do

art. 29 da Lei n° 6.763, de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando a

alínea  “a”  do  item  4  do  §  5°  acrescida  das  subalíneas  “a.7”  a  “a.9”  e  o  artigo,

acrescido do § 14 a seguir:

“Art. 29 - (...)

§  2°  -  O Poder  Executivo,  como medida de simplificação da tributação,  poderá

facultar ao contribuinte adotar abatimento de percentagem fixa a título de montante,

ainda que parcialmente, do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores.

(...)

§ 5° - (...)

4) (...)

a - (...)

a.1 - a apropriação será feita à razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) por mês,

devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada do bem

no  estabelecimento,  independentemente  do  início  de  sua  utilização  na  atividade

operacional do contribuinte;

a.2 - em cada período de apuração do imposto, não será admitida a apropriação de

que trata a subalínea “a.1”,  em relação à proporção das operações de saídas ou

prestações  isentas  ou  não  tributadas  sobre  o  total  das  operações  de  saídas  ou

prestações efetuadas no mesmo período;

a.3 - para aplicação do disposto nas subalíneas “a.1” e “a.2”, o montante do crédito

a ser apropriado será obtido multiplicando-se o valor total do respectivo crédito pelo

fator igual a 1/48 (um quarenta e oito avos) da relação entre o valor das operações de

saídas e prestações tributadas e o total das operações de saídas e prestações do

período,  equiparando-se  às  tributadas,  para  fins  desta  subalínea,  as  saídas  e

prestações com destino ao exterior,  as saídas de papel destinado à impressão de

livros, jornais e periódicos e as saídas isentas ou com base de cálculo reduzida em

que haja previsão de manutenção integral do crédito;

a.4  -  o  quociente  de  1/48  (um  quarenta  e  oito  avos)  será  proporcionalmente

aumentado ou diminuído, pro rata die, caso o período de apuração seja superior ou
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inferior a um mês;

a.5 - na hipótese de alienação do bem antes do término do quadragésimo oitavo

período de apuração contado a partir daquele em que tenha ocorrido a sua entrada

no  estabelecimento,  não  será  admitido,  a  partir  do  período  em  que  ocorrer  a

alienação,  o  creditamento  de  que  trata  esta  alínea  em  relação  à  fração  que

corresponderia ao restante do quadriênio;

a.6 - além do lançamento em conjunto com os demais créditos, no momento da

apuração, o valor do imposto incidente nas operações relativas à entrada de bem

destinado ao ativo imobilizado e o crédito correspondente serão escriturados em livro

próprio;

a.7 - ao final do quadragésimo oitavo mês contado da data da entrada do bem no

estabelecimento, o saldo remanescente do crédito será cancelado;

a.8 - caso o bem seja transferido em operação interna para outro estabelecimento

do mesmo titular antes do quadragésimo oitavo mês, contado a partir daquele em que

tenha ocorrido sua entrada no estabelecimento remetente, as frações restantes do

crédito poderão ser apropriadas no estabelecimento destinatário, desde que a nota

fiscal  contenha  a  informação  do  número  de  frações  ainda  não  apropriadas  e  os

respectivos valores;

a.9  -  caso  o  bem  seja  alienado  em  operação  interna  não  tributada  antes  do

quadragésimo  oitavo  mês,  contado  a  partir  daquele  em  que  tenha  ocorrido  sua

entrada no estabelecimento remetente, as frações restantes do crédito poderão ser

apropriadas  no  estabelecimento  industrial  destinatário,  desde  que  a  nota  fiscal

contenha a informação do número de frações ainda não apropriadas e os respectivos

valores;

(...)

§ 13 - (...)

II  -  em  se  tratando  de  estabelecimento  em  fase  de  instalação,  a  iniciar  a

apropriação da fração mensal de 1/48 (um quarenta e oito avos) no primeiro período

em  que  ocorrerem  saídas  de mercadorias  e  prestações  de serviço  de  transporte

interestadual e intermunicipal ou de comunicação, caso em que a contagem do prazo

de quarenta e oito meses para o aproveitamento do crédito correspondente ao bem
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do ativo imobilizado será feita a partir do início desse período.

§ 14 - Fica assegurado o crédito de ICMS relativo à utilização de energia elétrica

como  insumo  energético  em  atividade  de  mineração,  em  beneficiamento  não

industrial ou acondicionamento não industrial realizados em atividade complementar à

produção primária, nos termos previstos em regulamento.”.

Art. 7° - O inciso II do caput do art. 32-F da Lei n° 6.763, de 1975, passa a vigorar

com a redação que segue, ficando o artigo acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 32-F - (...)

II  -  ao contribuinte distribuidor,  atacadista ou centro de distribuição que promova

operação subsequente com mercadorias  destinadas a estabelecimento de mesma

titularidade  ou  de  outros  contribuintes  sistema  de  compensação  que  reduza  ou

neutralize a carga tributária na distribuição dessas mercadorias.

Parágrafo único - O disposto no inciso II do  caput  aplica-se também à operação

com mercadoria importada promovida pelo importador.”.

Art. 8° - O inciso II do caput do art. 32-I da Lei n° 6.763, de 1975, passa a vigorar

com a redação que segue, ficando o artigo acrescido dos seguintes §§ 6° e 7°:

“Art. 32-I - (....)

II - a concessão de crédito presumido nas saídas tributadas de até 32% (trinta e

dois  por  cento)  do  valor  do  imposto  destacado  no  documento  fiscal,  vedada  a

apropriação de quaisquer outros créditos, exceto os relativos ao ativo imobilizado e

aqueles  já  escriturados  em  seus  livros  fiscais  até  o  último  período  de  apuração

anterior ao início de vigência do regime especial.

(...)

§ 6° - Para fins do disposto nos incisos I e II do caput, o regulamento estabelecerá

os parâmetros para a determinação da base de cálculo e do percentual do crédito

presumido.

§ 7° -  Os parâmetros  estabelecidos para determinação da base de cálculo nos

termos  do  §  6°  não  poderão  resultar  em  valor  inferior  ao  custo  da  atividade  de

mineração,  compreendendo  todos  os  custos  até  a  saída  do  minério  em

transferência.”.

Art.  9° -  O  caput do art.  32-J da Lei n° 6.763, de 1975, passa a vigorar com a
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seguinte redação, e fica o artigo acrescido do § 2° que segue, passando o parágrafo

único a vigorar como § 1°:

“Art.  32-J  -  A apropriação  de  crédito  presumido  do  imposto,  cumulada  com  os

créditos normais decorrentes de entrada de mercadorias ou bens ou de utilização de

serviços, não poderá resultar em saldo credor no período de apuração, ou em outro

definido pela legislação tributária, vedada a apropriação do que exceder ao valor dos

débitos apurados pelos estabelecimentos do contribuinte no respectivo período ou a

sua transferência para os períodos subsequentes.

(...)

§ 2° - O regulamento definirá as condições e a forma em que a parcela do crédito

presumido excedente deverá ser estornada.”.

Art. 10 - Ficam acrescentados, na Lei n° 6.763, de 1975, os seguintes art. 32-L, § 6°

ao art. 50, §§ 7° e 8° ao art. 113, § 3° ao art. 120-A, incisos VIII e IX ao  caput do

art.160-A, art. 160-B, § 9° ao art. 205-A e §§ 4° e 5° ao art. 219:

“Art. 32-L - Os estabelecimentos signatários de protocolo de intenção com o Estado

de  Minas  Gerais  deverão,  preferencialmente,  contratar  serviços  do  setor  de

comunicações de empresas situadas neste Estado.

(...)

Art. 50 - (...)

§ 6° - As administradoras de cartões de crédito, de cartões de débito em conta-

corrente e estabelecimentos similares deverão informar à Secretaria de Estado de

Fazenda todas as operações e prestações realizadas por pessoas identificadas por

meio do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF -, ainda que não regularmente inscritas

no Cadastro de Contribuintes do ICMS, cujos pagamentos sejam realizados por meio

de seus sistemas de crédito, débito ou similar, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, relativamente aos períodos determinados pela legislação.

(...)

Art. 113 - (...)

§ 7° - O fato gerador das taxas de que tratam o item 2 da Tabela B e o subitem 4.8

da Tabela D ocorre anualmente, em 1° de janeiro.

§ 8° - As taxas de que tratam o item 2 da Tabela B e o subitem 4.8 da Tabela D
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serão lançadas e os sujeitos passivos serão notificados mediante publicação no diário

eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda e disponibilização, na página dessa

secretaria na internet, de consulta individualizada contendo os respectivos valores e

demais elementos necessários.

(...)

Art. 120-A - (...)

§ 3° -  A taxa prevista no  caput será lançada e o sujeito  passivo será notificado

mediante  publicação  no  diário  eletrônico  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  e

disponibilização, na página dessa secretaria na internet, de consulta individualizada

contendo os respectivos valores e demais elementos necessários.

(…)

Art. 160-A - (...)

VIII - do não pagamento das taxas de que tratam o item 2 da Tabela B e o subitem

4.8 da Tabela D;

IX - do não pagamento da taxa prevista no art. 120-A.

(...)

Art. 160-B - Os créditos tributários de natureza não contenciosa, inclusive as multas

correspondentes, serão, por meio eletrônico, enviados para inscrição em dívida ativa,

nas seguintes hipóteses:

I  -  não  recolhimento  de  tributo  declarado  pelo  sujeito  passivo  em  documento

destinado a informar ao Fisco a sua apuração;

II - não recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores;

III - não recolhimento das taxas de que tratam o item 2 da Tabela B e o subitem 4.8

da Tabela D;

IV - não recolhimento da taxa prevista no art. 120-A.

Parágrafo único - O sujeito passivo terá ciência do envio para inscrição em dívida

ativa do crédito tributário de que trata o  caput em seu domicílio tributário eletrônico

ou, caso não o possua, mediante publicação no diário eletrônico da Secretaria de

Estado de Fazenda.

(...)

Art. 205-A - (...)
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§ 9° -  O disposto  no  § 6°  não se aplica quando constatada,  em ação fiscal,  a

prática, pela mesma pessoa, da mesma conduta que tenha levado à desconsideração

do  ato  ou  negócio  jurídico,  considerando-se  em  conjunto  todos  os  seus

estabelecimentos, no período de cinco anos contados da data em que houver sido

efetuado o pagamento ou a declaração de revelia, ou contados da data da decisão

desfavorável irrecorrível na esfera administrativa, relativamente à conduta anterior.

(...)

Art. 219 - (...)

§  4°  -  Na hipótese  do  inciso  I  do  caput,  quando  a  decisão estiver  a  cargo  da

Secretaria de Estado de Fazenda, não será exigida a apresentação do documento de

que trata o § 3°, ficando o deferimento do pedido condicionado a estar o interessado

em situação que permita a sua emissão.

§ 5° - O fato de estar o contribuinte em situação que permita a emissão de certidão

de débitos  tributários  positiva  ou em condições que impossibilitem a obtenção da

emissão do  atestado  de  regularidade  fiscal  não  impede  a  alteração  de  ofício  de

regime especial quando for de interesse do Fisco, desde que não implique ampliação

de incentivos ou benefícios fiscais concedidos.”.

Art.  11 - Os incisos XX e XXVII do art.  54 da Lei n° 6.763, de 1975, passam a

vigorar  com  a  seguinte  redação,  ficando  o  artigo  acrescido  do  inciso  XLVIII  que

segue:

“Art. 54 - (...)

XX - por deixar, a pessoa física ou jurídica desenvolvedora de programa aplicativo

fiscal  destinado a ECF, de observar  procedimento previsto na legislação tributária

decorrente de sua condição de empresa desenvolvedora de programa aplicativo fiscal

- 500 (quinhentas) Ufemgs por infração;

(...)

XXVII - por desenvolver ou fornecer programa aplicativo fiscal para uso em ECF

que não atenda aos requisitos estabelecidos na legislação:

a)  15.000  (quinze  mil)  Ufemgs  por  estabelecimento  usuário  do  programa,  se  a

irregularidade possibilitar ao usuário possuir informação diversa daquela fornecida à

Fazenda Pública por exigência da legislação tributária;
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b) 1.000 (mil) Ufemgs por infração, nos demais casos;

(...)

XLVIII - por utilizar programa aplicativo fiscal para uso em ECF em desacordo com

a legislação tributária ou que não atenda aos requisitos estabelecidos na legislação:

a)  10.000 (dez mil)  Ufemgs por  equipamento,  se a irregularidade possibilitar  ao

estabelecimento  usuário  possuir  informação  diversa  daquela  fornecida  à  Fazenda

Pública por exigência da legislação tributária;

b) 1.000 (mil) Ufemgs por equipamento, nos demais casos.”.

Art. 12 - O caput do inciso I do art. 56 da Lei n° 6.763, de 1975, passa a vigorar com

a redação que segue, ficando acrescentados os seguintes inciso III ao caput e § 6° ao

artigo:

“Art. 56 - (...)

I - havendo espontaneidade no recolhimento do principal e dos acessórios antes da

inscrição em dívida ativa, nos casos de falta de pagamento, pagamento a menor ou

intempestivo do imposto, observado o disposto no § 1° deste artigo, a multa de mora

será de:

(...)

III - a partir da inscrição em dívida ativa, a multa de mora será de 25% (vinte e cinco

por  cento)  do  valor  do  imposto  não  recolhido,  na  hipótese  de  crédito  tributário

declarado  pelo  sujeito  passivo  em  documento  destinado  a  informar  ao  Fisco  a

apuração do imposto.

(...)

§ 6° - A penalidade prevista no inciso III do  caput deste artigo será aplicada em

dobro  na  hipótese de crédito  tributário  relativo  ao  imposto  retido  por  substituição

tributária.”.

Art. 13 - O caput do inciso I do art. 98 da Lei n° 6.763, de 1975, passa a vigorar com

a redação que segue, ficando o artigo acrescido do inciso III seguinte:

“Art. 98 - (...)

I - havendo espontaneidade no recolhimento do principal e dos acessórios antes da

inscrição em dívida ativa, nos casos de falta de pagamento, pagamento a menor ou

intempestivo da taxa, observado o disposto no § 1° deste artigo, a multa de mora será

de:
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(...)

III - a partir da inscrição em dívida ativa, a multa de mora será de 25% (vinte e cinco

por  cento) do valor da taxa não recolhida,  desde que não exigida mediante ação

fiscal. “.

Art. 14 - O caput do inciso I do caput e o item 1 do § 1° do art. 120 da Lei n° 6.763,

de 1975,  passam a vigorar  com a  redação que segue,  ficando o  caput do  artigo

acrescido do inciso III seguinte:

“Art. 120 - (...)

I - havendo espontaneidade no recolhimento do principal e dos acessórios antes da

inscrição em dívida ativa, nos casos de falta de pagamento, pagamento a menor ou

intempestivo da taxa, observado o disposto no § 2° deste artigo, a multa de mora será

de:

(...)

III - a partir da inscrição em dívida ativa, a multa de mora será de 25% (vinte e cinco

por  cento) do valor da taxa não recolhida,  desde que não exigida mediante ação

fiscal.

§ 1° - (...)

1) de mora, nas hipóteses referidas nos incisos I e III do caput deste artigo;”.

Art. 15 - O caput do inciso I do art. 120-H da Lei n° 6.763, de 1975, passa a vigorar

com a redação que segue, ficando o caput do artigo acrescido do inciso III seguinte:

“Art. 120-H - (...)

I - havendo espontaneidade no pagamento do principal e dos acessórios antes da

inscrição em dívida ativa, observado o disposto no § 1° deste artigo, será cobrada

multa de mora no valor de:

(...)

III - a partir da inscrição em dívida ativa, a multa de mora será de 25% (vinte e cinco

por  cento) do valor da taxa não recolhida,  desde que não exigida mediante ação

fiscal.”.

Art. 16 - Fica acrescentado ao art. 210-A da Lei n° 6.763, de 1975, o seguinte § 2°,

passando seu parágrafo único a vigorar como § 1°:

“Art. 210-A - (...)
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§ 2° - A exigência da multa por descumprimento de obrigação acessória poderá ser

formalizada,  a  critério  do  Fisco,  após  o  deferimento  do  parcelamento  ou  quando

ocorrer a perda do parcelamento.”.

Art. 17 - Fica acrescentado ao art. 219-A da Lei n° 6.763, de 1975, o seguinte § 2°,

passando seu parágrafo único a vigorar como § 1°:

“Art. 219-A - (...)

§ 2° - Na hipótese de inadimplemento de parcela relativa a parcelamento de crédito

tributário, a certidão de débitos tributários será positiva, ainda que não tenha ocorrido

a desistência do parcelamento, conforme dispuser o regulamento.”.

Art. 18 - Os subitens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.3 da Tabela D da Lei n° 6.763, de 1975,

passam a vigorar na forma do Anexo desta lei.

Art.  19 - Fica convalidada, até a data de publicação desta lei,  a apropriação de

crédito de ICMS na aquisição de leite na hipótese de que trata o art. 20-I da Lei n°

6.763, de 1975, em que o valor do crédito tenha sido calculado sobre o valor do leite,

neste incluído o valor do frete, nos termos previstos em regulamento.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - implica a remissão dos créditos tributários, formalizados ou não, até a mesma

data;

II  -  não  autoriza  a  restituição  ou  compensação  de  importâncias  eventualmente

recolhidas;

III - fica condicionado:

a) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;

b)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

c)  à  desistência,  pelo  advogado do  sujeito  passivo,  de  cobrança ao  Estado de

eventuais honorários de sucumbência;

d)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art. 20 - Fica convalidada a utilização da alíquota de 12% (doze por cento) para

cálculo do ICMS devido nas operações com móveis classificados na posição 94.03 da
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Nomenclatura  Brasileira  de  Mercadorias  -  Sistema  Harmonizado  -  NBM-SH  -

promovidas até a data de publicação desta lei por estabelecimento encomendante de

industrialização, nas saídas destinadas a órgãos públicos ou a consumidores finais

pessoas jurídicas.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - implica a remissão dos créditos tributários, formalizados ou não, até a mesma

data;

II  -  não  autoriza  a  restituição  ou  compensação  de  importâncias  eventualmente

recolhidas;

III - fica condicionado:

a) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;

b)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

c)  à  desistência,  pelo  advogado do  sujeito  passivo,  de  cobrança ao  Estado de

eventuais honorários de sucumbência;

d)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art.  21  -  Ficam  convalidadas  as  concessões,  pela  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda,  de  incentivos,  benefícios  ou  favores  fiscais  e  financeiros  de  qualquer

natureza,  até  a  data  de  publicação  desta  lei,  sem  a  emissão  do  atestado  de

regularidade fiscal a que se refere o § 3° do art. 219 da Lei n° 6.763, de 1975.

Art. 22 - Ficam convalidados, até a data de publicação desta lei, o aproveitamento e

a transferência de créditos de ICMS relativos à utilização de energia elétrica como

insumo energético em atividade de mineração, em beneficiamento não industrial ou

acondicionamento não industrial realizados em atividade complementar à produção

primária, nos termos previstos em regulamento.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - implica a remissão dos créditos tributários, formalizados ou não, até a mesma

data;

II  -  não  autoriza  a  restituição  ou  compensação  de  importâncias  eventualmente
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recolhidas;

III - fica condicionado:

a)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

b)  à  desistência,  pelo  advogado do sujeito  passivo,  de  cobrança ao  Estado de

eventuais honorários de sucumbência;

c)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art. 23 - Ao estabelecimento minerador beneficiário do regime especial a que se

refere o art. 32-I da Lei n° 6.763, de 1975, fica assegurado, em relação aos períodos

de apuração do imposto anteriores à data de vigência do regime especial, o direito de

recolher:

I  -  o ICMS decorrente do estorno de créditos apropriados em desacordo com a

legislação tributária com redução de 50% (cinquenta por cento) dos juros de mora e

da  totalidade  das  penalidades,  inclusive  multa  isolada  relacionada  à  apropriação

indevida de créditos;

II - o crédito tributário formalizado sem exigência de ICMS, com redução de 50%

(cinquenta por cento) dos juros de mora e de 50% (cinquenta por cento) da multa

isolada  decorrente  do  estorno  de  créditos  apropriados  em  desacordo  com  a

legislação tributária.

§  1°  -  Para  os  efeitos  do  disposto  no  caput,  o  contribuinte  deverá  efetuar  o

recolhimento à vista ou recolher o valor correspondente à entrada prévia, no caso de

parcelamento, até 30 de dezembro de 2013.

§ 2° - O recolhimento a que se refere este artigo:

I - é irretratável, não se sujeitando a devolução, restituição ou compensação;

II - não implica por parte do contribuinte:

a) confissão de débito;

b) renúncia ou desistência de recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial,

envolvendo a apropriação de créditos de ICMS, em relação a períodos de apuração

posteriores a eventual não prorrogação, por iniciativa do contribuinte ou da Secretaria
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de Estado de Fazenda, revogação ou cassação do regime especial a que se refere o

art. 32-I da Lei n° 6.763, de 1975;

III  -  fica  condicionado,  na  forma,  no  prazo  e  nas  condições  previstos  em

regulamento, ainda que em relação à parte recolhida ou parcelada:

a)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

b)  à  desistência  pelo  advogado  do  sujeito  passivo  de  cobrança  ao  Estado  de

eventuais honorários de sucumbência;

c)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

§ 3° - Para os fins do disposto na alínea “c” do inciso III do § 2°, os honorários

advocatícios devidos ao Estado serão de 5% (cinco por cento) do valor do crédito

tributário recolhido ou parcelado, ainda que fixados em percentual superior, e poderão

ser parcelados nos termos de regulamento.

Art. 24 - Fica dispensado o pagamento do crédito tributário relativo ao diferencial de

alíquotas  de  que  tratam  os  subitens  16.1  e  17.2  da  Parte  1  do  Anexo  IV  do

Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 43.080,  de 13 de dezembro de

2002,  com  a  redação  dada  pelo  Decreto  n°  46.271,  de  5  de  julho  de  2013,

relativamente às operações ocorridas entre 1° de janeiro e 30 de junho de 2013.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - aplica-se ao crédito tributário formalizado ou não, inscrito ou não em dívida ativa,

ajuizada ou não a sua cobrança;

II  -  não  autoriza  a  devolução,  a  restituição  ou  a  compensação  de  valores  já

recolhidos;

III - fica condicionado:

a) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;

b)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

c)  à  desistência  pelo  advogado  do  sujeito  passivo  de  cobrança  ao  Estado  de
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eventuais honorários de sucumbência;

d)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art. 25 - Fica convalidado o diferimento do pagamento de ICMS, relativo ao período

de 1°  de  abril  de 2008 a 31  de julho  de  2011,  objeto de protocolo  de intenções

assinado com o Estado e de regime especial concedido, na hipótese de não terem

sido cumpridas as condições impostas na concessão para a fruição do tratamento

tributário, relativamente às saídas internas de fio-máquina, classificado nas posições

7213.91.10,  7213.91.90,  7213.99.10,  7213.99.90  e  7227.90.00  da  NBM-SH,

destinadas a contribuinte mineiro que o utiliza como matéria-prima.

Art. 26 - Ficam convalidados os tratamentos tributários, inclusive em se tratando de

benefícios fiscais, concedidos pela Secretaria de Estado de Fazenda até a data da

publicação desta lei por meio de regime especial.

§  1°  -  O regime especial  cujo  tratamento  tributário  tenha  sido  convalidado nos

termos do caput permanecerá em vigor até que seja alterado, revogado ou cassado,

salvo se já revogado ou cassado anteriormente à data de publicação desta lei, ainda

que em razão da aplicação do disposto no inciso I do § 5° do art. 225 da Lei n° 6.763,

de 1975, ou pela superveniência de legislação conflitante com o tratamento tributário

convalidado.

§ 2° - O disposto neste artigo não se aplica no caso de inobservância de requisitos

objetivos  relacionados  à  concessão  de  regimes  especiais,  exceto  nos  casos  de

concessão de regime de apuração simplificada de ICMS, diferimento e alteração do

momento do pagamento do ICMS por substituição tributária.

Art.  27  -  Fica  convalidada,  no  prazo,  na  forma  e  nas  condições  previstos  em

regulamento,  em relação aos fatos geradores realizados até a data de publicação

desta lei, exceto se alcançados pela convalidação de que trata o art. 3° da Lei n°

18.550, de 3 de dezembro de 2009, alterado pelo art. 5° da Lei n° 19.098, de 6 de

agosto de 2010, nas operações de venda de mercadorias utilizando o sistema de

marketing direto promovidas por contribuinte signatário de protocolo firmado com o

Estado,  a  não  utilização,  na  retenção  e  no  recolhimento  do  ICMS  devido  por

substituição tributária por estabelecimentos do contribuinte situados em outro estado,



3424
____________________________________________________________________________

do preço de venda a consumidor final constante de catálogo ou lista de preço emitido

pelo  remetente,  acrescido  do  valor  do  frete,  quando  não  incluído  no  preço  da

mercadoria, nos termos do art. 65 da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - implica a remissão dos créditos tributários, formalizados ou não, até a data de

publicação desta lei;

II - não autoriza a restituição de importâncias eventualmente recolhidas;

III  -  fica  condicionado  a  que  o  contribuinte  promova  o  recolhimento  do  ICMS

resultante da diferença positiva, se houver, entre:

a) o valor do imposto que seria devido por estabelecimento situado neste Estado a

título de operação própria acrescido do imposto por substituição tributária devido a

este Estado, utilizando as margens de valor agregado previstas no protocolo ou no

regime especial, conforme os respectivos períodos de aplicação;

b)  o  valor  do  imposto recolhido  em favor  deste  Estado,  a título  de substituição

tributária, no mesmo período de aplicação.

Art. 28 - Fica convalidada, até a data de publicação desta lei, a adoção da base de

cálculo  do  ICMS sem a inclusão da taxa  de embarque devida  pela  utilização de

terminal rodoviário na prestação de serviço de transporte rodoviário, interestadual ou

intermunicipal, de passageiros.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - implica a remissão dos créditos tributários, formalizados ou não, até a mesma

data;

II  -  não  autoriza  a  restituição  ou  compensação  de  importâncias  eventualmente

recolhidas;

III - fica condicionado:

a) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;

b)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

c)  à  desistência,  pelo  advogado do  sujeito  passivo,  de  cobrança ao  Estado de

eventuais honorários de sucumbência;
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d)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art. 29 - A cooperativa em processo de liquidação judicial poderá quitar o crédito

tributário  relativo  ao  ICMS  originário  de  fatos  geradores  por  ela  realizados,  já

formalizado,  inscrito  ou  não  em  dívida  ativa,  ajuizada  ou  não  a  sua  cobrança,

mediante pagamento à vista, até 30 de dezembro de 2013, vedada qualquer forma de

compensação,  com  exclusão  das  multas  e  dos  juros  com  elas  relacionados,

observado o disposto em decreto.

§ 1° - O benefício a que se refere o  caput não se acumula com quaisquer outras

reduções concedidas para o pagamento do tributo, inclusive com os benefícios de

que tratam as Leis n° 17.615, de 4 de julho de 2008; n° 15.273, de 29 de julho de

2004; n° 16.318, de 11 de agosto de 2006, e n° 17.247, de 27 de dezembro de 2007.

§ 2° -  O disposto neste artigo implica o reconhecimento dos créditos tributários,

ficando a aplicação do benefício condicionada:

I - à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;

II  -  à  desistência de ações ou embargos à execução fiscal,  com a renúncia ao

direito sobre o qual se fundam nos autos judiciais respectivos;

III  -  à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito

administrativo;

IV -  à desistência  pelo advogado do sujeito  passivo de cobrança ao Estado de

eventuais honorários de sucumbência;

V -  ao pagamento das custas e demais  despesas  processuais  e de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

§ 3° - Implica anulação do benefício a inobservância de qualquer das exigências

estabelecidas,  hipótese  em  que  o  crédito  tributário  será  reconstituído  com  a

restauração  do  imposto,  das  multas  e  dos  juros,  sendo  abatida  a  importância

efetivamente recolhida.

Art. 30 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento,  a conceder  isenção do ICMS relativo ao diferencial  de

alíquotas  devido  na  aquisição  de  mercadorias  e  bens  a  serem  empregados  na

construção,  na ampliação, na reforma ou na manutenção de gasoduto situado no
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Estado.

Art. 31 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a deduzir do ICMS a recolher no período de apuração o

valor equivalente ao imposto corretamente destacado no documento fiscal relativo à

aquisição de mercadorias e bens a serem empregados na construção, na ampliação,

na reforma ou na manutenção de gasoduto situado no Estado.

Art.  32  -  Fica  convalidada,  na  forma,  no  prazo  e  nas  condições  previstos  em

regulamento,  a  apropriação,  até  31  de  maio  de  2009,  do  ICMS  corretamente

destacado  no  documento  fiscal  relativo  à  aquisição  de  mercadorias  e  bens

empregados  na  construção,  na  ampliação,  na  reforma  ou  na  manutenção  de

gasoduto situado no Estado.

§ 1° - O disposto neste artigo:

I - implica a remissão dos créditos tributários, formalizados ou não;

II  -  não  autoriza  a  restituição  ou  compensação  de  importâncias  eventualmente

recolhidas;

III - fica condicionado:

a)  à  extinção  do crédito  tributário  decorrente  do  estorno dos  créditos  de  ICMS

relativos  à  aquisição  de  mercadorias  e  bens  empregados  na  construção,  na

ampliação, na reforma ou na manutenção de gasoduto, no período de 1° de junho de

2009 até a data de publicação desta lei, mediante pagamento ou levantamento de

depósito judicial com a consequente conversão em renda em favor do Estado;

b) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;

c)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

d)  à  aquiescência  ao  levantamento  de  depósito  judicial  com  a  consequente

conversão em renda em favor do Estado, se for o caso;

e)  à  desistência,  pelo  advogado do sujeito  passivo,  de  cobrança ao  Estado de

eventuais honorários de sucumbência;

f)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.
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§ 2° - Para a extinção do crédito tributário a que se refere a alínea “a” do inciso III

do §1°:

I - fica dispensada a exigência de multas e juros;

II - o pagamento ou a protocolização da petição para o levantamento do depósito

judicial e o cumprimento das condições previstas nas alíneas “b”, “c”, “d” e “e” do

inciso III do § 1° deverão ocorrer até 27 de dezembro de 2013.

Art. 33 - Em substituição à regra prevista no § 3° do art. 32-I da Lei n° 6.763, de

1975, o contribuinte que requerer o regime especial poderá optar pelo pagamento, à

vista ou parcelado, do crédito tributário formalizado.

§ 1° - O disposto no caput fica condicionado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento:

I - a que o contribuinte promova o pagamento das exigências constantes no auto de

infração,  ainda  que  não  relacionadas  com  o  imposto  devido  nas  transferências

interestaduais, observadas as decisões do Conselho de Contribuintes do Estado de

Minas Gerais nos respectivos processos tributários administrativos;

II  -  à  desistência  de  ações  ou embargos  à  execução fiscal,  nos  autos judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

III  -  à  desistência  pelo  advogado do sujeito  passivo  de  cobrança ao Estado de

eventuais honorários de sucumbência;

IV -  ao pagamento das custas  e demais despesas processuais e de honorários

advocatícios devidos ao Estado.

§ 2° - Para os fins do disposto no inciso IV do § 1°,  os honorários advocatícios

devidos  ao  Estado  serão  de  5%  (cinco  por  cento)  do  valor  do  crédito  tributário

recolhido  ou  parcelado,  ainda que fixados  em  percentual  superior,  e  poderão ser

parcelados nos termos definidos em regulamento.

§ 3° - Em relação ao crédito tributário recolhido pelo contribuinte nos termos deste

artigo, não se aplica o disposto no art. 7° da Lei n° 20.540, de 14 de dezembro de

2012.

§ 4° - O regulamento poderá autorizar o pagamento a que se refere o inciso I do §

1° com a utilização de créditos acumulados do imposto.
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Art. 34 - Fica convalidada até a data de publicação desta lei, na forma, no prazo e

nas condições previstos em regulamento, a utilização de carga tributária do ICMS

inferior à devida nas operações, inclusive de importação, com fruta fresca proveniente

de  país  signatário  de  acordo  internacional  no  qual  haja  previsão  de  aplicação  à

operação  interna  ou  interestadual  subsequente  do  mesmo  tratamento  dado  à

mercadoria similar nacional.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - implica a remissão dos créditos tributários, formalizados ou não;

II  -  não  autoriza  a  restituição  ou  compensação  de  importâncias  eventualmente

recolhidas;

III - fica condicionado:

a) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;

b)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

c)  à  desistência,  pelo  advogado do  sujeito  passivo,  de  cobrança ao  Estado de

eventuais honorários de sucumbência;

d)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art. 35 - Fica convalidada até a data de publicação desta lei, na forma, no prazo e

nas condições previstos em regulamento, a falta de recolhimento ou o recolhimento a

menor do ICMS devido na prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas

iniciado no exterior.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - implica a remissão dos créditos tributários, formalizados ou não;

II  -  não  autoriza  a  restituição  ou  compensação  de  importâncias  eventualmente

recolhidas;

III - fica condicionado:

a) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;

b)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no
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âmbito administrativo;

c)  à  desistência,  pelo  advogado do  sujeito  passivo,  de  cobrança ao  Estado de

eventuais honorários de sucumbência;

d)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art. 36 - Fica convalidado até a data de publicação desta lei, na forma, no prazo e

nas  condições  previstos  em  regulamento,  relativamente  à  saída  promovida  por

estabelecimento  de  aparelhos,  máquinas  e  equipamentos,  remetidos  em  peças,

partes, componentes e acessórios para montagem no estabelecimento destinatário, o

destaque do imposto em desacordo com o estabelecido no Regulamento do ICMS

nas notas fiscais relativas a cada remessa, na hipótese de a produção da mercadoria

ter-se  estendido  por  mais  de  um  período  de  apuração  do  imposto,  desde  que

observada  a  carga  tributária  aplicável  ao  respectivo  aparelho,  máquina  ou

equipamento.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - implica a remissão dos créditos tributários, formalizados ou não;

II  -  não  autoriza  a  restituição  ou  compensação  de  importâncias  eventualmente

recolhidas;

III - fica condicionado:

a) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;

b)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

c)  à  desistência,  pelo  advogado do  sujeito  passivo,  de  cobrança ao  Estado de

eventuais honorários de sucumbência;

d)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art. 37 - Fica convalidada até a data de publicação desta lei, na forma, no prazo e

nas condições previstos em regulamento, a apropriação indevida de créditos do ICMS

decorrente da  não aplicação do diferimento em operação interna de aquisição de

matéria-prima ou de produto intermediário, inclusive minério de ferro ou gás utilizado



3430
____________________________________________________________________________

como insumo energético.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - não autoriza a compensação de importâncias eventualmente recolhidas;

II - fica condicionado à renúncia ao direito à restituição do imposto indevidamente

destacado  no  documento  fiscal  pelo  contribuinte  que  promoveu  a  saída  das

mercadorias especificadas no caput.

Art. 38 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos  em  decreto,  a  conceder  isenção  das  taxas  de  gerenciamento,  de

fiscalização e de expediente do sistema de transporte coletivo:

I - intermunicipal, de que tratam o item 1 da Tabela C da Lei n° 6.763, de 1975, e o

§ 1° do art. 11 da Lei n° 11.403, de 21 de janeiro de 1994;

II - metropolitano, de que trata o § 2° do art. 11 da Lei n° 11.403, de 1994.

Art. 39 - O  caput e o § 2° do art. 14 da Lei n° 14.699, de 6 de agosto de 2003,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 14 - A autoridade fiscal competente poderá proceder ao arrolamento de bens e

direitos  do  sujeito  passivo  sempre  que  o  valor  dos  créditos  tributários  de  sua

responsabilidade, vencidos e não pagos, for maior que 30% (trinta por cento) do seu

patrimônio conhecido.

(...)

§ 2° - O disposto neste artigo somente se aplica a crédito tributário de natureza

contenciosa  de  responsabilidade  do  sujeito  passivo  cuja  soma  seja  superior  a

200.000 (duzentas mil) Ufemgs.”.

Art. 40 - Ficam acrescentados à Lei n° 14.937, de 23 de dezembro de 2003, os

seguintes arts. 2°-A e 2°-B:

“Art.  2°-A -  Em relação aos veículos  novos  e  aos  importados  pelo  consumidor,

considera-se lançado o IPVA e notificado o sujeito passivo no dia em que se efetivar o

registro no órgão público competente.

Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Fazenda disponibilizará, em sua página

na internet, o acesso aos valores do imposto de que trata o caput deste artigo.

Art. 2°-B - Em relação aos veículos usados e aos importados registrados no Estado,

o IPVA será lançado e o sujeito passivo será notificado mediante publicação, no diário
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eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda, da tabela relativa à base de cálculo

deste imposto e disponibilização de consulta individualizada por Registro Nacional de

Veículos Automotores - Renavam - na página dessa secretaria na internet.

Parágrafo  único  -  Considera-se  efetuado  o  lançamento  de  que  trata  o  caput

anualmente, em 1° de janeiro.”.

Art.  41 -  O  caput do art.  9°  da Lei  n° 14.937,  de 2003,  passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 9° - A Secretaria de Estado de Fazenda fará publicar tabelas que informem os

valores da base de cálculo e do IPVA referentes aos veículos de que trata o inciso I

do § 2° do art. 7°.”.

Art. 42 - O inciso II do caput do art. 12 da Lei n° 14.937, de 2003, passa a vigorar

com a redação que segue, ficando o caput do artigo acrescido do seguinte inciso III:

“Art. 12 - (...)

II - 20% (vinte por cento) do valor do imposto, quando o pagamento ocorrer após o

prazo previsto no inciso I e antes da inscrição em dívida ativa;

III - a partir da inscrição em dívida ativa, a multa de mora será de 25% (vinte e cinco

por cento) do valor do imposto não recolhido, desde que não exigido mediante ação

fiscal.”.

Art. 43 - A subalínea “b.1” do inciso II do caput do art. 3° da Lei n° 14.941, de 29 de

dezembro  de  2003,  passa  a  vigorar  com  a  seguinte  redação,  ficando  o  inciso

acrescido da subalínea “b.3” e da alínea “g” a seguir:

“Art. 3° - (...)

II - (...)

b.1) pelo poder público a particular no âmbito de programa habitacional destinado a

pessoas de baixa renda ou em decorrência de calamidade pública, observadas as

disposições contidas em regulamento;

(...)

b.3) em que figure como doador ou donatário a Companhia de Habitação do Estado

de Minas Gerais - Cohab-MG;

(...)

g)  vinculada a programa de incentivo  ao  esporte ou a programa de incentivo à



3432
____________________________________________________________________________

cultura instituídos em lei.”.

Art.  44  -  Fica  remitido  o  crédito  tributário,  até  a  data  de  publicação  desta  lei,

inclusive multas e juros, ajuizada ou não sua cobrança, relativo ao Imposto sobre

Transmissão  “Causa  Mortis”  e  Doação  de  Quaisquer  Bens  ou  Direitos  -  ITCD -

incidente sobre a doação:

I  - de bem imóvel  promovida pelo poder público ao Consulado da República de

Moçambique, destinado à utilização exclusiva para as finalidades desse consulado;

II - de bem imóvel, ou de direito a ele relativo, em que tenha figurado como doador

ou donatário a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab-MG;

III -  vinculada a programa de incentivo ao esporte ou a programa de incentivo à

cultura instituídos em lei.

Parágrafo único - O disposto no caput:

I  -  não  autoriza  a  devolução,  a  restituição  ou  a  compensação  de  valores  já

recolhidos;

II - fica condicionado:

a) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;

b)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

c)  à  desistência,  pelo  advogado do  sujeito  passivo,  de  cobrança ao  Estado de

eventuais honorários de sucumbência;

d)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art.  45  -  O  caput  do  inciso  I  do  caput  do  art.  24  da  Lei  n°  15.424,  de  30  de

dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando o caput do artigo

acrescido do seguinte inciso III:

“Art. 24 - (…)

I - havendo espontaneidade no pagamento do principal e dos acessórios antes da

inscrição em dívida ativa, observado o disposto no § 1° deste artigo, será cobrada

multa de mora no valor de:

(...)
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III - a partir da inscrição em dívida ativa, a multa de mora será de 25% (vinte e cinco

por cento) do valor da taxa não recolhida, na hipótese de crédito tributário declarado

pelo sujeito passivo em documento destinado a informar a apuração do seu valor.”.

Art. 46 - Fica acrescentado à Lei n° 18.310, de 4 de agosto de 2009, o seguinte art.

1°-A:

“Art. 1°-A - Ficam isentas do ITCD, até 31 de dezembro de 2014, as doações de

bens utilizados e direitos relacionados com a realização da Copa do Mundo da Fifa de

2014 pelas pessoas jurídicas a que se refere o art. 1° desta lei a entidade integrante

de sistema a que se refere o inciso IV do art. 4° da Lei federal n° 9.615, de 24 de

março de 1998.”.

Art.  47  -  O  caput  do  inciso  I  do  caput  do  art.  10  da  Lei  n°  19.976,  de  27  de

dezembro de 2011, passa a vigorar com a redação que segue, ficando o  caput do

artigo acrescido do seguinte inciso III:

“Art. 10 - (...)

I - havendo espontaneidade no pagamento do principal e dos acessórios antes da

inscrição em dívida ativa, observado o disposto no § 1°, será cobrada multa de mora

no valor de:

(...)

III - a partir da inscrição em dívida ativa, a multa de mora será de 25% (vinte e cinco

por cento) do valor da taxa não recolhida, na hipótese de crédito tributário declarado

pelo sujeito passivo em documento destinado a informar ao Fisco a apuração do seu

valor.”.

Art. 48 - Ficam revogados:

I - o § 4° do art. 31 e o inciso II do § 1° do art. 187 da Lei n° 6.763, de 1975;

II - o § 4° do art. 3° da Lei n° 14.941, de 2003;

III - os arts. 19, 20 e 21 da Lei n° 20.540, de 2012.

Art. 49 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:

I - relativamente ao art. 160-B da Lei n° 6.763, de 1975, acrescentado pelo art. 10

desta lei, a partir de 1° de abril de 2014;

II - relativamente à alteração da Tabela D da Lei n° 6.763, de 1975, de que trata o

art. 18 desta lei, a partir de 31 de julho de 2013.
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Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Luiz  Humberto  Carneiro,  relator  -  Gilberto

Abramo.

ANEXO

(a que se refere o art. 18 da Lei n° , de de de 2013)

“Tabela D

(a que se refere o art. 115 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975)

Lançamento e Cobrança da Taxa de Segurança Pública Decorrente de Atos de

Autoridades Policiais

* - O quadro contendo o Lançamento e Cobrança da Taxa de Segurança Pública

Decorrente de Atos de Autoridades Policiais foi publicado no Diário do Legislativo, de

20.12.2013.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 4.540/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.540/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza a

Fundação Rural Mineira a doar ao Município de Itabira o imóvel que especifica, foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.540/2013

Autoriza a Fundação Rural Mineira - Ruralminas - a doar ao Município de Itabira o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  a  Fundação  Rural  Mineira  -  Ruralminas  -  autorizada  a  doar  ao

Município de Itabira imóvel com área de 42,3747ha (quarenta e dois hectares, trinta e

sete ares e quarenta e sete centiares), situado no local denominado Rocinha ou Abre

Campo,  naquele município,  registrado sob o nº  4.088,  a fls.  9  do  Livro 2.8-B,  no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itabira.
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Parágrafo único -  O imóvel  a  que se refere  o  caput destina-se à  regularização

fundiária e urbanização, pelo Município de Itabira.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Itabira não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4°  -  O  Município  de  Itabira  encaminhará  à  Ruralminas  documento  que

comprove a destinação do imóvel prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.544/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.544/2013, de autoria do deputado Ivair Nogueira, que altera a

Lei n° 16.197, de 26 de junho de 2006, que cria a Área de Proteção Ambiental de

Vargem  das  Flores,  situada  nos  Municípios  de  Betim  e  Contagem,  e  dá  outras

providências, foi aprovado no 2º turno, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.544/2013

Altera  a  Lei  n°  16.197,  de  26  de junho  de 2006,  que cria  a  Área de Proteção

Ambiental de Vargem das Flores, situada nos Municípios de Betim e Contagem, e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 3° e o  caput do art. 4° da Lei n° 16.197, de 26 de junho de 2006,

passam a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 3° - A APA Vargem das Flores disporá de um conselho consultivo, constituído

por  representantes  de  órgãos  públicos  das  esferas  estadual  e  municipal,  de

organizações da sociedade civil  e da população residente, observando-se, em sua

composição, a paridade entre o poder público e a sociedade civil.

Art. 4° - A APA Vargem das Flores será implantada, supervisionada e administrada

pelo  Instituto Estadual  de Florestas -  IEF -,  em articulação com a Companhia de

Saneamento  de  Minas  Gerais  -  Copasa-MG  -,  com  outros  órgãos  e  entidades

estaduais e municipais e com organizações não governamentais, e será fiscalizada

pela  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  -

Semad.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.575/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.575/2013, de autoria do deputado Bosco, que dispõe sobre a

desafetação de bens públicos e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Araxá os trechos de rodovia que especifica, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.575/2013

Dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o

Poder Executivo a doá-los ao Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam desafetados os trechos da Rodovia MG-428 localizados entre o Km

4,95 e o Km 6,50 e entre o Km 9,00 e o Km 11,40.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Araxá os trechos
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de rodovia de que trata o art. 1°.

Parágrafo único - Os trechos de rodovia a que se refere o caput passam a integrar o

perímetro urbano do Município de Araxá e destinam-se à instalação de via urbana.

Art. 3° - Os trechos de rodovia objeto da doação de que trata esta lei reverterão ao

patrimônio  do  Estado  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da

escritura  pública  de  doação,  não  lhes  tiver  sido  dada  a  destinação  prevista  no

parágrafo único do art. 2°.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Adalclever Lopes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.718/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.718/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Várzea da Palma o imóvel que especifica, foi

aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.718/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Várzea da Palma o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Várzea da Palma

imóvel com área de 1.113,75 m² (hum mil cento e treze vírgula setenta e cinco metros

quadrados),  situado  na  Rua  Adolfo  Ensch,  n°  1.170,  Centro,  naquele  município,

registrado sob o n° 11.927, às fls. 15V e 16 do Livro 3-M, no Cartório do Registro de

Imóveis da Comarca de Pirapora.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o  caput destina-se à instalação de

órgãos da administração pública municipal de Várzea da Palma.
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Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Várzea da Palma não houver procedido ao

registro do imóvel.

Art. 4° - O Município de Várzea da Palma encaminhará à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.745/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.745/2013, de autoria do governador do Estado, que incorpora

a Gratificação Complementar ao vencimento básico dos servidores das carreiras que

menciona e cria cargos de provimento efetivo da carreira de Analista de Hematologia

e  Hemoterapia,  a  que  se  refere  a  Lei  n°  15.462,  de  13  de  janeiro  de  2005,  foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.745/2013

Incorpora a Gratificação Complementar ao vencimento básico dos servidores das

carreiras que menciona, cria cargos de provimento efetivo da carreira de Analista de

Hematologia e Hemoterapia, a que se refere a Lei n° 15.462, de 13 de janeiro de

2005, institui regime de remuneração por subsídio para a carreira de Professor de

Arte e Restauro e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - A Gratificação Complementar, a que se referem o art. 1° da Lei Delegada n°

44, de 12 de julho de 2000, os arts. 3° e 6° da Lei n° 20.518, de 6 de dezembro de

2012,  e o art.  48 da Lei  n°  20.748, de 25 de junho de 2013, fica incorporada ao

vencimento  básico  dos  servidores  das  seguintes  carreiras  instituídas  pela  Lei  n°

15.462, de 13 de janeiro de 2005:

I - Auxiliar de Apoio da Saúde, Técnico Operacional da Saúde, Analista de Gestão e

Assistência à Saúde e Profissional de Enfermagem, lotados no quadro de pessoal da

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig;

II  -  Auxiliar  de Saúde e Tecnologia, Técnico de Saúde e Tecnologia e Analista e

Pesquisador  de Saúde e  Tecnologia,  lotados no quadro de  pessoal  da  Fundação

Ezequiel Dias - Funed;

III  -  Técnico  em  Educação  e  Pesquisa  em  Saúde  e  Analista  em  Educação  e

Pesquisa em Saúde, lotados no quadro de pessoal da Escola de Saúde Pública do

Estado de Minas Gerais - ESP-MG;

IV - Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia, Assistente Técnico de Hematologia e

Hemoterapia e Analista de Hematologia e Hemoterapia, lotados no quadro de pessoal

da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - Hemominas.

§ 1° - A incorporação de que trata este artigo será implementada em duas etapas,

mediante reajuste das tabelas de vencimento básico das carreiras a que se refere o

caput.

§ 2° - Na primeira etapa da incorporação de que trata este artigo, as tabelas de

vencimento básico constantes nos itens I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4, I.3.1, I.3.2, I.3.3, I.4.1,

I.4.2,  I.4.3,  I.5.1 e I.5.2 do Anexo I  da Lei  n° 15.786,  de 27 de outubro de 2005,

passam a vigorar na forma do Anexo I desta lei, a partir das seguintes datas:

I - 1° de janeiro de 2014, para as carreiras de Auxiliar de Apoio da Saúde, Auxiliar

de Saúde e Tecnologia e Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia;

II - 1° de fevereiro de 2014, para as carreiras de Técnico Operacional da Saúde,

Analista de Gestão e Assistência à Saúde, Profissional de Enfermagem, Técnico de

Saúde e  Tecnologia,  Analista  e  Pesquisador  de  Saúde  e  Tecnologia,  Técnico  em

Educação  e  Pesquisa  em  Saúde,  Analista  em  Educação  e  Pesquisa  em  Saúde,

Analista  de  Hematologia  e  Hemoterapia  e  Assistente  Técnico  de  Hematologia  e
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Hemoterapia.

§ 3° - Na segunda etapa da incorporação de que trata este artigo, as tabelas de

vencimento básico constantes nos itens I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4, I.3.1, I.3.2, I.3.3, I.4.1,

I.4.2, I.4.3, I.5.1 e I.5.2 do Anexo I da Lei n° 15.786, de 2005, serão reajustadas em

20% (vinte por cento), a partir de 1° de fevereiro de 2015.

§  4°  -  Para  as  duas  etapas  da  incorporação  de  que  trata  este  artigo,  será

considerado o valor da Gratificação Complementar a que fizer jus o servidor em 31 de

dezembro de 2013, na hipótese do inciso I do § 2°, e em 31 de janeiro de 2014, na

hipótese do inciso II do § 2°.

§ 5° - Em decorrência da incorporação de que trata este artigo, serão deduzidos da

Gratificação Complementar os valores acrescidos ao vencimento básico do servidor

na etapa prevista no § 2°, e a referida gratificação será extinta integralmente em 1° de

fevereiro de 2015, com a incorporação a que se refere o § 3°.

§ 6° - Os reajustes das tabelas de vencimento das carreiras de que trata este artigo

não incidirão sobre a parcela da Gratificação Complementar remanescente à primeira

etapa da incorporação.

§ 7° - O disposto neste artigo aplica-se aos servidores inativos e aos pensionistas

que fazem jus à paridade, nos termos da Constituição da República, e aos contratos

administrativos regidos pela Lei n° 18.185, de 4 de junho de 2009, vigentes, na data

de publicação desta lei, no âmbito da Fhemig, da Funed, da Fundação Hemominas e

da ESP-MG, cujas funções tenham equivalência com os cargos das carreiras a que

se refere o caput.

§ 8° - Em virtude do disposto no § 2° do art. 1° da Lei n° 15.790, de 3 de novembro

de 2005,  aplica-se aos valores da  Bolsa  de Atividades Especiais  assegurada aos

bolsistas da Fhemig reajuste nos mesmos percentuais e datas de vigência previstos

nos §§ 2° e 3° para a carreira de Profissional de Enfermagem.

§ 9° - O Poder Executivo republicará as tabelas de vencimento básico das carreiras

a que se refere o caput, constantes nos itens I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4, I.3.1, I.3.2, I.3.3,

I.4.1, I.4.2, I.4.3, I.5.1 e I.5.2 do Anexo I da Lei n° 15.786, de 2005, com os valores

decorrentes da segunda etapa da incorporação de que trata este artigo.

Art. 2° - A Gratificação Complementar a que se referem o art. 1° da Lei Delegada n°
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44, de 2000, os arts. 3°, 4° e 6° da Lei n° 20.518, de 2012, e o art. 48 da Lei n°

20.748, de 2013, passa a compor, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da

publicação desta lei, a remuneração dos contratos administrativos regidos pela Lei n°

18.185, de 2009, vigentes, na data de publicação desta lei, no âmbito da Fundação

Hemominas,  da  Fhemig,  da  Funed,  da  ESP-MG  e  do  Hospital  Universitário  da

Universidade  Estadual  de  Montes  Claros  -  Unimontes  -,  observadas,  para  os

contratos a que se refere o § 7° do art. 1°, as regras de incorporação estabelecidas

no art. 1°.

Art. 3° - Até sua efetiva incorporação ao vencimento básico e consequente extinção,

a Gratificação Complementar a que se referem o art. 1° da Lei Delegada n° 44, de

2000, os arts. 3°, 4° e 6° da Lei n° 20.518, de 2012, e o art. 48 da Lei n° 20.748, de

2013,  integra  a  remuneração  de  contribuição  de  que  trata  o  art.  26  da  Lei

Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, para efeito de cálculo dos proventos

de aposentadoria e pensão.

§ 1° - Para fins do disposto no caput, será observado o prazo mínimo de percepção

estabelecido no parágrafo único do art. 7° da Lei Complementar n° 64, de 2002.

§ 2° - As contribuições previdenciárias recolhidas até a data de publicação desta lei

e que tiverem sua base de cálculo composta pela gratificação a que se refere o caput

serão consideradas para efeito de cálculo dos proventos de aposentadoria e pensão.

Art. 4° - Fica instituída a Gratificação por Atividades de Gestão da Saúde - Gages -

para  os  servidores  ocupantes  de  cargo  de  provimento  efetivo  da  carreira  de

Especialista  em Políticas  e  Gestão da Saúde,  em efetivo  exercício  nos órgãos  e

entidades do Sistema Estadual de Gestão da Saúde, a que se refere o inciso I do art.

2° da Lei n° 15.462, de 2005.

§ 1° - O valor da gratificação de que trata o  caput corresponderá aos seguintes

percentuais do vencimento básico do cargo de provimento efetivo do servidor:

I - 30% (trinta por cento), no período de 1° de julho de 2013 a 30 de junho de 2014;

II - 40% (quarenta por cento), no período de 1° de julho de 2014 a 30 de junho de

2015;

III - 50% (cinquenta por cento), a partir de 1° de julho de 2015.

§ 2° - A gratificação a que se refere o caput integra a remuneração de contribuição
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de que trata o art. 26 da Lei Complementar n° 64, de 2002, para efeito de cálculo dos

proventos  de  aposentadoria  e  pensão,  observado  o  prazo  mínimo  de  percepção

estabelecido no parágrafo único do art. 7° da referida lei complementar.

Art. 5° - Ficam criados cinquenta e um cargos de provimento efetivo da carreira de

Analista de Hematologia e Hemoterapia, a que se refere a Lei n° 15.462, de 2005,

com lotação na Fundação Hemominas.

Parágrafo  único  -  Em  virtude  da  criação  de  cargos  de  que  trata  o  caput,  o

quantitativo de cargos de provimento efetivo da carreira de Analista de Hematologia e

Hemoterapia, constante no item I.3.3 do Anexo I da Lei n° 15.462, de 2005, passa a

ser: “290”.

Art. 6° - Passa a ser remunerado por subsídio, fixado em parcela única, o servidor

ocupante de cargo de provimento efetivo da carreira de Professor de Arte e Restauro,

a que se refere o inciso IV do art. 1° da Lei n° 15.467, de 13 de janeiro de 2005,

lotado na Fundação de Arte de Ouro Preto - Faop.

Parágrafo único -  O valor  do  subsídio da  carreira  a que se refere o  caput é  o

constante  no  Anexo  II  desta  lei,  vedado  o  acréscimo  de  qualquer  gratificação,

adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória,

ressalvado o disposto no art. 8°.

Art. 7° - No valor do subsídio da carreira de Professor de Arte e Restauro de que

trata o art. 6° estão incorporadas as seguintes parcelas remuneratórias:

I - vencimento básico ou provento básico;

II  -  adicionais  por  tempo  de  serviço  previstos  nos  arts.  112  e  113  do  Ato  das

Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT - da Constituição do Estado;

III - vantagem pessoal prevista no § 3° do art. 1° da Lei n° 10.470, de 15 de abril de

1991, e no art. 1° da Lei n° 13.694, de 1° de setembro de 2000;

IV -  auxílio-alimentação previsto na Lei  Delegada n° 38,  de 26 de setembro de

1997;

V - adicional de desempenho previsto no art. 31 da Constituição do Estado e na Lei

n° 14.693, de 30 de julho de 2003;

VI - vantagem pessoal de que trata o art. 49 da Lei n° 15.293, de 5 de agosto de

2004;
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VII - Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, prevista na Lei n° 15.787, de 27 de

outubro de 2005;

VIII - auxílio-transporte de que trata o art. 48 da Lei n° 17.600, de 1° de julho de

2008;

IX - gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151

da Lei n° 7.109, de 13 de outubro de 1977;

X - vantagem pessoal de que trata o § 4° do art. 1° da Lei n° 14.683, de 30 de julho

de 2003, bem como qualquer outra vantagem decorrente de apostilamento integral ou

proporcional em cargo de provimento em comissão.

Parágrafo único - Além das parcelas previstas no caput, o subsídio da carreira de

Professor de Arte e Restauro incorpora as demais vantagens pecuniárias a que o

servidor fizer jus em 31 de dezembro de 2013, ressalvado o disposto no art. 8°.

Art.  8°  -  A remuneração  por  subsídio  a  que  se  refere  o  art.  6°  não  exclui  a

percepção  de  vantagens  de  natureza  indenizatória  e  das  seguintes  espécies

remuneratórias, nos termos da legislação específica:

I - gratificação natalina;

II - adicional de férias;

III - adicional de insalubridade;

IV - adicional de periculosidade;

V - adicional noturno;

VI - adicional pela prestação de serviço extraordinário;

VII -  parcelas de caráter eventual relativas à extensão de carga horária,  de que

tratam os arts. 8°-B e 8°-F da Lei n° 15.467, de 2005;

VIII  -  abono de permanência de que trata o § 19 do art.  40 da Constituição da

República, bem como o § 5° do art. 2° e o § 1° do art. 3° da Emenda à Constituição

da República n° 41, de 19 de dezembro de 2003;

IX - espécies remuneratórias percebidas pelo exercício de cargo de provimento em

comissão ou de função de confiança;

X - gratificação temporária estratégica;

XI - prêmio por produtividade;

XII  -  férias-prêmio convertidas em espécie, nos termos do art.  117 do ADCT da
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Constituição do Estado.

Art.  9°  -  O  servidor  ocupante  de  cargo  de  provimento  efetivo  da  carreira  de

Professor de Arte e Restauro, a que se refere o inciso IV do art. 1° da Lei n° 15.467,

de  2005,  será  posicionado,  em  1°  de  janeiro  de  2014,  na  tabela  de  subsídio

correspondente  às  respectivas  carreira  e  carga  horária  de  trabalho,  observado  o

disposto no art. 7° desta lei e os seguintes critérios:

I - o nível em que ocorrerá o posicionamento na tabela de subsídio será definido

conforme a escolaridade do servidor em 31 de dezembro de 2013;

II  -  para  a  definição  do  grau  em  que  ocorrerá  o  posicionamento  na  tabela  de

subsídio será observado o valor do vencimento básico previsto na tabela constante

no item VII.1.3 do Anexo VII da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005, acrescido

das vantagens incorporáveis ao subsídio, nos termos do art.  7° desta lei, a que o

servidor fizer jus em 31 de dezembro de 2013;

III  -  caso  o  servidor  não  comprove  a  conclusão  do  ensino  médio,  seu

posicionamento ocorrerá no nível I,  grau A, ficando o desenvolvimento na carreira

condicionado  à  comprovação  da  referida  escolaridade,  observados  os  demais

requisitos legais.

§ 1° - Para os fins do disposto no inciso II do caput, o servidor será posicionado, no

mínimo, no grau previsto na tabela constante no Anexo III desta lei correspondente ao

seu tempo de efetivo exercício na respectiva carreira até 31 de dezembro de 2013,

ressalvado o disposto no inciso III do caput.

§ 2° - Na contagem de tempo de efetivo exercício para fins do disposto no § 1°,

serão observados os seguintes interstícios:

I  -  para  o  servidor  com  ingresso  em  cargo da  carreira  de  Professor  de  Arte  e

Restauro, a que se refere a Lei n° 15.467, de 2005, a contagem terá início a partir da

data de início de exercício no cargo para o qual tenha sido nomeado e terminará em

31 de dezembro de 2013;

II  -  para  o  servidor  que  teve  o  cargo  transformado  na  forma  da  correlação

estabelecida no Anexo IV da Lei n° 15.467, de 2005, a contagem terá início a partir da

data de início de exercício no cargo transformado que ensejou o posicionamento de

que trata  o Decreto n° 44.217,  de 27 de janeiro de 2006,  e terminará em 31 de
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dezembro de 2013;

III  -  para  o  servidor  a  que  se  referem  os  incisos  IV  e  V  do  art.  7°  da  Lei

Complementar n° 100, de 5 de novembro de 2007, a contagem terá início a partir da

data da primeira designação para o exercício de função pública, no âmbito da Faop,

formalizada nos termos da alínea “a” do § 1° do art. 10 da Lei n° 10.254, de 20 de

julho de 1990, e terminará em 31 de dezembro de 2013;

IV  -  para  o  servidor  que  passou  para  a  inatividade  em  data  anterior  a  31  de

dezembro de 2013,  a contagem terá início a partir  da data de início de exercício

prevista nos incisos I, II ou III, conforme a situação do servidor, e terminará na data de

vigência da aposentadoria ou do afastamento preliminar à aposentadoria.

§ 3°  -  À contagem de tempo de efetivo exercício do servidor  de que tratam os

incisos I e II do § 2° será acrescido o período de exercício de função pública, no

âmbito da Faop, decorrente de designação formalizada nos termos da alínea “a” do §

1° do art. 10 da Lei n° 10.254, de 1990.

§ 4° - O posicionamento na tabela de subsídio deverá resultar em acréscimo de, no

mínimo, 5% (cinco por cento)  sobre a remuneração devida ao servidor  em 31 de

dezembro de 2013, excluídas as parcelas não incorporáveis ao subsídio, previstas no

art. 8° desta lei.

§  5°  -  Quando o  valor  apurado nos  termos do inciso  II  do  caput,  observado o

disposto  nos  §§  1°  a  4°,  não  corresponder  a  um  valor  exato  previsto  na  tabela

constante  no  Anexo  II  desta  lei,  desprezados  os  centavos,  o  servidor  será

posicionado no grau imediatamente superior.

§ 6° - Caso o valor obtido nos termos do inciso II do caput, observado o disposto

nos §§ 1° a 4°, seja superior ao valor do subsídio do último grau do nível em que

ocorrer o posicionamento, fica assegurada aos servidores ativos, aos inativos e aos

pensionistas a percepção de vantagem pessoal nominalmente identificada.

§ 7° - A vantagem pessoal de que trata o § 6° corresponderá à diferença entre a

remuneração a que o servidor fizer jus em 31 de dezembro de 2013 e o valor do

subsídio do nível e do grau em que ocorrer o posicionamento do servidor, nos termos

dos incisos I e II do caput, observado o disposto nos §§ 1° a 5°.

§ 8° - A vantagem pessoal de que trata o § 6° será reajustada nas mesmas datas e
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com os mesmos índices aplicáveis  à tabela de subsídio estabelecida no Anexo II

desta lei.

§  9°  -  Caso o  servidor  cumpra,  na  data  de  publicação desta  lei,  carga horária

semanal de trabalho diferente da prevista na tabela constante no Anexo II desta lei, o

valor do subsídio será proporcional à respectiva carga horária.

Art. 10 - O disposto nos arts. 6° a 9° aplica-se ao servidor inativo e ao afastado

preliminarmente  à  aposentadoria  que  fizerem  jus  à  paridade,  nos  termos  da

legislação vigente, bem como ao detentor de função pública de que trata o art. 4° da

Lei  n°  10.254,  de  1990,  cujos  proventos  ou  cuja  remuneração  tiverem  como

referência os valores aplicáveis à carreira de Professor de Arte e Restauro, a que se

refere o inciso IV do art. 1° da Lei n° 15.467, de 2005.

Art. 11 - A remuneração do designado nos termos do art. 10 da Lei n° 10.254, de

1990, para funções correspondentes às do cargo da carreira de Professor de Arte e

Restauro, a que se refere o inciso IV do art. 1° da Lei n° 15.467, de 2005, terá como

referência os valores constantes no Anexo II desta lei, observada a proporcionalidade

em relação à carga horária.

Parágrafo único -  Fica vedado o acréscimo de qualquer  vantagem pecuniária  à

remuneração dos designados  de que trata  o  caput,  ressalvadas as  previstas  nos

incisos I a X do art. 8°.

Art. 12 - Ficam asseguradas ao servidor de que trata o art. 6°, submetido ao regime

de subsídio, em exercício de cargo de provimento em comissão do Poder Executivo

estadual,  as  opções  remuneratórias  estabelecidas  na  legislação  específica,

observada, em qualquer hipótese, a vedação à percepção das parcelas incorporadas

na forma do art. 7°.

Art.  13  -  Os valores  dos  subsídios  dos servidores  de  que trata  o  art.  6°  serão

reajustados anualmente, a partir do exercício financeiro seguinte ao do início de sua

vigência, observado o disposto no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único - A aplicação do disposto no caput está condicionada à observância

do disposto no art. 4° da Lei n° 19.973, de 27 de dezembro de 2011.

Art. 14 - O disposto nos arts. 6° a 13 desta lei aplica-se, no que couber, ao servidor

alcançado pelo disposto no art. 7° da Lei Complementar n° 100, de 2007, ocupante
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de cargo da carreira de Professor de Arte e Restauro.

Art. 15 - O inciso III do art. 8° da Lei n° 15.467, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8° - (...)

III  -  vinte  e  quatro  horas  para  os  cargos  da  carreira  de  Professor  de  Arte  e

Restauro.”.

Art. 16 - O  caput do art. 8°-A da Lei n° 15.467, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8°-A - A carga horária semanal de trabalho do ocupante de cargo da carreira de

Professor de Arte será distribuída da seguinte forma:”.

Art. 17 - O  caput do art. 8°-B da Lei n° 15.467, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8°-B - A carga horária semanal de trabalho do ocupante de cargo da carreira

de Professor de Arte poderá ser estendida em até 50% (cinquenta por cento),  em

conteúdo curricular  para o  qual  o  professor  esteja  habilitado,  com valor  adicional

proporcional  ao  valor  do  vencimento  básico  estabelecido  na  tabela  do  respectivo

cargo, enquanto permanecer nessa situação.”.

Art. 18 - O § 1° do art. 8°-C da Lei n° 15.467, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8°-C - (...)

§ 1° - A remuneração do Professor submetido à jornada semanal de trabalho a que

se refere o  caput será proporcional ao número de horas semanais fixadas para o

cargo, na forma de regulamento.”.

Art. 19 - A Lei n° 15.467, de 2005, fica acrescida dos seguintes arts. 8°-D, 8°-E, 8°-F

e 8°-G:

“Art. 8°-D - A carga horária semanal de trabalho do Professor de Arte e Restauro

compreenderá:

I - dezesseis horas destinadas à docência;

II - oito horas destinadas a atividades extraclasse, conforme regras definidas em

regulamento.

Parágrafo único - A carga horária do Professor de Arte e Restauro não poderá ser
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reduzida, salvo na ocorrência de remoção ou de mudança de lotação, com expressa

aquiescência do professor, hipótese em que a remuneração será proporcional à nova

carga horária.

Art. 8°-E - O cargo de provimento efetivo de Professor de Arte e Restauro poderá

ser  provido,  excepcionalmente,  com  carga  horária  igual  ou  superior  a  oito  horas

semanais, sem ultrapassar o limite de vinte e quatro horas semanais para o mesmo

conteúdo curricular.

§  1°  -  Para  o  servidor  ocupante  de  cargo  a  que  se  refere  o  caput,  as  horas

destinadas  à  docência  serão  calculadas  proporcionalmente  em  relação  à  carga

horária total do cargo, na forma de regulamento.

§ 2° - O subsídio do Professor de Arte e Restauro a que se refere este artigo será

proporcional  ao  número  de  horas  semanais  fixadas  para  o  cargo,  na  forma  de

regulamento, observada a tabela de subsídio da carreira.

§ 3° - As aulas assumidas em cargo vago e no mesmo conteúdo da titulação do

cargo do professor habilitado passarão, mediante requerimento e com a anuência da

Faop,  a  integrar  a  carga  horária  semanal  do  professor,  a  qual  não  poderá  ser

reduzida  após  essa  alteração,  salvo  na  hipótese  de  remoção  e  de  mudança  de

lotação, com expressa aquiescência do professor, hipótese em que a remuneração

será proporcional à nova carga horária.

Art. 8°-F - A carga horária semanal de trabalho do ocupante de cargo da carreira de

Professor de Arte e Restauro poderá ser estendida em até 50% (cinquenta por cento),

em conteúdo curricular para o qual o professor esteja habilitado.

§ 1° - Ao assumir extensão de carga horária, nos termos do caput  deste artigo, o

Professor  de  Arte  e  Restauro  fará  jus,  enquanto  permanecer  nessa  situação,  ao

Adicional  por  Extensão  de  Jornada  -  AEJ  -,  cujo  valor  será  proporcional  ao  do

subsídio estabelecido na tabela da respectiva carreira, acrescido, se for o caso, da

vantagem pessoal percebida pelo servidor.

§ 2° - O servidor ocupante de dois cargos de Professor de Arte e Restauro poderá

assumir a extensão de que trata o caput desde que o somatório das horas destinadas

à docência dos dois cargos não exceda trinta e duas horas.

§ 3° - O AEJ poderá compor a base da contribuição de que trata o art. 26 da Lei



3449
____________________________________________________________________________

Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, mediante opção expressa do servidor

quando da sua concessão, observando-se ainda, para fins de integração das horas-

aula a que se refere o caput à carga horária do respectivo cargo efetivo, os critérios

estabelecidos no § 5°.

§ 4° - A extensão de carga horária será concedida ao Professor de Arte e Restauro

a cada ano letivo e cessará, a qualquer tempo, na ocorrência das hipóteses previstas

no § 7° do art. 8°-B.

§ 5° - A média da carga horária exercida por mais de dez anos a título de extensão

de jornada será integrada à carga horária do Professor de Arte e Restauro, desde que

tenha  havido  a  contribuição  previdenciária  incidente  sobre  a  referida  verba,

observado o disposto no § 3°.

§ 6° - O AEJ será pago durante as férias regulamentares com base na média dos

valores percebidos a esse título no ano anterior.

§ 7° -  A carga horária resultante da integração prevista no § 5° não poderá ser

reduzida após essa alteração,  salvo na ocorrência de remoção e de mudança de

lotação, com expressa aquiescência do professor, hipótese em que a remuneração

será proporcional à nova carga horária.

Art.  8°-G - A média da carga horária exercida por dez anos ou mais a título de

extensão de jornada ou de exigência curricular integrará a carga horária do cargo de

provimento  efetivo  do  Professor  de  Arte  e  Restauro,  passando  a  compor  a

remuneração do servidor,  a  partir  da vigência da aposentadoria,  desde que tenha

havido a contribuição de que trata o art. 26 da Lei Complementar n° 64, de 2002,

observado o disposto em regulamento.

Parágrafo único - Se, por ocasião da concessão da aposentadoria, o período de

extensão da carga horária ou exigência curricular for inferior a três mil seiscentos e

cinquenta dias e igual ou superior a dois mil cento e noventa dias, o servidor fará jus,

por ano de exercício, à integração de um décimo da média da carga horária exercida

no período.".

Art. 20 - O art. 11 da Lei n° 15.467, de 2005, fica acrescido do seguinte parágrafo

único:

“Art. 11 - (...)
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Parágrafo único - Na falta de professor habilitado com formação em nível médio, o

professor  que  não  possua  a  referida  escolaridade  poderá,  excepcionalmente,  ser

designado para o nível I, grau A, da carreira de Professor de Arte e Restauro.".

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, observadas as datas de

vigência específicas que menciona.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.

ANEXO I

(a que se refere o § 2° do art. 1° da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.786, de 27 de outubro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE

(…)

I.2 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Fhemig

I.2.1 - Auxiliar de Apoio da Saúde

Carga horária: 30 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar de Apoio da Saúde, carga

horária 30 horas semanais, foi publicada no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

I.2.2 - Técnico Operacional da Saúde

Carga horária: 16 horas

(Técnico de Patologia Clínica e Técnico de Radiologia)

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico Operacional da Saúde

(Técnico de Patologia Clínica e Técnico de Radiologia), carga horária 16 horas, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

Carga horária: 30 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico Operacional da Saúde

(Técnico de Patologia Clínica e Técnico de Radiologia), carga horária 30 horas, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico Operacional da Saúde
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(Técnico de Patologia Clínica e Técnico de Radiologia), carga horária 40 horas, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

I.2.3 - Analista de Gestão e Assistência à Saúde

Carga horária: 12 horas (Odontólogo)

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Gestão e Assistência

à Saúde (Odontólogo), carga horária 12 horas, foi publicada no Diário do Legislativo,

de 20.12.2013.

Carga horária: 20 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Gestão e Assistência

à Saúde (Odontólogo), carga horária 20 horas, foi publicada no Diário do Legislativo,

de 20.12.2013.

Carga horária: 30 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Gestão e Assistência

à Saúde (Odontólogo), carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo,

de 20.12.2013.

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Gestão e Assistência

à Saúde (Odontólogo), carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo,

de 20.12.2013.

I.2.4 - Profissional de Enfermagem

Carga horária: 20 horas

* -  A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Profissional  de Enfermagem,

carga horária 20 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

Carga horária: 30 horas

* -  A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Profissional  de Enfermagem,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

Carga horária: 40 horas

* -  A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Profissional  de Enfermagem,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

(…)

I.3 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Hemominas
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I.3.1 - Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária: 30 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Hematologia  e

Hemoterapia,  carga  horária  30  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

20.12.2013.

Carga horária: 40 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Hematologia  e

Hemoterapia,  carga  horária  40  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

20.12.2013.

I.3.2 - Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária: 24 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Assistente  Técnico  de

Hematologia  e  Hemoterapia,  carga  horária  24  horas,  foi  publicada  no  Diário  do

Legislativo, de 20.12.2013.

Carga horária: 30 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Assistente  Técnico  de

Hematologia  e  Hemoterapia,  carga  horária  30  horas,  foi  publicada  no  Diário  do

Legislativo, de 20.12.2013.

Carga horária: 40 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Assistente  Técnico  de

Hematologia  e  Hemoterapia,  carga  horária  40  horas,  foi  publicada  no  Diário  do

Legislativo, de 20.12.2013.

I.3.3 - Analista de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária: 30 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Analista  de  Hematologia  e

Hemoterapia,  carga  horária  30  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

20.12.2013.

Carga horária: 40 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Analista  de  Hematologia  e

Hemoterapia,  carga  horária  40  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

20.12.2013.
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(...)

I.4 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Funed

I.4.1 - Auxiliar de Saúde e Tecnologia

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar de Saúde e Tecnologia,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

I.4.2 - Técnico de Saúde e Tecnologia

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico de Saúde e Tecnologia,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

1.4.3 - Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista e Pesquisador de Saúde

e  Tecnologia,  carga  horária  40  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

20.12.2013.

I.5 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Escola de Saúde Pública do Estado

de Minas Gerais - ESP-MG

I.5.1 - Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico em Educação e Pesquisa

em  Saúde,  carga  horária  40  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

20.12.2013.

I.5.2 - Analista em Educação e Pesquisa em Saúde

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista em Educação e Pesquisa

em  Saúde,  carga  horária  40  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

20.12.2013.

ANEXO II

(a que se refere o parágrafo único do art. 6° da Lei n° , de de de 2013)

TABELA DE SUBSÍDIO DA CARREIRA DE PROFESSOR DE ARTE E RESTAURO

DA FAOP

Carga horária: 24 horas
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* - A Tabela de Subsídio da Carreira de Professor de Arte e Restauro da FAOP foi

publicada no Diário do Legislativo, de 20.12.2013.

ANEXO III

(a que se refere o § 1° do art. 9° da Lei n° , de de de 2013)

TABELA DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE POSICIONAMENTO NA TABELA

DE SUBSÍDIO DO PROFESSOR DE ARTE E RESTAURO

*  -  A Tabela  de  Tempo de  Serviço  para  Fins  de  Posicionamento  na  Tabela  de

Subsídio do Professor de Arte e Restauro foi publicada no  Diário do Legislativo, de

20.12.2013.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.784/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 4.784/2013, de autoria da Mesa da Assembleia, que fixa

normas sobre a remuneração e as verbas indenizatórias do Deputado Estadual, foi

aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.784/2013

Fixa  normas  sobre  a  remuneração  e  as  verbas  indenizatórias  do  Deputado

Estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1°  -  A remuneração do Deputado constitui-se de  subsídio  mensal,  no valor

correspondente  ao  limite  máximo  previsto  no  art.  27,  §  2°,  da  Constituição  da

República, e será reajustada sempre que se altere a legislação federal pertinente,

com a observância dos mesmos índices.

§  1° -  É devida  ao Deputado,  no  início  e no final  do mandato,  ajuda de custo

equivalente ao valor  do subsídio mensal,  vedada a concessão desse benefício ao

suplente reconvocado dentro da mesma legislatura.

§ 2° - No mês de dezembro é devida ao Deputado a importância correspondente ao
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subsídio mensal, em valor proporcional ao efetivo exercício do mandato parlamentar

no ano.

Art. 2° - A Assembleia Legislativa concederá ao Deputado auxílio-moradia, mediante

requerimento,  na razão de,  no máximo,  75% (setenta e cinco por  cento)  daquele

estabelecido, em espécie, para os Deputados Federais, na forma de ressarcimento

de despesa previsto em regulamento da Mesa da Assembleia Legislativa.

§ 1° - Não fará jus ao ressarcimento a que se refere o  caput  o Deputado que for

proprietário de imóvel residencial na Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH

-, na forma de regulamento.

§ 2° -  O ressarcimento, observado o limite estabelecido no  caput,  abrangerá os

gastos com moradia ou hospedagem do Deputado na RMBH, vedado o reembolso de

despesas  relativas  ao  pagamento  de  condomínio,  energia,  gás,  água,  reforma,

impostos e taxas, nos termos de regulamento.

Art. 3° - A Assembleia Legislativa reembolsará o Deputado de despesas realizadas

em  razão  de  atividade  inerente  ao  exercício  do  mandato  parlamentar,  mediante

requerimento  e  comprovação  de  gastos  por  meio  de  nota  fiscal  ou  documento

equivalente  de  quitação,  nos  termos  de  regulamento  da  Mesa  da  Assembleia

Legislativa.

Parágrafo único - São reembolsáveis as seguintes despesas realizadas em razão

de atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar:

I - aluguel de imóvel destinado à instalação de escritório de representação político-

parlamentar  situado  fora  das  instalações  da  Assembleia,  bem  como  despesas

concernentes a esse imóvel;

II  -  combustível,  lubrificante,  manutenção  e  despesas  gerais  com  veículos

terrestres,  bem como locação e fretamento de veículos  utilizados no exercício do

mandato parlamentar;

III  -  contratação  de  serviços  técnicos  profissionais  de  consultoria,  assessoria  e

pesquisa para fins de apoio ao exercício do mandato parlamentar;

IV - material de expediente, despesas gerais com informática e locação de móveis e

equipamentos para escritório de representação político-parlamentar;

V - passagens,  hospedagem e alimentação referentes a despesas realizadas no
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território do Estado ou em Brasília;

VI - assinatura de publicações, periódicos e clippings;

VII - promoção e participação em eventos;

VIII - divulgação da atividade parlamentar, exceto nos três meses que antecedem

as eleições em que:

a) o Deputado seja candidato a outro cargo;

b)  o  cargo  de  Deputado  Estadual  esteja  em  disputa,  independentemente  de  o

parlamentar estar concorrendo nas eleições.

Art. 4° - O ressarcimento relativo ao auxílio-moradia e às despesas de que trata o

art. 3° será interrompido quando:

I  -  o  Deputado  estiver  licenciado  para  tratar,  sem  remuneração,  de  interesse

particular;

II - o respectivo suplente estiver no exercício do mandato.

§  1°  -  O reembolso  previsto  no  art.  3°  será interrompido no período em que o

Deputado  estiver  investido  em cargo  referido  no  inciso  I  do  caput do  art.  59  da

Constituição do Estado, mesmo que opte pela remuneração do mandato.

§ 2° - Nos casos de afastamento, de desligamento, de ingresso de suplente ou de

reassunção do mandato, será observado, no mês de ocorrência do fato, o critério pro

rata die na aplicação do limite do auxílio-moradia e no reembolso das despesas de

que trata o art. 3°, salvo no ressarcimento de auxílio-moradia no caso de Deputado

investido em cargo referido no inciso I do caput do art. 59 da Constituição do Estado

que opte pela remuneração do mandato.

Art. 5° - É vedado o pagamento a servidor da Secretaria da Assembleia Legislativa

de qualquer valor,  de caráter remuneratório  ou indenizatório,  pela participação em

órgão de deliberação coletiva.

Art. 6° - Fica revogada a Resolução n° 5.200, de 27 de setembro de 2001.

Art. 7° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo, relator - Tiago Ulisses.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.785/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 4.785/2013, de autoria da Mesa da Assembleia, que

altera dispositivos da Resolução n° 5.100, de 29 de junho de 1991, que dispõe sobre

o  Apoio  às  Atividades  de  Representação  Político-Parlamentar  e  dá  outras

providências, e da Resolução n° 5.214, de 23 de dezembro de 2003, que altera o

Sistema de Carreira dos Servidores da Secretaria  da Assembleia Legislativa e dá

outras providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 4.785/2013

Altera a Resolução n° 5.100, de 29 de junho de 1991, que dispõe sobre o Apoio às

Atividades  de  Representação  Político-Parlamentar  e  dá  outras  providências,  e  a

Resolução n° 5.214, de 23 de dezembro de 2003, que altera o Sistema de Carreira

dos Servidores da Secretaria da Assembleia Legislativa e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - A Resolução n° 5.100, de 29 de junho de 1991, passa a vigorar acrescida

do seguinte art. 6°-A:

“Art. 6°-A - As atividades de apoio à função de representação político-parlamentar

dos servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão de recrutamento

amplo  do  quadro  de  pessoal  da  Assembleia  Legislativa  serão  exercidas  nas

dependências da sede da Assembleia Legislativa, na capital ou em outro município do

Estado de Minas Gerais.

§ 1° - Incluem-se entre as atribuições dos servidores que exercem suas atividades

fora da sede da Assembleia Legislativa:

I - realização de reuniões com as lideranças comunitárias das localidades da base

de atuação do Deputado, objetivando colher sugestões para a atuação parlamentar e

aprimorar a participação da sociedade no processo legislativo;
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II  - levantamento de informações e dados, nas comunidades locais, que possam

auxiliar  o  Deputado  na  definição  de  estratégias  de  atuação,  na  edição  de  leis

orientadas à satisfação do interesse público e na fiscalização de políticas públicas;

III - representação do Deputado em eventos realizados por instituições públicas ou

privadas, buscando a aproximação do mandato parlamentar com a sociedade.

§  2°  -  Não  se  aplica  ao  servidor  que  exerce  suas  atividades  fora  da  sede da

Assembleia Legislativa o controle de frequência por meio do Sistema Informatizado

de Apuração de Frequência.”.

Art.  2° -  Os §§ 1° e 2° do art. 5° e o art.  11 da Resolução n° 5.214, de 23 de

dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5° - (…)

§ 1° - O servidor nomeado para cargo de provimento efetivo poderá computar, na

forma de regulamento, o ano de seu ingresso como o primeiro período aquisitivo para

concorrer  à  progressão  de  que  trata  o  inciso  I  do  caput,  desde  que  tenha  sido

nomeado até 31 de março, tenha entrado em exercício até 31 de maio e atenda aos

requisitos para desenvolvimento na carreira.

§ 2° - O servidor cuja nomeação e entrada em exercício em cargo de provimento

efetivo ocorrer fora dos prazos previstos no § 1° terá a contagem do primeiro período

aquisitivo para fins de desenvolvimento na carreira iniciada em 1° de janeiro do ano

subsequente ao de seu ingresso.

(…)

Art. 11 - Aplica-se o disposto nesta resolução ao servidor de que trata o art. 5° da

Resolução n° 5.105, de 26 de setembro de 1991, e ao servidor de que trata o art. 32

da Lei n° 7.855, de 17 de novembro de 1980, nos termos de regulamento.

Parágrafo único - O servidor colocado à disposição do Iplemg, nos termos do art. 32

da Lei n° 7.855, de 1980, antes de 1° de janeiro de 2013, terá a contagem do primeiro

período aquisitivo para fins de desenvolvimento na carreira iniciada na referida data.”.

Art. 3° - Fica revogado o inciso V do  caput do art. 3° da Resolução n° 5.100, de

1991.

Art. 4° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus

efeitos, relativamente aos §§ 1° e 2° do art. 5° da Resolução n° 5.214, de 2003, com
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a redação dada pelo art. 2° desta resolução, a 1° de janeiro de 2011, nos termos de

regulamento.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Gilberto  Abramo,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 21 DE DEZEMBRO DE 2013

PROPOSIÇÕES DE LEI

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.020

Dispõe sobre a divulgação, pelos órgãos públicos do Estado, do direito à gratuidade

de serviços bancários considerados essenciais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  órgãos  públicos  do  Estado  ficam  obrigados  a  afixar,  nas  suas

dependências, em locais de maior circulação de pessoas, cartazes que contenham

informação sobre a vedação de cobrança de tarifas bancárias pela prestação dos

serviços considerados essenciais, conforme resolução do Banco Central do Brasil.

Art. 2º - Os veículos de comunicação impressa, televisiva, radiofônica e eletrônica

dos Poderes do Estado destinarão espaço para a divulgação do direito do cidadão à

gratuidade tarifária na prestação de serviços bancários essenciais.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.021

Torna obrigatória a inserção de orientações sobre hábitos saudáveis no verso do

receituário utilizado na rede pública de saúde.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O verso do receituário utilizado na rede pública de saúde constará  de

orientações sobre hábitos saudáveis que visem à melhoria da qualidade de vida dos

usuários do Sistema Único de Saúde.

Parágrafo único - Será preservado no verso do receituário a que se refere o caput

espaço destinado à inserção de registros e outras exigências previstas na legislação

sanitária.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2013.
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Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.022

Acrescenta o art. 8º-A à Lei nº 18.136, de 14 de maio de 2009, que institui a Política

Estadual de Juventude e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.1º - A Lei nº 18.136, de 14 de maio de 2009, fica acrescida do seguinte art. 8º-A:

“Art.  8º-A -  Fica instituído  o Selo  Jovem, a  ser  concedido  às  entidades que se

destacarem  no  desenvolvimento  de  projetos  destinados  à  inserção  do  jovem  na

sociedade.

§  1º  -  Para  a  concessão  do  selo  de  que  trata  o  caput,  será  considerado  o

desenvolvimento  de  projetos  alinhados  aos  objetivos,  diretrizes  e  prioridades  da

Política Estadual de Juventude referidos nesta lei.

§ 2º - O órgão responsável pela concessão do selo e os critérios para tal concessão

serão determinados em regulamento.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.023

Acrescenta parágrafo único ao art. 6º da Lei nº 12.032, de 21 de dezembro de 1995,

que altera e revigora dispositivos relativos à Taxa de Segurança Pública da Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a Legislação Tributária do Estado

de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 6º da Lei nº 12.032, de 21 de dezembro de 1995,

o seguinte parágrafo único:

"Art. 6º - (…)

Parágrafo único - O Estado adotará medidas para assegurar o acesso de pessoas
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com deficiência, de todas as regiões do Estado, ao local de realização de exames do

processo  de  habilitação  de  condutor  de  veículo  automotor,  por  meio  da

descentralização da Comissão de Exames Especiais do Detran-MG para as cidades-

sede das Regiões Integradas de Segurança Pública - Risp.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.024

Institui  a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica - Peapo - e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituída a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica -

Peapo -, com o objetivo de promover e incentivar o desenvolvimento da agroecologia

e da produção orgânica no Estado.

Parágrafo único -  Para os  fins  desta lei,  agroecologia compreende o campo do

conhecimento  transdisciplinar  que  estuda  os  agroecossistemas,  visando  ao

desenvolvimento  das  relações  entre  capacidade  produtiva,  equilíbrio  ecológico,

eficiência econômica, equidade social e uso e conservação da biodiversidade e dos

demais bens naturais, por meio da articulação entre conhecimento técnico-científico,

práticas sociais diversas e saberes e culturas populares e tradicionais.

Art. 2° - A Peapo será implementada pelo Estado em regime de cooperação com a

União, os municípios, as organizações da sociedade civil e outras entidades privadas,

no âmbito da política estadual de desenvolvimento agrícola, de que dispõe a Lei n°

11.405, de 28 de janeiro de 1994.

Art.  3°  -  As  ações  da  Peapo serão destinadas  prioritariamente  aos  agricultores

familiares, aos agricultores urbanos e aos povos e comunidades tradicionais.

Parágrafo único - Para fins desta lei, considera-se:

I - agricultor familiar aquele definido nos termos do art. 3° da Lei Federal n° 11.326,

de 24 de julho de 2006;
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II - agricultor urbano aquele que pratica a agricultura urbana, nos termos da Lei n°

15.973, de 12 de janeiro de 2006;

III - povos e comunidades tradicionais aqueles definidos nos termos do inciso I do

art. 3° do Decreto Federal n° 6.040, de 7 de fevereiro de 2007.

Art. 4° - São diretrizes da Peapo:

I  -  a  promoção  da  soberania  e  segurança  alimentar  e  nutricional  e  do  direito

humano à alimentação adequada e saudável em consonância com as demais ações

de desenvolvimento agrícola do Estado;

II - a conservação dos ecossistemas naturais, a recomposição dos ecossistemas

modificados e a promoção dos agroecossistemas sustentáveis;

III  -  a  implementação  de  políticas  de  estímulos  que  favoreçam  a  transição

agroecológica;

IV  -  a  estruturação  de  circuitos  de  produção,  distribuição,  comercialização  e

consumo de produtos agroecológicos, orgânicos e em transição agroecológica, que

aperfeiçoem  as  funções  econômica,  social  e  ambiental  da  agricultura  e  do

extrativismo florestal, respeitando-se as tradições culturais;

V - o estímulo às experiências locais de uso e conservação dos recursos genéticos

vegetais  e  animais,  especialmente  àquelas  que  envolvam  o  manejo  de  espécies

nativas, raças e variedades locais, tradicionais e crioulas;

VI - o fortalecimento dos agricultores na gestão e na conservação dos bens naturais

com vistas à manutenção da sociobiodiversidade, respeitados os ciclos de renovação

do meio ambiente;

VII  -  a  implementação  da perspectiva  agroecológica  nas  instituições  de  ensino,

pesquisa e Assistência Técnica e Extensão Rural - Ater;

VIII - o estímulo ao consumo de produtos agroecológicos, orgânicos e em transição

agroecológica;

IX - a valorização do protagonismo dos destinatários a que se refere o art. 3° desta

lei  nos processos de construção e socialização de conhecimento e na gestão,  na

organização  social  e  nas  atividades  produtivas  da  agroecologia,  da  produção

orgânica e da transição agroecológica.

Art. 5° - Para fins desta lei, considera-se:
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I - produção orgânica aquela oriunda de sistema orgânico de produção definido nos

termos do art. 1° da Lei Federal n° 10.831, de 23 de dezembro de 2003;

II  -  sociobiodiversidade  a  relação  entre  a  diversidade  biológica,  os  sistemas

agrícolas  tradicionais  e  o  uso  e  o  manejo  dos  bens  naturais  vinculados  ao

conhecimento e à cultura dos agricultores, englobando produtos, saberes, hábitos e

tradições de um determinado lugar ou território;

III  -  transição  agroecológica  o  processo  gradual  de  mudança  de  práticas  e  de

manejo de agroecossistemas convencionais a que se refere o inciso IV do art. 2° do

Decreto Federal n° 7.794, de 20 de agosto de 2012.

Art. 6° - São objetivos da Peapo:

I  -  ampliar  e fortalecer  a produção,  o processamento e o consumo de produtos

agroecológicos, orgânicos e em transição agroecológica, com ênfase nos mercados

locais e regionais;

II  -  promover,  ampliar  e consolidar  o  acesso,  o  uso  e a conservação dos  bens

naturais pelos agricultores;

III - criar e efetivar instrumentos regulatórios, fiscais, creditícios, de incentivo e de

pagamento  por  serviços  ambientais  para  proteção  e  valorização  das  práticas

tradicionais de uso e conservação da agrobiodiversidade e a expansão da produção

agroecológica, orgânica e em transição agroecológica;

IV  -  ampliar  a  capacidade  de  geração  e  socialização  de  conhecimentos  em

agroecologia, produção orgânica e transição agroecológica por meio da valorização

dos  conhecimentos locais  e  do enfoque agroecológico nas instituições de ensino,

pesquisa e Ater;

V  -  ampliar  e  fortalecer  os  programas  de  educação  do  campo,  de  pesquisa

participativa e de Ater, estatais e não estatais, com base na agroecologia;

VI  -  ampliar  a  inserção  da  abordagem  agroecológica  nos  diferentes  níveis  e

modalidades  de  educação  e  ensino,  incluindo  a  formação  e  a  capacitação  dos

profissionais envolvidos;

VII - assegurar a participação das organizações da sociedade civil na elaboração e

na gestão de programas e  projetos  de  pesquisa,  ensino  e  Ater  em agroecologia,

produção orgânica e transição agroecológica;
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VIII - viabilizar a construção e o desenvolvimento de redes de Ater especializadas

em agroecologia;

IX  -  estruturar  um  sistema  de  informações  sobre  a  produção  agroecológica,

orgânica e em transição agroecológica;

X - fortalecer e consolidar os serviços de Ater gratuitos, não estatais e executados

pelas organizações da sociedade civil.

Art. 7° - São instrumentos da Peapo, entre outros:

I - o Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica - Pleapo;

II - a Ater especializada em agroecologia;

III - a pesquisa e a inovação científica e tecnológica com foco na agroecologia;

IV - a formação profissional e a educação do campo;

V  -  as  compras  governamentais  de  gêneros  alimentícios  agroecológicos  ou

orgânicos, nos termos do § 3° do art. 6° da Lei n° 20.608, de 7 de janeiro de 2013;

VI  -  as  medidas  fiscais  e  tributárias  que  favoreçam  a  produção  agroecológica,

orgânica e em transição agroecológica.

Parágrafo único - O Pleapo conterá, no mínimo, os seguintes elementos referentes

à política instituída por esta lei:

I - diagnóstico;

II - estratégias e objetivos;

III - programas, projetos e ações;

IV - indicadores, metas e prazos;

V - monitoramento e avaliação.

Art.  8° - A Peapo será implementada por meio de convênios, de doações e das

dotações consignadas nos orçamentos dos órgãos e entidades que dela participarem

com programas e ações, entre outros recursos.

Parágrafo único - Os órgãos e entidades participantes da Peapo poderão receber

recursos do Fundo de Erradicação da Miséria - FEM -, para aplicação em programas

e ações que atendam às finalidades dispostas no art. 4° da Lei n° 19.990, de 29 de

dezembro de 2011.

Art. 9° - O acompanhamento e a participação social na Peapo se darão no âmbito

do  Conselho  Estadual  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável  -  Cedraf-MG  -,
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conforme dispuser regulamento.

Art.  10 - Ficam acrescentados ao art.  72 da Lei n° 11.405, de 1994, a seguinte

alínea “c” do inciso III e o seguinte § 1°, passando o parágrafo único do mesmo artigo

a vigorar como § 2°:

“Art. 72 - (…)

III - (…)

c) estímulo à produção agroecológica e orgânica.

§  1°  -  As  diretrizes,  os  conceitos  e  os  instrumentos  para  estímulo  à  produção

agroecológica e orgânica no Estado, a que se refere a alínea “c” do inciso III do caput,

serão objeto de lei específica.”.

Art. 11 - Fica revogada a Lei n° 14.968, de 12 de janeiro de 2004.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.025

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Jacutinga  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Jacutinga imóvel

com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado na Via dos Ferroviários,

Distrito de Sapucaí, naquele município, registrado sob o n° 5.102, a fls. 31 do Livro 3-

J, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jacutinga.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput será  destinado  ao

funcionamento da Escola Municipal Doutor Milton Campos.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2013.



3468
____________________________________________________________________________

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.026

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Sebastião da Bela Vista o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Sebastião

da  Bela  Vista  imóvel  com  área de 423,73m²  (quatrocentos  e  vinte  e  três  vírgula

setenta  e três  metros  quadrados),  situado naquele  município,  registrado sob o  n°

5.616, a fls. 299 do Livro 2-Z, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Santa Rita do Sapucaí.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput será  destinado  ao

desenvolvimento de atividades na área da saúde.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.027

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Luz o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Luz imóvel com

área  de  7.206,45m²  (sete  mil  duzentos  e  seis  vírgula  quarenta  e  cinco  metros

quadrados),  constituído  pelos  seguintes  terrenos,  situados  naquele  município,

registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Luz:

I  -  terreno  com  área  de  2.225m²  (dois  mil  duzentos  e  vinte  e  cinco  metros

quadrados), registrado sob o n° 2.810, a fls. 245 do Livro 2-I;
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II - terreno com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), registrado sob o n°

13.767, a fls. 144 do Livro 3-N;

III - terreno com área de 2.981,45m² (dois mil novecentos e oitenta e um vírgula

quarenta e cinco metros quadrados), registrado sob o n° 1.959, a fls. 284 do Livro 2-F.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento de

escola municipal.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido  no  art.  2°,  o  Município  de  Luz não houver  procedido  ao registro  do

imóvel.

Art. 4° - O Município de Luz encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no parágrafo único

do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.028

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pitangui o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Pitangui imóvel

com  área  de  10.000m²  (dez  mil  metros  quadrados),  situado  na  Praça  Abdon

Gonçalves  Costa,  n°  242,  no  Distrito  de  Campo  Grande,  naquele  município,

registrado sob o n° 24.690, a fls. 23 do Livro 3-N1, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Pitangui.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento da

Escola Municipal Lucy Rocha.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
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prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Pitangui não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4°  -  O  Município  de  Pitangui  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.029

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Uberlândia  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica o  Poder  Executivo  autorizado a doar  ao Município  de Uberlândia

imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado naquele município,

registrado sob o n° 31.595, à ficha 1 do Livro 2, no Cartório do 2° Ofício de Registro

de Imóveis da Comarca de Uberlândia.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento de

marcenaria coordenada pela Secretaria Municipal de Educação de Uberlândia.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Uberlândia não houver procedido ao registro

do imóvel.

Art.  4°  -  O  Município  de  Uberlândia  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no



3471
____________________________________________________________________________

parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.030

Autoriza o Poder Executivo  a doar  ao Município de Quartel  Geral  o imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Quartel Geral

imóvel  com área de 1.202,25m² (mil  duzentos e dois vírgula vinte e cinco metros

quadrados),  situado  na  Rua  Manoel  Caeiro,  no  Bairro  Novo  Quartel,  naquele

município, constituído pelos lotes nºs 13 e 14 da quadra 3, com áreas de 558,75m²

(quinhentos e cinquenta e oito vírgula setenta e cinco metros quadrados) e 643,50m²

(seiscentos e quarenta e três vírgula cinquenta metros quadrados), respectivamente,

registrados sob os nºs 6.055 e 6.056, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Dores do Indaiá.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento da

Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Quartel Geral não houver procedido ao registro

do imóvel.

Art.  4º  -  O Município  de  Quartel  Geral  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2013.
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Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.031

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pitangui o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Pitangui imóvel

com  área  de  10.000m²  (dez  mil  metros  quadrados),  situado  naquele  município,

registrado sob o  nº  30.204,  a  fls.  222 do Livro  3-V1,  no Cartório  de  Registro  de

Imóveis da Comarca de Pitangui.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento da

Escola Municipal Jorge Morato.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Pitangui não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Pitangui  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.032

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Guarani o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Guarani imóvel

com  área  de  1.220m²  (mil  duzentos  e  vinte  metros  quadrados),  situado  naquele
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município, registrado sob o nº 5.834, a fls. 107 do Livro 3-G, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Guarani.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento do

Centro Comunitário da Estação Tupy.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Guarani não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Guarani  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.033

Dispõe sobre o processo de designação como autoridade sanitária de vigilância à

saúde e sobre  o  Prêmio  de  Produtividade de Vigilância  à  Saúde,  altera  a  Lei  nº

15.474, de 28 de janeiro de 2005, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  servidor  designado como autoridade  sanitária  da  área  de  vigilância

sanitária ou da área de vigilância epidemiológica e ambiental, nos termos da Lei nº

15.474, de 28 de janeiro de 2005, passa a ser designado como autoridade sanitária

de vigilância à saúde.

Parágrafo único - A vigilância à saúde tem como objetivo a análise permanente da

situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações que se

destinam a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem

em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto
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a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.

Art.  2º  -  O art.  13  da  Lei  nº  15.474,  de  2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 13 - A designação de servidor como autoridade sanitária de vigilância à saúde,

que compreende as atividades a que se referem os incisos I a VII do art. 16 da Lei nº

13.317, de 1999, observará o disposto nesta lei e destina-se aos seguintes servidores

lotados ou formalmente cedidos à Secretaria de Estado de Saúde:

I - o ocupante do cargo de provimento efetivo ou detentor de função pública a que

se refere o art.  4º da Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990, lotado em órgão ou

entidade integrante do Sistema Estadual de Gestão da Saúde, a que se refere a Lei

nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005;

II  -  o  ocupante  de  cargo  de  provimento  efetivo  lotado  em  órgão  ou  entidade

municipal ou federal integrante do SUS.

§ 1º - A designação de servidor a que se refere o  caput será regulamentada em

decreto, observados:

I - a delimitação do número de vagas para cada atividade específica, de acordo com

os limites previstos nesta lei;

II  -  a  garantia  de prerrogativas que assegurem o  pleno exercício  da  autoridade

sanitária de vigilância à saúde pelo servidor designado;

III  -  a  garantia  de exercício  independente  e autônomo da atividade,  incluindo a

inamovibilidade do servidor até a emissão de parecer sobre o caso em análise;

IV - o processo de seleção interna;

V - o atendimento dos seguintes requisitos pelo servidor:

a) tempo mínimo de efetivo exercício no serviço público;

b) habilitação com qualificação específica;

c) habilitação em nível superior de escolaridade.

§ 2º -  Ao servidor designado como autoridade sanitária de vigilância à saúde é

vedado:

I  -  ser  proprietário,  administrador,  quotista,  sócio,  dirigente  ou  empregado  de

empresa ou instituição prestadora de serviço ou fornecedora de bens ao SUS;

II  -  exercer  as  atividades  de  autoridade  sanitária em  empresa  ou  instituição
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prestadora de serviço ou fornecedora de bens ao SUS da qual seja empregado;

III  -  exercer,  como  autônomo,  atividades  sujeitas  ao  controle  sanitário,  com

remuneração;

IV - estar vinculado a empresa ou instituição da área privada ou filantrópica sujeita a

controle sanitário.

§  3º  -  A  revogação  da  designação  do  servidor  como  autoridade  sanitária  de

vigilância à saúde será regulamentada em decreto e estará condicionada a:

I - comprovação de conduta incompatível com o exercício da função;

II - conflito de interesses do servidor designado e da administração;

III - avaliação de desempenho individual insatisfatória, na forma de regulamento;

IV - pedido do servidor designado;

V - exoneração do servidor designado;

VI - fim do prazo ou revogação do ato de cessão do servidor à Secretaria de Estado

de Saúde;

VII  -  uma avaliação  de  desempenho  específica  insatisfatória,  conforme  critérios

estabelecidos em resolução conjunta da  Secretaria  de  Estado de Planejamento e

Gestão e da Secretaria de Estado de Saúde.

§ 4º - A avaliação de desempenho específica para a função de autoridade sanitária

de  vigilância  à  saúde  terá  periodicidade  de  um  ano  e  observará  critérios

estabelecidos em resolução conjunta da  Secretaria  de  Estado de Planejamento e

Gestão  e  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  observado  o  disposto  na  Lei

Complementar nº 71, de 30 de julho de 2003, e em sua regulamentação.”.

Art. 3º - O caput e os §§ 1º, 3º e 4º do art. 15 da Lei nº 15.474, de 2005, passam a

vigorar com a redação que se segue, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 5º:

“Art. 15 - Os servidores públicos designados como autoridade sanitária de vigilância

à saúde farão jus ao Prêmio de Produtividade de Vigilância à Saúde - PPVS.

§ 1º -  O PPVS será custeado com recursos oriundos de transferências federais

específicas, conforme regulamentação.

(...)

§ 3º - Os valores, a periodicidade e a forma de cálculo do PPVS serão definidos em

regulamento.
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§  4º  -  O  PPVS  não  é  devido  em  caso  de  indisponibilidade  de  recursos  para

pagamento parcial ou integral.

§ 5º - O exercício das funções de superintendente, diretor, coordenador e assessor

das  Superintendências  de  Vigilância  Sanitária  e  Epidemiológica,  Ambiental  e  da

Saúde do Trabalhador não é impedimento para que o servidor a que se referem os

incisos  I  e  II  do  caput  do  art.  13  seja  designado  como  autoridade  sanitária  de

vigilância à saúde e faça jus ao PPVS.”.

Art.  4º  -  O art.  17  da  Lei  nº  15.474,  de  2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  17  -  A  percepção  do  PPVS  não  impede  a  percepção  do  prêmio  por

produtividade previsto no art. 31 da Lei nº 17.600, de 1º de julho de 2008.”.

Art.  5º  -  O art.  19  da  Lei  nº  15.474,  de  2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  19  -  O  PPVS  não  se  incorpora  à  remuneração  nem  aos  proventos  de

aposentadoria ou à pensão do servidor, não servindo de base de cálculo para outro

benefício ou vantagem nem para a contribuição à seguridade social.”.

Art. 6º - Além dos servidores a que se refere o art. 15 da Lei nº 15.474, de 2005,

fará jus ao PPVS o servidor do SUS lotado ou formalmente cedido à Secretaria de

Estado de Saúde que, até a data de publicação desta lei, tenha sido designado como

autoridade sanitária de vigilância sanitária ou vigilância epidemiológica e ambiental,

observado o disposto no caput do art. 1º desta lei.

Art. 7º - Ficam mantidas, até a edição da regulamentação desta lei, as designações

e  os  prêmios  de  produtividade  das  autoridades  sanitárias  autorizados  em  data

anterior à publicação desta lei.

Art.  8º  -  O reajuste das tabelas  das carreiras  de Auxiliar  de Seguridade Social,

Técnico de Seguridade Social e Analista de Seguridade Social, de que trata o art. 5º

da Lei nº 20.748, de 25 de junho de 2013, aplica-se à vantagem pessoal a que se

refere o art. 39 da Lei nº 19.553, de 9 de agosto de 2011, e não será deduzido do

valor da Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, instituída pela Lei nº 15.787, de

27 de outubro de 2005.

Parágrafo único - O disposto no caput terá vigência a partir do primeiro dia do mês
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subsequente à data de publicação desta lei.

Art. 9º - As vantagens pessoais a que se referem o art. 39 da Lei nº 19.553, de

2011, o § 4º do art. 1º da Lei nº 14.683, de 30 de julho de 2003, e o § 3º do art. 1º da

Lei nº 10.470, de 15 de abril de 1991, serão reajustadas nos mesmos índices e datas

de vigência aplicáveis ao vencimento básico do cargo efetivo do servidor que fizer jus

às referidas verbas.

Art. 10 - O § 3º do art. 3º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, passa a

vigorar com a redação que se segue, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 7º:

“Art. 3º - (...)

§ 3º - É requisito para o provimento dos cargos de que trata o caput:

I - para os cargos de níveis 1 a 4, preferencialmente nível médio de escolaridade;

II - para os cargos de níveis 5 a 7, preferencialmente nível superior de escolaridade;

III - para os cargos de níveis 8 a 11, nível superior de escolaridade.

(...)

§ 7º - O requisito de escolaridade estabelecido para o exercício do cargo previsto

no inciso III do § 3º poderá ser dispensado nos casos de comprovada capacitação

funcional específica, qualificação e experiência para a função a ser exercida.”.

Art. 11 - O § 3º do art. 3º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, passa a

vigorar com a redação que se segue, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 8º:

“Art. 3º - (...)

§ 3º - É requisito para o provimento dos cargos de que trata o caput:

I - para os cargos de níveis 1 a 17, preferencialmente nível médio de escolaridade;

II  -  para  os  cargos  de  níveis  18  a  24,  preferencialmente  nível  superior  de

escolaridade;

III - para os cargos de níveis 25 a 29, nível superior de escolaridade.

(...)

§ 8º - O requisito de escolaridade estabelecido para o exercício do cargo previsto

no inciso III do § 3º poderá ser dispensado nos casos de comprovada capacitação

funcional específica, qualificação e experiência para a função a ser exercida.”.

Art. 12 - Ficam criados cento e seis cargos de provimento efetivo da carreira de

Analista de Gestão e Assistência à Saúde e mil duzentos e setenta e um cargos de
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provimento efetivo da carreira de Profissional de Enfermagem, de que trata a Lei nº

15.462, de 13 de janeiro de 2005, pertencentes ao Grupo de Atividades de Saúde do

Poder Executivo, com lotação na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -

Fhemig.

Parágrafo único - Em virtude do disposto no  caput,  a quantidade de cargos das

carreiras  de  Analista  de  Gestão  e  Assistência  à  Saúde  e  de  Profissional  de

Enfermagem, constante, respectivamente, nos itens I.2.3 e I.2.4 do Anexo I da Lei nº

15.462, de 2005, passa a ser, respectivamente: “1.386” e “6.905”.

Art. 13 - Ficam criados cento e cinquenta e dois cargos de provimento efetivo da

carreira de Assistente Executivo de Defesa Social e cento e trinta e quatro cargos de

provimento efetivo da carreira de Analista Executivo de Defesa Social, de que trata a

Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, pertencentes ao Grupo de Atividades de

Defesa Social do Poder Executivo, com lotação na Secretaria de Estado de Defesa

Social - Seds.

Parágrafo único -  Em virtude do disposto no  caput,  a quantidade de cargos das

carreiras de Assistente Executivo de Defesa Social e de Analista Executivo de Defesa

Social, constante, respectivamente, no item I.1 do Anexo I da Lei nº 15.301, de 2004,

passa a ser, respectivamente: “1.863” e “1.532”.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.034

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Três Corações o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Três Corações

imóvel com área de 1.750m² (mil setecentos e cinquenta metros quadrados), situado

naquele  município,  registrado sob o  nº  8.029,  a  fls.  1  do  Livro  2,  no Cartório  de

Registro de Imóveis da Comarca de Três Corações.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento da

Escola Municipal Maria José Coelho Neto.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido  no  art.  2º,  o  Município  de  Três  Corações  não  houver  procedido  ao

registro do imóvel.

Art.  4º - O Município de Três Corações encaminhará à Secretaria  de Estado de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.035

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Guarani o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Guarani imóvel

com área de 2.128m² (dois mil cento e vinte e oito metros quadrados), situado na

região de Bom Sucesso, naquele município, registrado sob o nº 5.831, a fls. 106 do

Livro 3-G, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guarani.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se a abrigar atividades

culturais e esportivas do município.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2º, o Município de Guarani não houver procedido ao registro do

imóvel.
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Art.  4º  -  O  Município  de  Guarani  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.036

Dispõe sobre o porte de armas de fogo pelo Agente de Segurança Penitenciário de

que trata a Lei n° 14.695, de 30 de julho de 2003.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O ocupante do quadro efetivo de Agente de Segurança Penitenciário, de

que trata a Lei n° 14.695, de 30 de julho de 2003, terá direito a portar arma de fogo

institucional ou particular, ainda que fora de serviço, dentro dos limites do Estado de

Minas Gerais, desde que:

I - preencha os requisitos do inciso III do art. 4° da Lei Federal n° 10.826, de 22 de

dezembro de 2003;

II - não esteja em gozo de licença médica por doença que contra-indique o uso de

armamento;

III - não esteja sendo processado por infração penal, exceto aquelas de que trata a

Lei Federal n° 9.099, de 26 de setembro de 1995.

§  1°  -  O  porte  de  arma  de  fogo  será  deferido  aos  Agentes  de  Segurança

Penitenciários, com base no inciso VII do art. 6° da Lei Federal n° 10.826, de 2003.

§ 2° -  No caso previsto no inciso II  do  caput,  o médico, ao conceder a licença,

deverá declarar a conveniência ou não da manutenção do porte.

§ 3° - O porte de arma de fogo de que trata o  caput se estende ao servidor da

carreira de Agente de Segurança Penitenciário que esteja aposentado.

§ 4° - Não se aplica o disposto no § 3° na hipótese de aposentadoria por motivo de

saúde,  se,  no  ato  da  concessão  da  aposentadoria  ou  no  decurso  desta,  houver

contraindicação  médica  ao  porte  de  arma  de  fogo  devidamente  fundamentada  e
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firmada por junta médica.

Art. 2° - A autorização para o porte de arma de fogo de que trata esta lei constará

da Carteira de Identidade Funcional  do Agente de Segurança Penitenciário,  a ser

confeccionada pela instituição estadual competente.

Parágrafo único - Em caso de proibição ou suspensão do porte de arma de fogo,

nas hipóteses previstas nesta lei ou em outras normas que regulamentem a matéria,

deverá ser emitida nova carteira funcional para o Agente de Segurança Penitenciário,

sem a autorização do porte.

Art.  3°  -  Responderá  administrativa  e  penalmente  o  Agente  de  Segurança

Penitenciário  que  omitir  ou  fraudar  qualquer  documento  ou  situação  que  possa

motivar a suspensão ou a proibição de seu porte de arma de fogo.

Art.  4°  -  O Agente de Segurança Penitenciário,  ao portar  arma de fogo fora de

serviço e em locais onde haja aglomeração de pessoas, em virtude de evento de

qualquer  natureza,  deverá  fazê-lo  de  forma  discreta,  visando  a  evitar

constrangimentos  a  terceiros,  e  responderá,  nos  termos  da  legislação  pertinente,

pelos excessos que cometer.

Art. 5° - O porte de arma de fogo pelo Agente de Segurança Penitenciário no interior

de unidades prisionais respeitará o disposto em regulamento.

Art.  6°  -  É  obrigatório  o  porte,  pelo  Agente  de  Segurança  Penitenciário,  do

Certificado de Registro de Arma de Fogo atualizado e da Identidade Funcional.

Art. 7° - Aplica-se, no que couber, o disposto na Lei Federal n° 10.826, de 2003, e

demais normas que regulamentem a matéria.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.037

Institui o Dia da Carne Suína Mineira.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  instituído  o  Dia  da  Carne  Suína  Mineira,  a  ser  comemorado,
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anualmente, no dia 30 de abril.

Art. 2° - O Estado apoiará a realização de eventos e comemorações por ocasião do

Dia da Carne Suína Mineira, visando a valorizar a cadeia produtiva da carne suína e

sua representatividade econômica, social e cultural no Estado.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.038

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ibirité o imóvel que especifica e

altera a destinação do imóvel de que trata a Lei n° 15.176, de 16 de junho de 2004.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Ibirité imóvel com

área de 557m² (quinhentos e cinquenta e sete metros quadrados), situado naquele

município, registrado sob o n° 82.710, no Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Betim.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento de

unidade de saúde.

Art. 2° - O imóvel de que trata o art. 1° reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata o art. 1° tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Ibirité não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art. 4° - O Município de Ibirité encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento

e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel  prevista no parágrafo

único do art. 1°.

Art. 5° - O imóvel de que trata a Lei nº 15.176, de 16 de junho de 2004, passa a

destinar-se  à  construção  de  escola  e  de  espaço  para  atividades  de  lazer  e  à

regularização urbana.
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Parágrafo único - São requisitos para a regularização a que se refere o caput:

I - que o posseiro seja carente;

II - que o posseiro esteja na posse do imóvel desde data anterior a 1º de janeiro de

2008.

Art. 6° - O imóvel regularizado nos termos do parágrafo único do art. 5° não poderá

ser alienado no prazo de cinco anos contados da data da regularização.

Art. 7º - O imóvel a que se refere o art. 5° reverterá ao patrimônio do Estado se,

findo o prazo de cinco anos contados da publicação desta lei, não lhe tiver sido dada

a destinação prevista no art. 5º.

Art. 8° - Ficam revogados os arts. 2º, 3º e 4º da Lei nº 15.176, de 2004, e a Lei nº

19.410, de 30 de dezembro de 2010.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.040

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Barbacena  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Barbacena uma

área  de  10,3251ha  (dez  vírgula  três  mil  duzentos  e  cinquenta  e  um  hectares),

correspondente a 103.251m² (cento e três  mil  duzentos e cinquenta e um metros

quadrados), conforme descrição constante no Anexo desta lei, a ser desmembrada do

imóvel com área de 436.165,23m² (quatrocentos e trinta e seis mil cento e sessenta e

cinco vírgula vinte e três metros quadrados), registrado sob o n° 4.415, a fls. 94-98 do

Livro 3, no Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  que  se  refere  o  caput destina-se  a  atividades

relacionadas à cultura, ao lazer, ao esporte e a outras de natureza institucional.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
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tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Barbacena não houver procedido ao registro

do imóvel.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 2013)

A  área  a  ser  doada  tem  a  seguinte  descrição:  partindo  do  ponto  1,  com

coordenadas planas N = 7.650.711,91m e E = 625.968,76m, localizado na Rua Luiz

Delben e canto da divisa com o canil da Sociedade dos Animais, segue confrontando

à esquerda com a Rua Luiz Delben, com distância de 75,54m e azimute de 47°02'12”,

até o ponto 2; deste, confrontando à esquerda com a Rua Luiz Delben, seguindo com

distância  de  73,62m  e  azimute  plano  de  43°54'11”,  chega-se  ao  ponto  3;  deste,

seguindo com distância de 4,23m e azimute plano de 61°17'20”, chega-se ao ponto 4;

deste, seguindo com distância de 41,57m e azimute plano de 65°31'57”, chega-se ao

ponto 5; deste,  seguindo com distância de 28,66m e azimute plano de 82°46'46”,

chega-se ao ponto 6; deste, seguindo com distância de 22,92m e azimute plano de

84°15'46”, chega-se ao ponto 7; deste, seguindo com distância de 36,27m e azimute

plano de 83°39'47”, chega-se ao ponto 8; deste, seguindo com distância de 40,46m e

azimute plano de 83°40'39”,  chega-se ao ponto 9; deste, confrontando à esquerda

com Sericícola (área remanescente), seguindo com distância de 75,16m e azimute

plano de 217°02'36”, chega-se ao ponto 10; deste, seguindo com distância de 12,55m

e azimute plano de 173°22'12”, chega-se ao ponto 11; deste, seguindo com distância

de 25,33m e azimute plano de 170°30'28”, chega-se ao ponto 12; deste, seguindo

com distância de 90,83m e azimute plano de 72°51'01”, chega-se ao ponto 13; deste,

seguindo com distância de 139,59m e azimute plano de 62°48'00”, chega-se ao ponto

14;  deste,  confrontando à esquerda com a Estação Meteorológica,  seguindo com
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distância de 47,73m e azimute plano de 150°15'27”, chega-se ao ponto 15; deste,

seguindo com distância de 38,20m e azimute plano de 149°41'14”, chega-se ao ponto

16; deste, confrontando à esquerda com o Ministério da Aeronáutica, seguindo com

distância de 149,36m e azimute plano de 240°14'59”, chega-se ao ponto 17; deste,

seguindo com distância de 22,36m e azimute plano de 157°09'08”, chega-se ao ponto

18; deste, seguindo com distância de 51,25m e azimute plano de 154°15'42”, chega-

se  ao  plano  19;  deste,  seguindo  com  distância  de  61,10m  e  azimute  plano  de

149°12'29”,  chega-se  ao  ponto  20;  deste,  seguindo  com  distância  de  25,24m  e

azimute plano de 156°18'57”, chega-se ao ponto 21; deste, confrontando à esquerda

com a Rua Lobato Campos, seguindo com distância de 189,25m e azimute plano de

222°44'05”, chega-se ao ponto 22; deste, confrontando à esquerda com o canil da

Sociedade dos Animais, no quadrante Sudoeste, seguindo com distância de 206,45m

e azimute plano de 322°04'47”, chega-se ao ponto 23; deste, seguindo com distância

de 223,09m e azimute plano de 307°29'14”,  chega-se ao ponto 1, ponto inicial  da

presente descrição, fechando o perímetro com área de 10,3251ha (dez vírgula três

mil duzentos e cinquenta e um hectares).

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.041

Declara de utilidade pública a Associação Voluntária  de Combate ao Câncer  de

Monte Alegre de Minas, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Voluntária de Combate ao

Câncer de Monte Alegre de Minas, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.042

Declara de utilidade pública a Casa de Recuperação Vinde a Mim, com sede no

Município de São Lourenço.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Casa de Recuperação Vinde a Mim,

com sede no Município de São Lourenço.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.043

Declara de utilidade pública a Associação de Capoeira Afro-Minas - Ascam -, com

sede no Município de Martinho Campos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Capoeira Afro-Minas -

Ascam -, com sede no Município de Martinho Campos.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.044

Declara de utilidade pública a entidade Lira Santa Rita, com sede no Município de

Santa Rita do Sapucaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Lira Santa Rita, com sede no

Município de Santa Rita do Sapucaí.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.045

Assegura ao idoso e à pessoa com deficiência que menciona gratuidade no serviço
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intermunicipal de transporte coletivo de passageiros, altera a Lei n° 12.666, de 4 de

novembro de 1997, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso, e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ao idoso com idade acima de 65 anos e à pessoa com deficiência, nos

termos  da  Lei  n°  13.465,  de  12  de janeiro  de  2000,  fica  assegurado  o  direito  à

gratuidade  no  serviço  intermunicipal  de  transporte  coletivo  de  passageiros,

convencional, simples e comercial, conforme o disposto nesta lei.

Parágrafo único - A gratuidade a que se refere o caput destina-se a idoso com idade

acima de 65 anos e pessoa com deficiência que tenham renda individual inferior a

dois salários-mínimos e limita-se a dois assentos por viagem, disponibilizados pelo

critério exclusivo de precedência na solicitação da reserva.

Art. 2° - Para usufruir da gratuidade prevista nesta lei, o beneficiário deverá solicitar

à  empresa  delegatária  a  reserva  de  assento  com,  no  mínimo,  doze  horas  de

antecedência do horário previsto de partida do veículo.

§ 1° - O beneficiário deverá apresentar, no momento da reserva e do embarque,

documento  de  identidade com validade nacional  e  com foto  e  o  comprovante  do

cadastramento a que se refere o art. 3° desta lei, observado o disposto no § 2° deste

artigo.

§ 2° - Até que seja implantado no Estado o cadastramento a que se refere o art. 3°,

o  beneficiário  comprovará,  para  a  reserva  de  assentos  e  para  o  embarque,  o

atendimento dos requisitos previstos nesta lei, por meio da apresentação de:

I - documento de identidade com validade nacional, para a comprovação da idade;

II - um dos seguintes documentos, para a comprovação da renda:

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social com anotações atualizadas;

b) contracheque de pagamento ou documento expedido pelo empregador;

c) carnê de contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;

d)  extratos  de  pagamento  de  vencimentos  ou  benefícios  pagos  por  órgãos  ou

entidades públicas;

e)  declaração  escrita,  assinada  pelo  declarante  ou  por  pessoa  que  se

responsabilize pela informação, de que tenha renda individual inferior a dois salários-
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mínimos;

III - laudo médico-pericial emitido por profissional de saúde pertencente a entidade

integrante do Sistema Único de Saúde - SUS -, para a comprovação da deficiência.

Art.  3°  -  A entidade representativa  do  setor  poderá  implantar,  às  suas  próprias

expensas, mecanismos de cadastramento, identificação e comprovação da condição

de beneficiário idoso ou com deficiência.

Art. 4° - A recusa injustificada de emissão de bilhete gratuito para o idoso ou para a

pessoa  com  deficiência,  observadas  as  disposições  desta  lei,  equivale,  para  a

aplicação das penalidades previstas no Decreto n° 44.603, de 22 de agosto de 2007,

que  contém  o  Regulamento  do  Serviço  de  Transporte  Coletivo  Rodoviário

Intermunicipal  e Metropolitano do Estado de Minas Gerais -  RSTC -,  à recusa de

venda de passagem sem motivo justo.

Art. 5° - O Estado adotará, se necessário, nos termos do RSTC, as providências

cabíveis para o atendimento ao disposto no art. 35 da Lei Federal n° 9.074, de 7 de

julho de 1995, desde que comprovado desequilíbrio financeiro nos contratos em vigor

decorrente da concessão da gratuidade prevista nesta lei.

Parágrafo  único  -  A  adoção  das  providências  a  que  se  refere  o  caput está

condicionada à prévia apresentação, pela empresa delegatária, de planilha específica

e detalhada em que se comprove a repercussão da concessão da gratuidade e o

decorrente desequilíbrio financeiro nos contratos.

Art. 6° - A empresa delegatária divulgará, por meio de cartazes ou avisos legíveis

afixados nos guichês de venda, em agência própria ou credenciada, e no interior dos

veículos, as condições previstas nesta lei para a concessão da gratuidade a idoso e

pessoa  com  deficiência  no  serviço  intermunicipal  de  transporte  coletivo  de

passageiros.

Art.  7°  -  A  implantação  do  benefício  a  que  se  refere  esta  lei  independe  de

regulamentação e ocorrerá na data de entrada em vigor desta lei.

Art. 8° - A criação, a majoração ou a ampliação de novo benefício de gratuidade ou

desconto na tarifa do sistema de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros

ficam condicionadas à definição de critérios  socioeconômicos para  a definição do

grupo  beneficiado,  ao  estudo  prévio  de  impacto  nas  tarifas  e  à  previsão  de
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recomposição do equilíbrio dos contratos, se for o caso.

Art.  9° -  Fica vedado o transporte gratuito de agente fiscal do Departamento de

Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG -, ainda que no exercício de suas

funções, nos veículos de transporte coletivo intermunicipal de passageiros.

Art. 10 - A alínea “d” do inciso III do art. 5° da Lei n° 12.666, de 4 de novembro de

1997, passa a vigorar com a redação que se segue, ficando acrescentado ao artigo o

seguinte inciso VIII:

“Art. 5° - (...)

III - (…)

d) apoiar a criação de cursos nas universidades públicas estaduais, bem como a

abertura de vagas em disciplinas regulares nos cursos de graduação, destinados ao

público idoso;

(...)

VIII - na área dos transportes públicos:

a)  assegurar  o  direito  à  gratuidade  no  transporte  coletivo  intermunicipal  de

passageiros aos idosos com idade acima de 65 anos, nos termos e nas condições

previstas em lei;

b) assegurar a facilidade de acesso e de permanência nos veículos de transporte

coletivo para as pessoas com dificuldades de locomoção e para os idosos com idade

acima de 65 anos.”.

Art. 11 - Fica revogada a Lei n° 9.760, de 20 de abril de 1989.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor em 1° de março de 2014.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.046

Cria o Fundo Estadual dos Direitos do Idoso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  criado  o  Fundo  Estadual  dos  Direitos  do  Idoso,  de  função

programática, observado o disposto na Lei Complementar n° 91, de 19 de janeiro de
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2006,  com o objetivo de captar  recursos e financiar  políticas públicas,  programas,

projetos e ações voltados para o idoso.

Art. 2° - Constituem recursos do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso:

I - as dotações consignadas no orçamento do Estado e os créditos adicionais;

II - as transferências e os repasses da União, de outros estados e dos municípios;

III - os auxílios, legados, contribuições e doações, de qualquer natureza, que lhe

forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou

estrangeiras, ou por organismos internacionais;

IV -  as multas decorrentes de infrações administrativas aplicadas por autoridade

estadual  em  razão  da  desobediência  ao  atendimento  prioritário  ao  idoso  e  do

descumprimento,  por  entidade  de  atendimento  ao  idoso,  das  prescrições  da  Lei

Federal n° 10.741, de 1° de outubro de 2003;

V - as multas aplicadas pela autoridade judiciária estadual, com fundamento na Lei

Federal n° 10.741, de 2003, em razão de irregularidade em entidade de atendimento

ao idoso ou de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer;

VI  -  as  multas  penais  decorrentes  de  condenação  pela  autoridade  judiciária

estadual por crimes previstos na Lei Federal n° 10.741, de 2003;

VII  -  os  recursos  financeiros  oriundos  de  convênios,  contratos  ou  acordos,

celebrados  pelo  Estado  e  por  instituições  ou  entidades  públicas  ou  privadas,

governamentais  ou  não  governamentais,  nacionais  ou  internacionais,  relativos  a

programas, projetos e ações de promoção, proteção e defesa dos direitos do idoso;

VIII - outros recursos.

§ 1° - Os recursos provenientes de doação de pessoas físicas e jurídicas poderão

ser deduzidos do imposto de renda, nos termos da Lei Federal n° 12.213, de 20 de

janeiro de 2010.

§  2°  -  Na  hipótese  de  extinção  do  Fundo  Estadual  dos  Direitos  do  Idoso,  seu

patrimônio será revertido ao Tesouro Estadual, na forma de regulamento.

Art.  3°  -  Os recursos do Fundo Estadual  dos Direitos  do  Idoso serão aplicados

prioritariamente em programas e ações que tenham finalidades vinculadas às linhas

de ação da política de atendimento ao idoso e à garantia dos direitos previstos na Lei

Federal n° 10.741, de 2003.
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Art. 4° - São beneficiários de recursos do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso,

para aplicação em programas e ações que atendam aos objetivos dispostos no art. 1°

desta  lei,  os  órgãos  e  as  entidades  da  administração  pública  estadual  e  os

municípios.

§ 1° - A destinação dos recursos do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso poderá

ocorrer por transferência voluntária dos órgãos e entidades a que se refere o caput a

entidades privadas sem fins lucrativos, na forma de regulamento.

§ 2° - A contrapartida a ser exigida dos municípios obedecerá, no que couber, aos

critérios básicos de contrapartida estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e

na regulamentação do fundo de que trata esta lei.

Art. 5° - As disponibilidades temporárias de caixa do Fundo Estadual dos Direitos do

Idoso serão remuneradas de acordo com as normas financeiras aplicadas ao setor

público, observado o princípio de unidade de tesouraria, nos termos do art. 56 da Lei

Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6° - São administradores do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso:

I - o gestor;

II - o agente executor;

III - o agente financeiro;

IV - o grupo coordenador.

Art. 7° - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese - é a gestora,

agente  executora  e  agente  financeira  do  Fundo  Estadual  dos  Direitos  do  Idoso,

competindo-lhe o exercício das atribuições definidas na Lei Complementar n° 91, de

2006, e em regulamento.

§ 1º - A gestão de que trata o caput será desenvolvida em conjunto com o Conselho

Estadual do Idoso - CEI -, cuja atuação consistirá na definição de prioridades, sem

prejuízo das competências estabelecidas pela Lei no 13.176, de 20 de janeiro de

1999.

§ 2º - Não será destinada remuneração à Sedese em decorrência do exercício das

competências de administração do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso.

§ 3º - Será admitida a destinação de recursos do Fundo Estadual dos Direitos do

Idoso para  despesas com pessoal  ou  custeio dos órgãos e entidades  que atuem
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como seus  administradores,  desde  que  as  despesas  sejam  vinculadas  às  ações

finalísticas  de  execução  de  programas  e  ações  sociais  por  ele  beneficiados,  nos

termos do inciso III do caput do art. 5º da Lei Complementar nº 91, de 2006.

Art. 8° - Integram o grupo coordenador a que se refere o inciso IV do art. 6° um

representante de cada um dos seguintes órgãos:

I - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag;

II - Secretaria de Estado de Fazenda - SEF;

III - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese;

IV - Conselho Estadual do Idoso - CEI.

§ 1° - Os membros do grupo coordenador serão designados pelo Governador do

Estado, conforme indicação dos titulares dos órgãos a que se referem os incisos I a

IV do caput.

§ 2° - A presidência do grupo coordenador do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso

será exercida pelo representante da Sedese.

§  3°  -  A função de  membro do grupo coordenador  é  considerada  de  relevante

interesse público e não será remunerada a nenhum título.

Art. 9° - Os demonstrativos financeiros do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso

obedecerão  ao  disposto  na  Lei  Federal  n°  4.320,  de  1964,  e  aos  demais  atos

normativos aplicáveis.

Art.  10  -  Cabe ao CEI  o  controle  do  fundo de que trata  esta  lei,  sem prejuízo

daquele exercido pelos demais órgãos de controle interno e externo.

Art. 11 - As normas operacionais e complementares necessárias à execução desta

lei serão estabelecidas em regulamento.

Art.  12  -  O  não  cumprimento  das  disposições  legais  relacionadas  ao  Fundo

Estadual  dos  Direitos  do  Idoso  acarretará  a  aplicação  das  seguintes  sanções

administrativas, cumulativamente ou não, sem prejuízo das responsabilidades civis e

penais pertinentes:

I - impedimento da celebração de convênios com a administração pública estadual;

II - suspensão das transferências voluntárias de recursos estaduais;

III - devolução dos recursos transferidos voluntariamente na forma do § 1° do art.

4°, atualizados monetariamente.
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Art.  13 - O Fundo Estadual dos Direitos do Idoso terá prazo indeterminado, nos

termos da alínea “b” do inciso I do art. 5° da Lei Complementar n° 91, de 2006.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.047

Altera as Leis nos 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 14.699, de 6 de agosto de

2003, 14.937, de 23 de dezembro de 2003, 14.941, de 29 de dezembro de 2003,

15.424, de 30 de dezembro de 2004, 18.310, de 4 de agosto de 2009, 19.976, de 27

de  dezembro  de  2011,  e  20.540,  de  14  de  dezembro  de  2012,  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Os incisos II e III do caput do art. 8°-B da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro

de 1975, passam a vigorar com a redação que segue, ficando o caput acrescido dos

incisos IV e V seguintes:

“Art. 8°-B - (...)

II  -  estabelecimento  gerador,  localizado  no  território  do  Estado,  destinada  a

estabelecimento de empresa consorciada na qual  a empresa mineradora  detenha

participação majoritária direta ou indireta;

III  -  estabelecimento de empresa consorciada, localizado no território do Estado,

destinada  ao  estabelecimento  de  empresa  mineradora  que  detenha  participação

majoritária, direta ou indireta, na empresa consorciada, em relação à energia elétrica

recebida com as isenções a que se referem os incisos II e V;

IV  -  estabelecimento  gerador,  localizado  no  território  do  Estado,  destinada  a

estabelecimento  de  empresa  mineradora  localizada  no  Estado  que  detenha

participação majoritária direta ou indireta na empresa de geração de energia;

V  -  estabelecimento  gerador,  localizado  no  território  do  Estado,  destinada  a

estabelecimento de empresa na qual  a  empresa mineradora detenha participação

majoritária, direta ou indireta.”.
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Art. 2° - Os §§ 21 e 76 do art. 12 da Lei n° 6.763, de 1975, passam a vigorar com a

redação que segue, ficando o artigo acrescido dos §§ 79 a 83 seguintes:

“Art. 12 - (...)

§ 21 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma e nas condições previstas em

regulamento, a reduzir para 12% (doze por cento) a carga tributária nas operações

internas:

I - com móveis, assentos, colchões, estofados, espumas e mercadorias correlatas

classificadas  nas  posições  9404.21.00,  9404.29.00,  9404.90.00  e  3909.50.29  da

Nomenclatura  Brasileira  de  Mercadorias  -  Sistema  Harmonizado  -  NBM-SH  -,

promovidas por estabelecimento industrial;

II - com móveis fabricados no Estado, classificados na posição 94.03 da NBM-SH,

promovidas  por  estabelecimento  não  industrial  fornecedor  do  projeto  e  das

especificações técnicas para sua execução, nas saídas destinadas a órgãos públicos

ou a consumidores finais pessoas jurídicas.

(...)

§  76 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária no

fornecimento de peças, partes, componentes e ferramentais utilizados:

I  -  na infraestrutura de conexão e de transmissão necessária à interligação dos

empreendimentos geradores de energia elétrica de fonte solar, eólica, de biomassa,

de  biogás  e  hidráulica  gerada  em  Central  Geradora  Hidrelétrica  -  CGH -  ou  em

Pequena Central Hidrelétrica - PCH - ao Sistema Interligado Nacional;

II - na geração de energia elétrica de fonte solar, eólica, de biomassa, de biogás e

hidráulica gerada em CGH ou em PCH.

(...)

§ 79 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária

nas operações com alho.

§ 80 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária do

ICMS na operação,  inclusive de importação, com fruta fresca proveniente de país
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signatário de  acordo internacional  no qual  haja  previsão de aplicação à operação

interna ou interestadual subsequente do mesmo tratamento dado à mercadoria similar

nacional.

§ 81 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por cento) a carga tributária do

ICMS na prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas iniciado no exterior.

§ 82 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a permitir  ao estabelecimento que promova a saída de

aparelhos, máquinas e equipamentos, remetidos em peças, partes, componentes e

acessórios  para  montagem  no  estabelecimento  destinatário,  destacar  o  imposto

conforme carga tributária aplicável ao respectivo aparelho, máquina ou equipamento

nas  notas  fiscais  relativas  a  cada  remessa,  na  hipótese  em  que  a  produção  da

mercadoria estenda-se por mais de um período de apuração do imposto.

§ 83 - Fica o Poder Executivo autorizado, nos prazos e nas condições previstos em

regulamento, a reduzir a carga tributária de forma que esta não ultrapasse 8% (oito

por cento) nas operações internas com cervejas e chopes artesanais produzidos pelo

próprio estabelecimento, observado o seguinte:

I - considera-se como cerveja ou chope artesanal o produto elaborado a partir de

mosto cujo extrato primitivo contenha, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de cevada

maltada  ou  extrato  de  malte,  conforme  registro  do  produto  no  Ministério  da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

II - a redução será concedida a microcervejaria, entendida como a empresa cuja

soma da produção anual  de cerveja e chope não seja superior  a 3.000.000 (três

milhões) de litros, considerados todos os seus estabelecimentos, inclusive aqueles

pertencentes a coligadas ou à controladora.”.

Art. 3° - O caput e a alínea “a” do § 3° do art. 13 da Lei n° 6.763, de 1975, passam a

vigorar  com a  redação que segue,  ficando acrescentada ao parágrafo  a seguinte

alínea “c”:

“Art. 13 - (...)

§ 3° - Não integra a base de cálculo do imposto o montante:

a) do Imposto sobre Produtos Industrializados, quando a operação, realizada entre
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contribuintes e relativa a produto destinado a industrialização ou a comercialização,

configure fato gerador de ambos os impostos;

(...)

c) da taxa de embarque devida pela utilização de terminal rodoviário na prestação

do serviço de transporte rodoviário, interestadual e intermunicipal, de passageiros.”.

Art. 4° - O § 6° do art. 20-I, o inciso I do caput do art. 32-A, o art. 154, o caput e a

alínea “a” do inciso I do § 1° e o § 2° do art. 187 e o art. 219-B da Lei n° 6.763, de

1975, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 20-I - (...)

§ 6° -  Fica facultado ao Poder Executivo, nos termos e condições previstos em

regulamento, conceder ao produtor rural a que se refere o  caput deste artigo e não

inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis crédito presumido equivalente ao

valor do débito do imposto devido na operação, excluído deste o valor do frete, ainda

que  este  seja  de  responsabilidade  do remetente,  assegurado ao produtor  rural  o

ressarcimento previsto no § 2° do art. 20-K pelo estabelecimento industrial adquirente

do leite.

(...)

Art. 32-A - (...)

I  -  ao  estabelecimento  industrial  e  ao  estabelecimento  encomendante  de

industrialização  detentor  ou  licenciado  da  marca,  relativamente  à  mercadoria

industrializada por encomenda em estabelecimento de contribuinte situado no Estado,

de até 100% (cem por cento) do valor equivalente ao imposto devido na operação de

saída de produtos eletroeletrônicos destinados a estabelecimento de contribuinte do

imposto, a pessoas jurídicas prestadoras de serviços, inclusive clínicas e hospitais, a

profissional  médico  ou  a  órgão  da  administração  pública,  suas  fundações  e

autarquias;

(...)

Art. 154 - A exigência de crédito tributário será formalizada em Auto de Infração,

Notificação de Lançamento ou Termo de Autodenúncia, expedidos ou disponibilizados

conforme estabelecido em regulamento, exceto na hipótese do art. 160-B.

(...)
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Art. 187 - (...)

§ 1° - (...)

I - relativamente aos membros efetivos:

a) serão mantidos no mínimo dois e no máximo cinco membros que tenham atuado

no mandato anterior;

(...)

§  2°  -  Para  os  efeitos  de  nomeação dos  membros  representantes  da  Fazenda

Pública Estadual,  o  Subsecretário da Receita Estadual  apresentará lista indicando

vinte e quatro funcionários da ativa, incluído o nome daquele que esteja exercendo a

presidência do Conselho de Contribuintes.

(...)

Art.  219-B -  A certidão de débitos  tributários  negativa  apresentada  para  instruir

qualquer dos procedimentos previstos nas hipóteses dos incisos do § 1° do art. 219,

desde que confirmada a sua autenticidade e dentro do respectivo prazo de validade

na data da decisão do pedido, deverá ser considerada para este efeito, dispensando-

se a verificação no sistema eletrônico da condição de estar o requerente em situação

que permitiria a emissão daquela certidão.”.

Art. 5° - O inciso IV do § 4° e o caput do inciso IV do § 7° do art. 24 da Lei n° 6.763,

de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescidas ao inciso IV

do § 7° as alíneas “f”, “g” e “h” e ao mesmo § 7° os incisos IX a XIII que seguem:

“Art. 24 - (...)

§ 4° - (...)

IV - oferecimento de garantia de cumprimento das obrigações tributárias, na forma

prevista em regulamento, na hipótese de antecedentes que desabonem as pessoas

físicas ou jurídicas envolvidas, assim como suas coligadas ou controladas, ou ainda

seus sócios.

(...)

§ 7° - (...)

IV - feitas as verificações na forma prevista em regulamento, comprovar-se:

(...)

f) o desaparecimento do contribuinte;
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g) que o contribuinte não exerce as atividades no endereço ou no local indicado;

h) a emissão de documento fiscal para acobertamento de operação ou prestação

não autorizadas pelo órgão regulamentador da atividade do contribuinte;

(...)

IX - houver sentença declaratória de falência transitada em julgado, ressalvada a

hipótese de continuação do negócio deferida pelo Poder Judiciário;

X - expirar o prazo de paralisação temporária sem a apresentação de pedido de

baixa, reativação ou de nova comunicação de paralisação temporária de inscrição

estadual;

XI  -  for  cancelado  o  registro  no  órgão  competente  ou  a  inscrição  no  Cadastro

Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;

XII - for utilizada com dolo ou fraude;

XIII  -  for  cancelado  o  registro  no  órgão  regulamentador  da  atividade  do

contribuinte.”.

Art. 6° - O § 2°, as subalíneas “a.1” a “a.6” do item 4 do § 5° e o inciso II do § 13 do

art. 29 da Lei n° 6.763, de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando a

alínea  “a”  do  item  4  do  §  5°  acrescida  das  subalíneas  “a.7”  a  “a.9”  e  o  artigo,

acrescido do § 14 a seguir:

“Art. 29 - (...)

§  2°  -  O Poder  Executivo,  como medida de simplificação da tributação,  poderá

facultar ao contribuinte adotar abatimento de percentagem fixa a título de montante,

ainda que parcialmente, do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores.

(...)

§ 5° - (...)

4) (...)

a - (...)

a.1 - a apropriação será feita à razão de 1/48 (um quarenta e oito avos) por mês,

devendo a primeira fração ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada do bem

no  estabelecimento,  independentemente  do  início  de  sua  utilização  na  atividade

operacional do contribuinte;

a.2 - em cada período de apuração do imposto, não será admitida a apropriação de
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que trata a subalínea “a.1”,  em relação à proporção das operações de saídas ou

prestações  isentas  ou  não  tributadas  sobre  o  total  das  operações  de  saídas  ou

prestações efetuadas no mesmo período;

a.3 - para aplicação do disposto nas subalíneas “a.1” e “a.2”, o montante do crédito

a ser apropriado será obtido multiplicando-se o valor total do respectivo crédito pelo

fator igual a 1/48 (um quarenta e oito avos) da relação entre o valor das operações de

saídas e prestações tributadas e o total das operações de saídas e prestações do

período,  equiparando-se  às  tributadas,  para  fins  desta  subalínea,  as  saídas  e

prestações com destino ao exterior,  as saídas de papel destinado à impressão de

livros, jornais e periódicos e as saídas isentas ou com base de cálculo reduzida em

que haja previsão de manutenção integral do crédito;

a.4  -  o  quociente  de  1/48  (um  quarenta  e  oito  avos)  será  proporcionalmente

aumentado ou diminuído, pro rata die, caso o período de apuração seja superior ou

inferior a um mês;

a.5 - na hipótese de alienação do bem antes do término do quadragésimo oitavo

período de apuração contado a partir daquele em que tenha ocorrido a sua entrada

no  estabelecimento,  não  será  admitido,  a  partir  do  período  em  que  ocorrer  a

alienação,  o  creditamento  de  que  trata  esta  alínea  em  relação  à  fração  que

corresponderia ao restante do quadriênio;

a.6 - além do lançamento em conjunto com os demais créditos, no momento da

apuração, o valor do imposto incidente nas operações relativas à entrada de bem

destinado ao ativo imobilizado e o crédito correspondente serão escriturados em livro

próprio;

a.7 - ao final do quadragésimo oitavo mês contado da data da entrada do bem no

estabelecimento, o saldo remanescente do crédito será cancelado;

a.8 - caso o bem seja transferido em operação interna para outro estabelecimento

do mesmo titular antes do quadragésimo oitavo mês, contado a partir daquele em que

tenha ocorrido sua entrada no estabelecimento remetente, as frações restantes do

crédito poderão ser apropriadas no estabelecimento destinatário, desde que a nota

fiscal  contenha  a  informação  do  número  de  frações  ainda  não  apropriadas  e  os

respectivos valores;
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a.9  -  caso  o  bem  seja  alienado  em  operação  interna  não  tributada  antes  do

quadragésimo  oitavo  mês,  contado  a  partir  daquele  em  que  tenha  ocorrido  sua

entrada no estabelecimento remetente, as frações restantes do crédito poderão ser

apropriadas  no  estabelecimento  industrial  destinatário,  desde  que  a  nota  fiscal

contenha a informação do número de frações ainda não apropriadas e os respectivos

valores;

(...)

§ 13 - (...)

II  -  em  se  tratando  de  estabelecimento  em  fase  de  instalação,  a  iniciar  a

apropriação da fração mensal de 1/48 (um quarenta e oito avos) no primeiro período

em  que  ocorrerem  saídas  de mercadorias  e  prestações  de serviço  de  transporte

interestadual e intermunicipal ou de comunicação, caso em que a contagem do prazo

de quarenta e oito meses para o aproveitamento do crédito correspondente ao bem

do ativo imobilizado será feita a partir do início desse período.

§ 14 - Fica assegurado o crédito de ICMS relativo à utilização de energia elétrica

como  insumo  energético  em  atividade  de  mineração,  em  beneficiamento  não

industrial ou acondicionamento não industrial realizados em atividade complementar à

produção primária, nos termos previstos em regulamento.”.

Art. 7° - O inciso II do caput do art. 32-F da Lei n° 6.763, de 1975, passa a vigorar

com a redação que segue, ficando o artigo acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 32-F - (...)

II  -  ao contribuinte distribuidor,  atacadista ou centro de distribuição que promova

operação subsequente com mercadorias  destinadas a estabelecimento de mesma

titularidade  ou  de  outros  contribuintes  sistema  de  compensação  que  reduza  ou

neutralize a carga tributária na distribuição dessas mercadorias.

Parágrafo único - O disposto no inciso II do  caput aplica-se também à operação

com mercadoria importada promovida pelo importador.”.

Art. 8° - O inciso II do caput do art. 32-I da Lei n° 6.763, de 1975, passa a vigorar

com a redação que segue, ficando o artigo acrescido dos seguintes §§ 6° e 7°:

“Art. 32-I - (....)

II - a concessão de crédito presumido nas saídas tributadas de até 32% (trinta e
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dois  por  cento)  do  valor  do  imposto  destacado  no  documento  fiscal,  vedada  a

apropriação de quaisquer outros créditos, exceto os relativos ao ativo imobilizado e

aqueles  já  escriturados  em  seus  livros  fiscais  até  o  último  período  de  apuração

anterior ao início de vigência do regime especial.

(...)

§ 6° - Para fins do disposto nos incisos I e II do caput, o regulamento estabelecerá

os parâmetros para a determinação da base de cálculo e do percentual do crédito

presumido.

§ 7° -  Os parâmetros  estabelecidos para determinação da base de cálculo nos

termos  do  §  6°  não  poderão  resultar  em  valor  inferior  ao  custo  da  atividade  de

mineração,  compreendendo  todos  os  custos  até  a  saída  do  minério  em

transferência.”.

Art.  9° -  O  caput do art.  32-J da Lei n° 6.763, de 1975, passa a vigorar com a

seguinte redação, e fica o artigo acrescido do § 2° que segue, passando o parágrafo

único a vigorar como § 1°:

“Art.  32-J  -  A apropriação  de  crédito  presumido  do  imposto,  cumulada  com  os

créditos normais decorrentes de entrada de mercadorias ou bens ou de utilização de

serviços, não poderá resultar em saldo credor no período de apuração, ou em outro

definido pela legislação tributária, vedada a apropriação do que exceder ao valor dos

débitos apurados pelos estabelecimentos do contribuinte no respectivo período ou a

sua transferência para os períodos subsequentes.

(...)

§ 2° - O regulamento definirá as condições e a forma em que a parcela do crédito

presumido excedente deverá ser estornada.”.

Art. 10 - Ficam acrescentados, na Lei n° 6.763, de 1975, os seguintes art. 32-L, § 6°

ao art. 50, §§ 7° e 8° ao art. 113, § 3° ao art. 120-A, incisos VIII e IX ao  caput do

art.160-A, art. 160-B, § 9° ao art. 205-A e §§ 4° e 5° ao art. 219:

“Art. 32-L - Os estabelecimentos signatários de protocolo de intenção com o Estado

de  Minas  Gerais  deverão,  preferencialmente,  contratar  serviços  do  setor  de

comunicações de empresas situadas neste Estado.

(...)
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Art. 50 - (...)

§ 6° - As administradoras de cartões de crédito, de cartões de débito em conta-

corrente e estabelecimentos similares deverão informar à Secretaria de Estado de

Fazenda todas as operações e prestações realizadas por pessoas identificadas por

meio do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF -, ainda que não regularmente inscritas

no Cadastro de Contribuintes do ICMS, cujos pagamentos sejam realizados por meio

de seus sistemas de crédito, débito ou similar, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, relativamente aos períodos determinados pela legislação.

(...)

Art. 113 - (...)

§ 7° - O fato gerador das taxas de que tratam o item 2 da Tabela B e o subitem 4.8

da Tabela D ocorre anualmente, em 1° de janeiro.

§ 8° - As taxas de que tratam o item 2 da Tabela B e o subitem 4.8 da Tabela D

serão lançadas e os sujeitos passivos serão notificados mediante publicação no diário

eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda e disponibilização, na página dessa

secretaria na internet, de consulta individualizada contendo os respectivos valores e

demais elementos necessários.

(...)

Art. 120-A - (...)

§ 3° -  A taxa prevista no  caput será lançada e o sujeito  passivo será notificado

mediante  publicação  no  diário  eletrônico  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  e

disponibilização, na página dessa secretaria na internet, de consulta individualizada

contendo os respectivos valores e demais elementos necessários.

(…)

Art. 160-A - (...)

VIII - do não pagamento das taxas de que tratam o item 2 da Tabela B e o subitem

4.8 da Tabela D;

IX - do não pagamento da taxa prevista no art. 120-A.

(...)

Art. 160-B - Os créditos tributários de natureza não contenciosa, inclusive as multas

correspondentes, serão, por meio eletrônico, enviados para inscrição em dívida ativa,
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nas seguintes hipóteses:

I  -  não  recolhimento  de  tributo  declarado  pelo  sujeito  passivo  em  documento

destinado a informar ao Fisco a sua apuração;

II - não recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores;

III - não recolhimento das taxas de que tratam o item 2 da Tabela B e o subitem 4.8

da Tabela D;

IV - não recolhimento da taxa prevista no art. 120-A.

Parágrafo único - O sujeito passivo terá ciência do envio para inscrição em dívida

ativa do crédito tributário de que trata o  caput em seu domicílio tributário eletrônico

ou, caso não o possua, mediante publicação no diário eletrônico da Secretaria de

Estado de Fazenda.

(...)

Art. 205-A - (...)

§  9°  -  O disposto  no  § 6°  não se aplica quando constatada,  em ação fiscal,  a

prática, pela mesma pessoa, da mesma conduta que tenha levado à desconsideração

do  ato  ou  negócio  jurídico,  considerando-se  em  conjunto  todos  os  seus

estabelecimentos, no período de cinco anos contados da data em que houver sido

efetuado o pagamento ou a declaração de revelia, ou contados da data da decisão

desfavorável irrecorrível na esfera administrativa, relativamente à conduta anterior.

(...)

Art. 219 - (...)

§  4°  -  Na hipótese  do  inciso  I  do  caput,  quando  a  decisão estiver  a  cargo  da

Secretaria de Estado de Fazenda, não será exigida a apresentação do documento de

que trata o § 3°, ficando o deferimento do pedido condicionado a estar o interessado

em situação que permita a sua emissão.

§ 5° - O fato de estar o contribuinte em situação que permita a emissão de certidão

de débitos  tributários  positiva  ou em condições que impossibilitem a obtenção da

emissão do  atestado  de  regularidade  fiscal  não  impede  a  alteração  de  ofício  de

regime especial quando for de interesse do Fisco, desde que não implique ampliação

de incentivos ou benefícios fiscais concedidos.”.

Art.  11 - Os incisos XX e XXVII do art.  54 da Lei n° 6.763, de 1975, passam a
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vigorar  com  a  seguinte  redação,  ficando  o  artigo  acrescido  do  inciso  XLVIII  que

segue:

“Art. 54 - (...)

XX - por deixar, a pessoa física ou jurídica desenvolvedora de programa aplicativo

fiscal  destinado a ECF, de observar  procedimento previsto na legislação tributária

decorrente de sua condição de empresa desenvolvedora de programa aplicativo fiscal

- 500 (quinhentas) Ufemgs por infração;

(...)

XXVII - por desenvolver ou fornecer programa aplicativo fiscal para uso em ECF

que não atenda aos requisitos estabelecidos na legislação:

a)  15.000  (quinze  mil)  Ufemgs  por  estabelecimento  usuário  do  programa,  se  a

irregularidade possibilitar ao usuário possuir informação diversa daquela fornecida à

Fazenda Pública por exigência da legislação tributária;

b) 1.000 (mil) Ufemgs por infração, nos demais casos;

(...)

XLVIII - por utilizar programa aplicativo fiscal para uso em ECF em desacordo com

a legislação tributária ou que não atenda aos requisitos estabelecidos na legislação:

a)  10.000 (dez mil)  Ufemgs por  equipamento,  se a irregularidade possibilitar  ao

estabelecimento  usuário  possuir  informação  diversa  daquela  fornecida  à  Fazenda

Pública por exigência da legislação tributária;

b) 1.000 (mil) Ufemgs por equipamento, nos demais casos.”.

Art. 12 - O caput do inciso I do art. 56 da Lei n° 6.763, de 1975, passa a vigorar com

a redação que segue, ficando acrescentados os seguintes inciso III ao caput e § 6° ao

artigo:

“Art. 56 - (...)

I - havendo espontaneidade no recolhimento do principal e dos acessórios antes da

inscrição em dívida ativa, nos casos de falta de pagamento, pagamento a menor ou

intempestivo do imposto, observado o disposto no § 1° deste artigo, a multa de mora

será de:

(...)

III - a partir da inscrição em dívida ativa, a multa de mora será de 25% (vinte e cinco
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por  cento)  do  valor  do  imposto  não  recolhido,  na  hipótese  de  crédito  tributário

declarado  pelo  sujeito  passivo  em  documento  destinado  a  informar  ao  Fisco  a

apuração do imposto.

(...)

§ 6° - A penalidade prevista no inciso III do  caput deste artigo será aplicada em

dobro  na  hipótese de crédito  tributário  relativo  ao  imposto  retido  por  substituição

tributária.”.

Art. 13 - O caput do inciso I do art. 98 da Lei n° 6.763, de 1975, passa a vigorar com

a redação que segue, ficando o artigo acrescido do inciso III seguinte:

“Art. 98 - (...)

I - havendo espontaneidade no recolhimento do principal e dos acessórios antes da

inscrição em dívida ativa, nos casos de falta de pagamento, pagamento a menor ou

intempestivo da taxa, observado o disposto no § 1° deste artigo, a multa de mora será

de:

(...)

III - a partir da inscrição em dívida ativa, a multa de mora será de 25% (vinte e cinco

por  cento) do valor da taxa não recolhida,  desde que não exigida mediante ação

fiscal.”.

Art. 14 - O caput do inciso I do caput e o item 1 do § 1° do art. 120 da Lei n° 6.763,

de 1975,  passam a vigorar  com a  redação que segue,  ficando o  caput do  artigo

acrescido do inciso III seguinte:

“Art. 120 - (...)

I - havendo espontaneidade no recolhimento do principal e dos acessórios antes da

inscrição em dívida ativa, nos casos de falta de pagamento, pagamento a menor ou

intempestivo da taxa, observado o disposto no § 2° deste artigo, a multa de mora será

de:

(...)

III - a partir da inscrição em dívida ativa, a multa de mora será de 25% (vinte e cinco

por  cento) do valor da taxa não recolhida,  desde que não exigida mediante ação

fiscal.

§ 1° - (...)
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1) de mora, nas hipóteses referidas nos incisos I e III do caput deste artigo;”.

Art. 15 - O caput do inciso I do art. 120-H da Lei n° 6.763, de 1975, passa a vigorar

com a redação que segue, ficando o caput do artigo acrescido do inciso III seguinte:

“Art. 120-H - (...)

I - havendo espontaneidade no pagamento do principal e dos acessórios antes da

inscrição em dívida ativa, observado o disposto no § 1° deste artigo, será cobrada

multa de mora no valor de:

(...)

III - a partir da inscrição em dívida ativa, a multa de mora será de 25% (vinte e cinco

por  cento) do valor da taxa não recolhida,  desde que não exigida mediante ação

fiscal.”.

Art. 16 - Fica acrescentado ao art. 210-A da Lei n° 6.763, de 1975, o seguinte § 2°,

passando seu parágrafo único a vigorar como § 1°:

“Art. 210-A - (...)

§ 2° - A exigência da multa por descumprimento de obrigação acessória poderá ser

formalizada,  a  critério  do  Fisco,  após  o  deferimento  do  parcelamento  ou  quando

ocorrer a perda do parcelamento.”.

Art. 17 - Fica acrescentado ao art. 219-A da Lei n° 6.763, de 1975, o seguinte § 2°,

passando seu parágrafo único a vigorar como § 1°:

“Art. 219-A - (...)

§ 2° - Na hipótese de inadimplemento de parcela relativa a parcelamento de crédito

tributário, a certidão de débitos tributários será positiva, ainda que não tenha ocorrido

a desistência do parcelamento, conforme dispuser o regulamento.”.

Art. 18 - Os subitens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.3 da Tabela D da Lei n° 6.763, de 1975,

passam a vigorar na forma do Anexo desta lei.

Art.  19 - Fica convalidada, até a data de publicação desta lei,  a apropriação de

crédito de ICMS na aquisição de leite na hipótese de que trata o art. 20-I da Lei n°

6.763, de 1975, em que o valor do crédito tenha sido calculado sobre o valor do leite,

neste incluído o valor do frete, nos termos previstos em regulamento.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - implica a remissão dos créditos tributários, formalizados ou não, até a mesma
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data;

II  -  não  autoriza  a  restituição  ou  compensação  de  importâncias  eventualmente

recolhidas;

III - fica condicionado:

a) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;

b)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

c)  à  desistência,  pelo  advogado do  sujeito  passivo,  de  cobrança ao  Estado de

eventuais honorários de sucumbência;

d)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art. 20 - Fica convalidada a utilização da alíquota de 12% (doze por cento) para

cálculo do ICMS devido nas operações com móveis classificados na posição 94.03 da

Nomenclatura  Brasileira  de  Mercadorias  -  Sistema  Harmonizado  -  NBM-SH  -

promovidas até a data de publicação desta lei por estabelecimento encomendante de

industrialização, nas saídas destinadas a órgãos públicos ou a consumidores finais

pessoas jurídicas.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - implica a remissão dos créditos tributários, formalizados ou não, até a mesma

data;

II  -  não  autoriza  a  restituição  ou  compensação  de  importâncias  eventualmente

recolhidas;

III - fica condicionado:

a) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;

b)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

c)  à  desistência,  pelo  advogado do  sujeito  passivo,  de  cobrança ao  Estado de

eventuais honorários de sucumbência;

d)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários
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advocatícios devidos ao Estado.

Art.  21  -  Ficam  convalidadas  as  concessões,  pela  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda,  de  incentivos,  benefícios  ou  favores  fiscais  e  financeiros  de  qualquer

natureza,  até  a  data  de  publicação  desta  lei,  sem  a  emissão  do  atestado  de

regularidade fiscal a que se refere o § 3° do art. 219 da Lei n° 6.763, de 1975.

Art. 22 - Ficam convalidados, até a data de publicação desta lei, o aproveitamento e

a transferência de créditos de ICMS relativos à utilização de energia elétrica como

insumo energético em atividade de mineração, em beneficiamento não industrial ou

acondicionamento não industrial realizados em atividade complementar à produção

primária, nos termos previstos em regulamento.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - implica a remissão dos créditos tributários, formalizados ou não, até a mesma

data;

II  -  não  autoriza  a  restituição  ou  compensação  de  importâncias  eventualmente

recolhidas;

III - fica condicionado:

a)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

b)  à  desistência,  pelo  advogado do sujeito  passivo,  de  cobrança ao  Estado de

eventuais honorários de sucumbência;

c)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art. 23 - Ao estabelecimento minerador beneficiário do regime especial a que se

refere o art. 32-I da Lei n° 6.763, de 1975, fica assegurado, em relação aos períodos

de apuração do imposto anteriores à data de vigência do regime especial, o direito de

recolher:

I  -  o ICMS decorrente do estorno de créditos apropriados em desacordo com a

legislação tributária com redução de 50% (cinquenta por cento) dos juros de mora e

da  totalidade  das  penalidades,  inclusive  multa  isolada  relacionada  à  apropriação

indevida de créditos;
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II - o crédito tributário formalizado sem exigência de ICMS, com redução de 50%

(cinquenta por cento) dos juros de mora e de 50% (cinquenta por cento) da multa

isolada  decorrente  do  estorno  de  créditos  apropriados  em  desacordo  com  a

legislação tributária.

§  1°  -  Para  os  efeitos  do  disposto  no  caput,  o  contribuinte  deverá  efetuar  o

recolhimento à vista ou recolher o valor correspondente à entrada prévia, no caso de

parcelamento, até 30 de dezembro de 2013.

§ 2° - O recolhimento a que se refere este artigo:

I - é irretratável, não se sujeitando a devolução, restituição ou compensação;

II - não implica por parte do contribuinte:

a) confissão de débito;

b) renúncia ou desistência de recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial,

envolvendo a apropriação de créditos de ICMS, em relação a períodos de apuração

posteriores a eventual não prorrogação, por iniciativa do contribuinte ou da Secretaria

de Estado de Fazenda, revogação ou cassação do regime especial a que se refere o

art. 32-I da Lei n° 6.763, de 1975;

III  -  fica  condicionado,  na  forma,  no  prazo  e  nas  condições  previstos  em

regulamento, ainda que em relação à parte recolhida ou parcelada:

a)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

b)  à  desistência  pelo  advogado  do  sujeito  passivo  de  cobrança  ao  Estado  de

eventuais honorários de sucumbência;

c)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

§ 3° - Para os fins do disposto na alínea “c” do inciso III do § 2°, os honorários

advocatícios devidos ao Estado serão de 5% (cinco por cento) do valor do crédito

tributário recolhido ou parcelado, ainda que fixados em percentual superior, e poderão

ser parcelados nos termos de regulamento.

Art. 24 - Fica dispensado o pagamento do crédito tributário relativo ao diferencial de

alíquotas  de  que  tratam  os  subitens  16.1  e  17.2  da  Parte  1  do  Anexo  IV  do
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Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 43.080,  de 13 de dezembro de

2002,  com  a  redação  dada  pelo  Decreto  n°  46.271,  de  5  de  julho  de  2013,

relativamente às operações ocorridas entre 1° de janeiro e 30 de junho de 2013.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - aplica-se ao crédito tributário formalizado ou não, inscrito ou não em dívida ativa,

ajuizada ou não a sua cobrança;

II  -  não  autoriza  a  devolução,  a  restituição  ou  a  compensação  de  valores  já

recolhidos;

III - fica condicionado:

a) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;

b)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

c)  à  desistência  pelo  advogado  do  sujeito  passivo  de  cobrança  ao  Estado  de

eventuais honorários de sucumbência;

d)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art. 25 - Fica convalidado o diferimento do pagamento de ICMS, relativo ao período

de 1°  de  abril  de 2008 a 31  de julho  de  2011,  objeto de protocolo  de intenções

assinado com o Estado e de regime especial concedido, na hipótese de não terem

sido cumpridas as condições impostas na concessão para a fruição do tratamento

tributário, relativamente às saídas internas de fio-máquina, classificado nas posições

7213.91.10,  7213.91.90,  7213.99.10,  7213.99.90  e  7227.90.00  da  NBM-SH,

destinadas a contribuinte mineiro que o utiliza como matéria-prima.

Art. 26 - Ficam convalidados os tratamentos tributários, inclusive em se tratando de

benefícios fiscais, concedidos pela Secretaria de Estado de Fazenda até a data da

publicação desta lei por meio de regime especial.

§  1°  -  O regime especial  cujo  tratamento  tributário  tenha  sido  convalidado nos

termos do caput permanecerá em vigor até que seja alterado, revogado ou cassado,

salvo se já revogado ou cassado anteriormente à data de publicação desta lei, ainda

que em razão da aplicação do disposto no inciso I do § 5° do art. 225 da Lei n° 6.763,
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de 1975, ou pela superveniência de legislação conflitante com o tratamento tributário

convalidado.

§ 2° - O disposto neste artigo não se aplica no caso de inobservância de requisitos

objetivos  relacionados  à  concessão  de  regimes  especiais,  exceto  nos  casos  de

concessão de regime de apuração simplificada de ICMS, diferimento e alteração do

momento do pagamento do ICMS por substituição tributária.

Art.  27  -  Fica  convalidada,  no  prazo,  na  forma  e  nas  condições  previstos  em

regulamento,  em relação aos fatos geradores realizados até a data de publicação

desta lei, exceto se alcançados pela convalidação de que trata o art. 3° da Lei n°

18.550, de 3 de dezembro de 2009, alterado pelo art. 5° da Lei n° 19.098, de 6 de

agosto de 2010, nas operações de venda de mercadorias utilizando o sistema de

marketing direto promovidas por contribuinte signatário de protocolo firmado com o

Estado,  a  não  utilização,  na  retenção  e  no  recolhimento  do  ICMS  devido  por

substituição tributária por estabelecimentos do contribuinte situados em outro estado,

do preço de venda a consumidor final constante de catálogo ou lista de preço emitido

pelo  remetente,  acrescido  do  valor  do  frete,  quando  não  incluído  no  preço  da

mercadoria, nos termos do art. 65 da Parte 1 do Anexo XV do Regulamento do ICMS.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - implica a remissão dos créditos tributários, formalizados ou não, até a data de

publicação desta lei;

II - não autoriza a restituição de importâncias eventualmente recolhidas;

III  -  fica  condicionado  a  que  o  contribuinte  promova  o  recolhimento  do  ICMS

resultante da diferença positiva, se houver, entre:

a) o valor do imposto que seria devido por estabelecimento situado neste Estado a

título de operação própria acrescido do imposto por substituição tributária devido a

este Estado, utilizando as margens de valor agregado previstas no protocolo ou no

regime especial, conforme os respectivos períodos de aplicação;

b)  o  valor  do  imposto recolhido  em favor  deste  Estado,  a título  de substituição

tributária, no mesmo período de aplicação.

Art. 28 - Fica convalidada, até a data de publicação desta lei, a adoção da base de

cálculo  do  ICMS sem a inclusão da taxa  de embarque devida  pela  utilização de
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terminal rodoviário na prestação de serviço de transporte rodoviário, interestadual ou

intermunicipal, de passageiros.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - implica a remissão dos créditos tributários, formalizados ou não, até a mesma

data;

II  -  não  autoriza  a  restituição  ou  compensação  de  importâncias  eventualmente

recolhidas;

III - fica condicionado:

a) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;

b)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

c)  à  desistência,  pelo  advogado do  sujeito  passivo,  de  cobrança ao  Estado de

eventuais honorários de sucumbência;

d)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art. 29 - A cooperativa em processo de liquidação judicial poderá quitar o crédito

tributário  relativo  ao  ICMS  originário  de  fatos  geradores  por  ela  realizados,  já

formalizado,  inscrito  ou  não  em  dívida  ativa,  ajuizada  ou  não  a  sua  cobrança,

mediante pagamento à vista, até 30 de dezembro de 2013, vedada qualquer forma de

compensação,  com  exclusão  das  multas  e  dos  juros  com  elas  relacionados,

observado o disposto em decreto.

§ 1° - O benefício a que se refere o  caput não se acumula com quaisquer outras

reduções concedidas para o pagamento do tributo, inclusive com os benefícios de

que tratam as Leis n° 17.615, de 4 de julho de 2008; n° 15.273, de 29 de julho de

2004; n° 16.318, de 11 de agosto de 2006, e n° 17.247, de 27 de dezembro de 2007.

§ 2° -  O disposto neste artigo implica o reconhecimento dos créditos tributários,

ficando a aplicação do benefício condicionada:

I - à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;

II  -  à  desistência de ações ou embargos à execução fiscal,  com a renúncia ao

direito sobre o qual se fundam nos autos judiciais respectivos;
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III  -  à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito

administrativo;

IV -  à desistência  pelo advogado do sujeito  passivo de cobrança ao Estado de

eventuais honorários de sucumbência;

V -  ao pagamento das custas e demais  despesas  processuais  e de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

§ 3° - Implica anulação do benefício a inobservância de qualquer das exigências

estabelecidas,  hipótese  em  que  o  crédito  tributário  será  reconstituído  com  a

restauração  do  imposto,  das  multas  e  dos  juros,  sendo  abatida  a  importância

efetivamente recolhida.

Art. 30 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento,  a conceder  isenção do ICMS relativo ao diferencial  de

alíquotas  devido  na  aquisição  de  mercadorias  e  bens  a  serem  empregados  na

construção,  na ampliação, na reforma ou na manutenção de gasoduto situado no

Estado.

Art. 31 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a deduzir do ICMS a recolher no período de apuração o

valor equivalente ao imposto corretamente destacado no documento fiscal relativo à

aquisição de mercadorias e bens a serem empregados na construção, na ampliação,

na reforma ou na manutenção de gasoduto situado no Estado.

Art.  32  -  Fica  convalidada,  na  forma,  no  prazo  e  nas  condições  previstos  em

regulamento,  a  apropriação,  até  31  de  maio  de  2009,  do  ICMS  corretamente

destacado  no  documento  fiscal  relativo  à  aquisição  de  mercadorias  e  bens

empregados  na  construção,  na  ampliação,  na  reforma  ou  na  manutenção  de

gasoduto situado no Estado.

§ 1° - O disposto neste artigo:

I - implica a remissão dos créditos tributários, formalizados ou não;

II  -  não  autoriza  a  restituição  ou  compensação  de  importâncias  eventualmente

recolhidas;

III - fica condicionado:

a)  à  extinção do crédito  tributário  decorrente  do  estorno  dos  créditos  de  ICMS
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relativos  à  aquisição  de  mercadorias  e  bens  empregados  na  construção,  na

ampliação, na reforma ou na manutenção de gasoduto, no período de 1° de junho de

2009 até a data de publicação desta lei, mediante pagamento ou levantamento de

depósito judicial com a consequente conversão em renda em favor do Estado;

b) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;

c)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

d)  à  aquiescência  ao  levantamento  de  depósito  judicial  com  a  consequente

conversão em renda em favor do Estado, se for o caso;

e)  à  desistência,  pelo  advogado do sujeito  passivo,  de  cobrança ao  Estado de

eventuais honorários de sucumbência;

f)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

§ 2° - Para a extinção do crédito tributário a que se refere a alínea “a” do inciso III

do §1°:

I - fica dispensada a exigência de multas e juros;

II - o pagamento ou a protocolização da petição para o levantamento do depósito

judicial e o cumprimento das condições previstas nas alíneas “b”, “c”, “d” e “e” do

inciso III do § 1° deverão ocorrer até 27 de dezembro de 2013.

Art. 33 - Em substituição à regra prevista no § 3° do art. 32-I da Lei n° 6.763, de

1975, o contribuinte que requerer o regime especial poderá optar pelo pagamento, à

vista ou parcelado, do crédito tributário formalizado.

§ 1° - O disposto no caput fica condicionado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento:

I - a que o contribuinte promova o pagamento das exigências constantes no auto de

infração,  ainda  que  não  relacionadas  com  o  imposto  devido  nas  transferências

interestaduais, observadas as decisões do Conselho de Contribuintes do Estado de

Minas Gerais nos respectivos processos tributários administrativos;

II  -  à  desistência  de  ações  ou embargos  à  execução fiscal,  nos  autos judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no
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âmbito administrativo;

III  -  à  desistência  pelo  advogado do sujeito  passivo  de  cobrança ao Estado de

eventuais honorários de sucumbência;

IV -  ao pagamento das custas  e demais despesas processuais e de honorários

advocatícios devidos ao Estado.

§ 2° - Para os fins do disposto no inciso IV do § 1°,  os honorários advocatícios

devidos  ao  Estado  serão  de  5%  (cinco  por  cento)  do  valor  do  crédito  tributário

recolhido  ou  parcelado,  ainda que fixados  em  percentual  superior,  e  poderão ser

parcelados nos termos definidos em regulamento.

§ 3° - Em relação ao crédito tributário recolhido pelo contribuinte nos termos deste

artigo, não se aplica o disposto no art. 7° da Lei n° 20.540, de 14 de dezembro de

2012.

§ 4° - O regulamento poderá autorizar o pagamento a que se refere o inciso I do §

1° com a utilização de créditos acumulados do imposto.

Art. 34 - Fica convalidada até a data de publicação desta lei, na forma, no prazo e

nas condições previstos em regulamento, a utilização de carga tributária do ICMS

inferior à devida nas operações, inclusive de importação, com fruta fresca proveniente

de  país  signatário  de  acordo  internacional  no  qual  haja  previsão  de  aplicação  à

operação  interna  ou  interestadual  subsequente  do  mesmo  tratamento  dado  à

mercadoria similar nacional.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - implica a remissão dos créditos tributários, formalizados ou não;

II  -  não  autoriza  a  restituição  ou  compensação  de  importâncias  eventualmente

recolhidas;

III - fica condicionado:

a) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;

b)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

c)  à  desistência,  pelo  advogado do  sujeito  passivo,  de  cobrança ao  Estado de

eventuais honorários de sucumbência;
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d)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art. 35 - Fica convalidada até a data de publicação desta lei, na forma, no prazo e

nas condições previstos em regulamento, a falta de recolhimento ou o recolhimento a

menor do ICMS devido na prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas

iniciado no exterior.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - implica a remissão dos créditos tributários, formalizados ou não;

II  -  não  autoriza  a  restituição  ou  compensação  de  importâncias  eventualmente

recolhidas;

III - fica condicionado:

a) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;

b)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

c)  à  desistência,  pelo  advogado do  sujeito  passivo,  de  cobrança ao  Estado de

eventuais honorários de sucumbência;

d)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art. 36 - Fica convalidado até a data de publicação desta lei, na forma, no prazo e

nas  condições  previstos  em  regulamento,  relativamente  à  saída  promovida  por

estabelecimento  de  aparelhos,  máquinas  e  equipamentos,  remetidos  em  peças,

partes, componentes e acessórios para montagem no estabelecimento destinatário, o

destaque do imposto em desacordo com o estabelecido no Regulamento do ICMS

nas notas fiscais relativas a cada remessa, na hipótese de a produção da mercadoria

ter-se  estendido  por  mais  de  um  período  de  apuração  do  imposto,  desde  que

observada  a  carga  tributária  aplicável  ao  respectivo  aparelho,  máquina  ou

equipamento.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - implica a remissão dos créditos tributários, formalizados ou não;

II  -  não  autoriza  a  restituição  ou  compensação  de  importâncias  eventualmente
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recolhidas;

III - fica condicionado:

a) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;

b)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

c)  à  desistência,  pelo  advogado do  sujeito  passivo,  de  cobrança ao  Estado de

eventuais honorários de sucumbência;

d)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art. 37 - Fica convalidada até a data de publicação desta lei, na forma, no prazo e

nas condições previstos em regulamento, a apropriação indevida de créditos do ICMS

decorrente da  não aplicação do diferimento em operação interna de aquisição de

matéria-prima ou de produto intermediário, inclusive minério de ferro ou gás utilizado

como insumo energético.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - não autoriza a compensação de importâncias eventualmente recolhidas;

II - fica condicionado à renúncia ao direito à restituição do imposto indevidamente

destacado  no  documento  fiscal  pelo  contribuinte  que  promoveu  a  saída  das

mercadorias especificadas no caput.

Art. 38 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos  em  decreto,  a  conceder  isenção  das  taxas  de  gerenciamento,  de

fiscalização e de expediente do sistema de transporte coletivo:

I - intermunicipal, de que tratam o item 1 da Tabela C da Lei n° 6.763, de 1975, e o

§ 1° do art. 11 da Lei n° 11.403, de 21 de janeiro de 1994;

II - metropolitano, de que trata o § 2° do art. 11 da Lei n° 11.403, de 1994.

Art. 39 - O  caput e o § 2° do art. 14 da Lei n° 14.699, de 6 de agosto de 2003,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 14 - A autoridade fiscal competente poderá proceder ao arrolamento de bens e

direitos  do  sujeito  passivo  sempre  que  o  valor  dos  créditos  tributários  de  sua

responsabilidade, vencidos e não pagos, for maior que 30% (trinta por cento) do seu
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patrimônio conhecido.

(...)

§ 2° - O disposto neste artigo somente se aplica a crédito tributário de natureza

contenciosa  de  responsabilidade  do  sujeito  passivo  cuja  soma  seja  superior  a

200.000 (duzentas mil) Ufemgs.”.

Art. 40 - Ficam acrescentados à Lei n° 14.937, de 23 de dezembro de 2003, os

seguintes arts. 2°-A e 2°-B:

“Art.  2°-A -  Em relação aos veículos  novos  e  aos  importados  pelo  consumidor,

considera-se lançado o IPVA e notificado o sujeito passivo no dia em que se efetivar o

registro no órgão público competente.

Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Fazenda disponibilizará, em sua página

na internet, o acesso aos valores do imposto de que trata o caput deste artigo.

Art. 2°-B - Em relação aos veículos usados e aos importados registrados no Estado,

o IPVA será lançado e o sujeito passivo será notificado mediante publicação, no diário

eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda, da tabela relativa à base de cálculo

deste imposto e disponibilização de consulta individualizada por Registro Nacional de

Veículos Automotores - Renavam - na página dessa secretaria na internet.

Parágrafo  único  -  Considera-se  efetuado  o  lançamento  de  que  trata  o  caput

anualmente, em 1° de janeiro.”.

Art.  41 -  O  caput do art.  9°  da Lei  n° 14.937,  de 2003,  passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 9° - A Secretaria de Estado de Fazenda fará publicar tabelas que informem os

valores da base de cálculo e do IPVA referentes aos veículos de que trata o inciso I

do § 2° do art. 7°.”.

Art. 42 - O inciso II do caput do art. 12 da Lei n° 14.937, de 2003, passa a vigorar

com a redação que segue, ficando o caput do artigo acrescido do seguinte inciso III:

“Art. 12 - (...)

II - 20% (vinte por cento) do valor do imposto, quando o pagamento ocorrer após o

prazo previsto no inciso I e antes da inscrição em dívida ativa;

III - a partir da inscrição em dívida ativa, a multa de mora será de 25% (vinte e cinco

por cento) do valor do imposto não recolhido, desde que não exigido mediante ação
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fiscal.”.

Art. 43 - A subalínea “b.1” do inciso II do caput do art. 3° da Lei n° 14.941, de 29 de

dezembro  de  2003,  passa  a  vigorar  com  a  seguinte  redação,  ficando  o  inciso

acrescido da subalínea “b.3” e da alínea “g” a seguir:

“Art. 3° - (...)

II - (...)

b.1) pelo poder público a particular no âmbito de programa habitacional destinado a

pessoas de baixa renda ou em decorrência de calamidade pública, observadas as

disposições contidas em regulamento;

(...)

b.3) em que figure como doador ou donatário a Companhia de Habitação do Estado

de Minas Gerais - Cohab-MG;

(...)

g)  vinculada a programa de incentivo  ao  esporte ou a programa de incentivo à

cultura instituídos em lei.”.

Art.  44  -  Fica  remitido  o  crédito  tributário,  até  a  data  de  publicação  desta  lei,

inclusive multas e juros, ajuizada ou não sua cobrança, relativo ao Imposto sobre

Transmissão  “Causa  Mortis”  e  Doação  de  Quaisquer  Bens  ou  Direitos  -  ITCD -

incidente sobre a doação:

I  - de bem imóvel  promovida pelo poder público ao Consulado da República de

Moçambique, destinado à utilização exclusiva para as finalidades desse consulado;

II - de bem imóvel, ou de direito a ele relativo, em que tenha figurado como doador

ou donatário a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab-MG;

III -  vinculada a programa de incentivo ao esporte ou a programa de incentivo à

cultura instituídos em lei.

Parágrafo único - O disposto no caput:

I  -  não  autoriza  a  devolução,  a  restituição  ou  a  compensação  de  valores  já

recolhidos;

II - fica condicionado:

a) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;

b)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais
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respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

c)  à  desistência,  pelo  advogado do  sujeito  passivo,  de  cobrança ao  Estado de

eventuais honorários de sucumbência;

d)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art.  45  -  O  caput do  inciso  I  do  caput do  art.  24  da  Lei  n°  15.424,  de  30  de

dezembro de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando o caput do artigo

acrescido do seguinte inciso III:

“Art. 24 - (…)

I - havendo espontaneidade no pagamento do principal e dos acessórios antes da

inscrição em dívida ativa, observado o disposto no § 1° deste artigo, será cobrada

multa de mora no valor de:

(...)

III - a partir da inscrição em dívida ativa, a multa de mora será de 25% (vinte e cinco

por cento) do valor da taxa não recolhida, na hipótese de crédito tributário declarado

pelo sujeito passivo em documento destinado a informar a apuração do seu valor.”.

Art. 46 - Fica acrescentado à Lei n° 18.310, de 4 de agosto de 2009, o seguinte art.

1°-A:

“Art. 1°-A - Ficam isentas do ITCD, até 31 de dezembro de 2014, as doações de

bens utilizados e direitos relacionados com a realização da Copa do Mundo da Fifa de

2014 pelas pessoas jurídicas a que se refere o art. 1° desta lei a entidade integrante

de sistema a que se refere o inciso IV do art. 4° da Lei federal n° 9.615, de 24 de

março de 1998.”.

Art.  47  -  O  caput do  inciso  I  do  caput do  art.  10  da  Lei  n°  19.976,  de  27  de

dezembro de 2011, passa a vigorar com a redação que segue, ficando o  caput do

artigo acrescido do seguinte inciso III:

“Art. 10 - (...)

I - havendo espontaneidade no pagamento do principal e dos acessórios antes da



3521
____________________________________________________________________________

inscrição em dívida ativa, observado o disposto no § 1°, será cobrada multa de mora

no valor de:

(...)

III - a partir da inscrição em dívida ativa, a multa de mora será de 25% (vinte e cinco

por cento) do valor da taxa não recolhida, na hipótese de crédito tributário declarado

pelo sujeito passivo em documento destinado a informar ao Fisco a apuração do seu

valor.”.

Art. 48 - Ficam revogados:

I - o § 4° do art. 31 e o inciso II do § 1° do art. 187 da Lei n° 6.763, de 1975;

II - o § 4° do art. 3° da Lei n° 14.941, de 2003;

III - os arts. 19, 20 e 21 da Lei n° 20.540, de 2012.

Art. 49 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:

I - relativamente ao art. 160-B da Lei n° 6.763, de 1975, acrescentado pelo art. 10

desta lei, a partir de 1° de abril de 2014;

II - relativamente à alteração da Tabela D da Lei n° 6.763, de 1975, de que trata o

art. 18 desta lei, a partir de 31 de julho de 2013.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ANEXO

(a que se refere o art. 18 da Lei n° , de de de 2013)

“TABELA D

(a que se refere o art. 115 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975)

Lançamento e Cobrança da Taxa de Segurança Pública Decorrente de Atos de

Autoridades Policiais

* - O quadro contendo o Lançamento e a Cobrança da Taxa de Segurança Pública

Decorrente de Atos de Autoridades Policiais foi publicado no Diário do Legislativo, de

21.12.2013.
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ATAS

ATA DA 96ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 19/12/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projeto  de  Resolução  nº

4.816/2013 - Projetos de Lei nºs 4.817 a 4.826/2013 - Requerimentos nºs 6.920 a

6.944/2013 - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos - Proposições Não

Recebidas: Requerimentos do deputado Bosco (4) - Comunicações: Comunicações

das Comissões de Meio Ambiente e de Educação e do deputado Tiago Ulisses -

Questão de Ordem; Suspensão e Reabertura da Reunião - 2ª Parte (Ordem do Dia):

1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de

Comunicações - Votação de Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Direitos

Humanos e do deputado Duarte Bechir; aprovação - 2ª Fase: Questões de Ordem -

Discussão  e  Votação de Proposições:  Requerimento  do  deputado  Luiz  Humberto

Carneiro; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação - Votação, em

2º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 47/2013; discursos dos deputados

Alencar da Silveira Jr. e Jayro Lessa; Questões de Ordem; requerimento do deputado

Neider Moreira; aprovação do requerimento; Declaração de Voto - Votação, em 2º

turno, do Projeto de Lei nº 4.454/2013; requerimento do deputado Sávio Souza Cruz;

rejeição do requerimento; verificação de votação; ratificação da rejeição; Acordo de

Líderes;  Decisão  da  Presidência;  requerimento  do  deputado  Sávio  Souza  Cruz;

arquivamento do requerimento; requerimento do deputado Sávio Souza Cruz; rejeição

do  requerimento;  verificação  de  votação;  ratificação  da  rejeição;  requerimento  do

deputado  Sávio  Souza  Cruz;  Questão  de  Ordem;  rejeição  do  requerimento;

verificação  de  votação;  ratificação  da  rejeição;  Questão  de  Ordem;  Suspensão  e

Reabertura  da  Reunião;  requerimento  do  deputado  André  Quintão;  deferimento;

requerimento do deputado Duarte Bechir; aprovação do requerimento; verificação de

votação; ratificação da aprovação; Prorrogação da Reunião; discursos dos deputados

Ulysses  Gomes,  Jayro  Lessa,  João  Leite  e  Rogério  Correia;  votação  nominal  do

Substitutivo nº  1 ao vencido em 1º turno, salvo emendas; aprovação;  Questão de
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Ordem;  votação  nominal  da  Emenda  nº  1;  rejeição;  Questão  de  Ordem;  votação

nominal da Emenda nº 2; rejeição; Questão de Ordem; votação nominal da Emenda

nº 3; rejeição; votação nominal da Emenda nº 4; rejeição; Questão de Ordem; votação

nominal  da  Emenda  nº  5;  rejeição;  votação  nominal  da  Emenda  nº  6;  rejeição;

votação  nominal  da  Emenda  nº  7;  rejeição;  votação  nominal  da  Emenda  nº  8;

rejeição; votação nominal das Emendas nºs 9 a 11; aprovação; Questão de Ordem;

votação nominal da Emenda nº 12; aprovação - Discussão, em 2º turno, da Proposta

de  Emenda  à  Constituição nº  62/2013;  requerimento  do  deputado Luiz  Humberto

Carneiro; aprovação do requerimento - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.811/2013;  aprovação  na  forma  do  vencido  em  1º  turno;  Declaração  de  Voto  -

Discussão, em 2º turno,  do Projeto de Lei nº 4.441/2013;  aprovação na forma do

vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2 - Discussão, em 2º turno, do Projeto

de  Resolução  nº  4.785/2013;  aprovação  na  forma  do  vencido  em  1º  turno  -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 27/2012; aprovação na

forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto

de Lei Complementar nº 53/2013; Questões de Ordem; discurso do deputado Rogério

Correia; apresentação da Emenda nº 1; encerramento da discussão; votação nominal

do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno, salvo emenda; aprovação; requerimento

do deputado Gilberto Abramo; deferimento - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº  3.926/2013;  encerramento  da  discussão;  discurso  do  deputado  Lafayette  de

Andrada; votação nominal do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno; aprovação -

Discussão, em 2º turno,  do Projeto de Lei nº 4.027/2013;  aprovação na forma do

vencido  em 1º  turno -  Discussão,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.180/2013;

discurso do deputado Ulysses Gomes;  Questão de Ordem; discurso  do deputado

Ulysses Gomes; apresentação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 1; encerramento da

discussão; votação nominal do projeto, salvo emenda e subemenda; aprovação na

forma do vencido em 1º turno; votação nominal da Emenda nº 2; aprovação; votação

nominal da Subemenda nº 1 à Emenda nº 1; aprovação; prejudicialidade da Emenda

nº 1 - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.299/2013; aprovação - Questão

de Ordem - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.387/2013; aprovação na

forma  do  vencido  em  1º  turno  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº
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4.390/2013; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.439/2013;

aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei  nº  4.442/2013;  encerramento  da  discussão;  discurso  do  deputado  Rogério

Correia; votação nominal do projeto; aprovação na forma do vencido em 1º turno -

Discussão, em 2º turno,  do Projeto de Lei nº 4.443/2013;  aprovação na forma do

vencido  em 1º  turno -  Discussão,  em 2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.485/2013;

aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.646/2013; aprovação na

forma  do  vencido  em  1º  turno  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

4.648/2013; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro -  Ivair  Nogueira -  Hely Tarqüínio -  Adelmo Carneiro Leão -  Dilzon

Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio

Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do

Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir

- Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa -

Gilberto Abramo -  Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella -  Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo

-  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique  -  Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando

Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião

Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses

Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Às 14 horas, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
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1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O deputado Rômulo Viegas,  2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O presidente -  Não havendo correspondência a ser  lida,  a  presidência passa a

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4.816/2013

Susta os efeitos dos dispositivos que menciona, da Resolução Conjunta nº 4.278,

de 10 de outubro de 2013, que regula as perícias, licenças e dispensas-saúde na

Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Ficam sustados os efeitos dos arts. 22; 28, § 3º; 32, §§ 1º a 8º, 10 e 12; 34,

§§ 3º, 6º e 7º; 35, §§ 3º e 5º; 36, §§ 1º a 3º, 6º e 7º; 68; 70, §§ 1º e 2º; e 71 da

Resolução Conjunta nº  4.278,  de 10 de outubro de 2013,  que regula as  perícias,

licenças e dispensas-saúde na Polícia Militar  e no Corpo de Bombeiros Militar  do

Estado.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 dezembro de 2013.

Cabo Júlio

Justificação: A medida proposta neste projeto de resolução, referente à sustação de

efeitos de dispositivos de ato normativo, tem como regra matriz o art. 62, XXX, da

Constituição  Estadual,  que  estabelece  como  poder-dever  desta  Casa  Legislativa

“sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar

ou dos limites de delegação legislativa”.  Verificamos que a Resolução Conjunta nº

4.278,  de  10/10/2013,  que  dispõe  sobre  perícias,  licenças  e  dispensas-saúde  na

Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado, violou direitos consagrados
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pela Resolução nº 1.931, de 2009, que se baseou na Lei nº 3.268, de 30 de setembro

de 1957, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de junho de 1958, modificado

pelo  Decreto  nº  6.821,  de  14  de  abril  de  2009,  e  pela  Lei  nº  11.000,  de  15  de

dezembro de 2004, e consubstanciado nas Leis nº 6.828, de 29 de outubro de 1980,

e 9.784, de 29 de janeiro de 1999. A administração pública, através da resolução

supracitada, exorbitou no exercício do poder regulamentar quando determinou, em

seus artigos:

“Art. 22 - Quando a natureza ou a gravidade da moléstia, sequela ou deformidade

impossibilitar o militar de comparecer ao NAIS ou, em se tratando de militar lotado em

local onde não haja NAIS, a critério dos oficiais médico e cirurgião-dentista peritos,

este último na área de competência da odontologia, a licença-saúde e/ou dispensa-

saúde  a  que  se  refere  o  art.  20,  VII  e  VIII,  “a”,  “c”,  “d”e  “h”,  poderá  ser

excepcionalmente concedida,  mediante fundamentação técnica,  através  de perícia

indireta baseada na avaliação de atestados, relatórios, exames e laudos emitidos por

médico assistente, além de contato pelos diversos meios de comunicação.

(...)

Art.  28  -  Das perícias  de saúde nas  JMS e nos NAIS decorrerão os seguintes

pareceres, dentre outros:

(...)

§ 3º -  O parecer que conclua pela inaptidão do militar  para frequentar curso ou

estágio não implicará em declaração de incapacidade para o serviço.

(...)

Art. 32 - É prerrogativa exclusiva dos oficiais médico e cirurgião-dentista dos NAIS

das  Unidades  nas  IME,  este  último  na  área  de  competência  da  odontologia  e,

exclusivamente dos oficiais médicos das JRS nas RPM e da JCS, a concessão de

licença  e  dispensa-saúde,  obrigatoriamente  precedida  de  avaliação  pericial,  nos

termos do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais (EMEMG) e desta

Resolução Conjunta, determinando o tempo de afastamento do militar periciado.

§  1º  -  A concessão de licença e  dispensa-saúde  se  dará  por  homologação do

atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS onde se

encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua
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emissão.

§ 2º  -  Não será homologado o atestado apresentado fora do prazo previsto no

parágrafo anterior.

§ 3º - O atestado emitido pelo médico ou cirurgião-dentista assistente, seja da rede

contratada ou da rede orgânica, tem valor informativo, não dispensa a realização de

perícia médica ou odontológica para fins de homologação e não justifica a ausência

do militar no trabalho. Os oficiais médico e cirurgião-dentista podem aceitar ou rejeitar

o  atestado,  no  todo  ou  em  parte,  tendo  total  autonomia  na  formulação  de  suas

convicções e definição do período do afastamento.

§  4º  -  É  atribuição  exclusiva  do  oficial-médico  do  NAIS,  das  JRS  e  da  JCS

determinar  a  capacidade  laborativa  do  militar  periciado,  tanto  após  o  término  da

licença-saúde, quanto após a concessão ou homologação de dispensa-saúde, dentro

dos limites de suas atribuições.

§  5º  -  Na  vigência  de  atestado  de  outro  profissional,  constatada  capacidade

laborativa, o oficial médico do NAIS, da JRS ou da JCS, poderá modificar o período

de afastamento  e/ou  substituir  licença-saúde por  dispensa-saúde,  após perícia de

saúde.

(...)

§  7º -  O militar  comparecerá ao NAIS da Unidade em que estiver  vinculado no

mesmo dia ou no máximo até o primeiro dia útil,  após a emissão de atestado por

médico ou cirurgião-dentista  assistente,  sob pena de preclusão,  sem embargo da

responsabilização administrativa ou penal porventura cabíveis.

(...)

§  10  -  Os  períodos  de  internação  hospitalar,  devidamente  comprovados  pelo

sumário de alta, serão computados como licença-saúde.

(...)

§ 12 - O militar comunicará formalmente ao seu chefe direto o local onde encontrar-

se-á  durante  o  cumprimento  da  licença  médica,  sob  pena  de  responsabilização

administrativa ou penal.

(...)

Art. 34 - O período máximo de licença-saúde, incluindo os períodos de internação
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hospitalar,  concedido pelo oficial-médico ou pelo oficial-cirurgião-dentista do NAIS,

este último na área de competência da odontologia, será de trinta dias, consecutivos

ou não, nos últimos doze meses, salvo a licença-maternidade.

(...)

§ 3º - É de competência exclusiva da JRS ou da JCS a concessão de licença-saúde

por período superior ao previsto neste artigo.

(...)

§ 6º - Fica vedada ao oficiais médico e cirurgião-dentista do NAIS, este último na

área de  competência  da  odontologia,  a  homologação  de  licença-saúde  de  militar

submetido a processo administrativo disciplinar (PAD/PADS), independentemente do

número de dias de licença que foram homologados nos últimos doze meses.

§ 7º - Nas situações mencionadas no parágrafo anterior, a concessão de licença-

saúde será realizada, exclusivamente, pela JRS, se necessário com o apoio da Tele

JCS, até noventa dias, e pela JCS, nos demais casos.

(…)

Art. 35 - O período máximo de dispensa-saúde a ser concedido pelo oficial-médico

do NAIS será de trezentos e sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos vinte e

quatro meses.

(...)

§ 3º - É de competência exclusiva da JCS ou JRS, com a consultoria da Tele JCS, a

concessão de dispensa-saúde por período superior ao previsto no caput deste artigo.

(...)

§  5º  -  Os  pareceres  emitidos  na  forma  prevista  no  parágrafo  anterior  estarão

sujeitos à homologação pela JRS, com a consultoria da Tele JCS, ou pela JCS.

(...)

Art. 36 - É vedado ao oficial-médico e ao oficial-cirurgião-dentista do NAIS ou da

JRS,  conceder  licença-saúde  ou  dispensa-saúde  contrariando  ou  divergindo  de

parecer em vigor da JCS, salvo quando se tratar de comprovada alteração do quadro

clínico, outra moléstia ou lesão.

(...)

§ 2º -  A apresentação pelo militar  de novo atestado de médico ou de cirurgião-



3529
____________________________________________________________________________

dentista assistente, contrariando parecer médico pericial emitido pela JRS ou JCS,

por si só não representa comprovada alteração do quadro clínico ou existência de

outra moléstia ou lesão. Após perícia de saúde, constatada pelo oficial-médico ou

pelo  oficial-cirurgião-dentista  do  NAIS,  este  último  na  área  de  competência  da

odontologia, a inexistência de alteração do quadro clínico, outra moléstia ou lesão, o

periciado será informado que prevalece o parecer da JRS/JCS.

§ 3º - No caso de alteração do quadro clínico, outra moléstia ou lesão, constatada

em  avaliação  pericial,  conforme  sugerido  por  novo  atestado  de  médico  ou  de

cirurgião-dentista assistente, o oficial-médico encaminhará o Anexo “O” preenchido no

prazo máximo de dois dias uteis à JRS, com a consultoria da Tele JCS, ou à JCS,

para análise e possível homologação.

(...)

§ 7º - Em caso de não homologação total ou parcial pela JCS, o militar deverá repor

os dias não trabalhados.

(...)

Art. 68 - As informações relativas a diagnóstico ou CID constantes em documentos

ou sistemas informatizados estarão restritas aos profissionais de saúde e, nos setores

de Recursos Humanos, àqueles que, por dever funcional, seja indispensável o acesso

às referidas informações.

(...)

Art.  70 -  Excepcionalmente,  a DRH e a Corregedoria poderão solicitar  à JCS a

avaliação pericial de militares da reserva remunerada ou reformados, em situações

específicas e devidamente fundamentadas, para fins de emissão de laudo ou parecer

técnico.

§  1º  -  Os  militares  reformados  serão  avaliados  nos  NAIS  aos  quais  estiverem

vinculados, caso haja necessidade de avaliação pericial para constatação de doença

que legalmente esteja incluída na lista de doenças passíveis de isenção de imposto

de renda, para a emissão do laudo oficial ou para a homologação de laudo emitido

por médico de outro serviço público oficial. Caso seja necessário, o médico poderá

solicitar  a  opinião  de  especialista  do  sistema  de  saúde  para  subsidiar  seu

laudo/parecer.
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§ 2º - No caso de discordância do parecer em primeira instância, o militar reformado

poderá,  mediante  recurso  ao  DRH com  documentos  e  laudos  comprobatórios  de

médicos assistentes, solicitar revisão do parecer à JRS, com a consultoria da Tele

JCS ou à JCS.

Art. 71 - O militar submetido a PAD será avaliado pelo médico do NAIS da Unidade

logo após a reunião de instalação, isso para fins de constatação sobre a necessidade

de seu encaminhamento à JCS.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.817/2013

Declara  de  utilidade pública  a Associação Comunitária  Nova Era,  com sede no

Município de Carvalhópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Nova Era,

com sede no Município de Carvalhópolis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2013.

Ulysses Gomes

Justificação:  A Associação  Comunitária  Nova  Era,  com  sede  no  Município  de

Carvalhópolis, é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por

finalidade promover o desenvolvimento da comunidade, através de obras e ações

para  o  bem  comum  das  famílias  de  Carvalhópolis,  promover  a  conscientização

comunitária  para  o  exercício  pleno  da  cidadania  e  estreitar  os  vínculos  de

solidariedade e cooperação entre os seus membros.

Cumprindo a entidade os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

peço apoio dos nobres pares à aprovação desta meritória proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.818/2013

Declara de utilidade pública o Instituto Social Resgate, com sede no Município de
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Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Social Resgate, com sede no

Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2013.

Duilio de Castro

Justificação:  O  Instituto  Social  Resgate,  com  sede  em  Belo  Horizonte,  tem  por

finalidade buscar meios de combater a fome e a pobreza, bem como trabalhar em

prol de melhorias com vistas à moradia digna para as pessoas através de programas

comunitários habitacionais, desenvolver atividades culturais, esportivas, recreativas e

de lazer, promover a proteção, o amparo e o atendimento às crianças e aos idosos

carentes, criar cursos em diversos segmentos, implementar curso de alfabetização,

integrar  jovens e adultos no mercado de trabalho,  realizar  oficinas de artesanato,

proporcionar  assistência  médica,  dentária  e  psicológica  à  comunidade,  realizar

campanha para distribuição de agasalhos, desenvolver trabalho de conscientização

para  proteger  e  preservar  o  meio  ambiente  visando  a  saúde  das  famílias

vulnerabilizadas  e  realizar  campanha  de  combate  às  doenças  transmissíveis  e

infectocontagiosas em integração com os órgãos competentes das administrações

públicas.

Portanto, conto com o apoio dos nobres parlamentares à aprovação deste projeto

de lei.

- Publicado,  vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.819/2013

Dá denominação a trecho da Rodovia MG-270 no Município de Desterro de Entre

Rios.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Monsenhor Luiz Quintino dos Santos o trecho da Rodovia

MG-270 no Município  de  Desterro  de  Entre Rios,  entre  a  ponte  sobre  o Córrego
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Estivado e a última rua do Barro Preto.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação:  Padre  Luiz,  ou  Luiz  Maria  Quintino  dos  Santos,  nasceu em  14 de

outubro de 1908, em Paulista, no Estado de Pernambuco. Foi o 12º filho do tecelão

José Quintino dos Santos e da doméstica Francisca Maria da Conceição.

Aos oito anos de idade, muda-se com a família em busca de melhores condições de

vida na capital nacional, à época a cidade do Rio de Janeiro, onde cursou o primário.

Em 1922, aos 14 anos de idade, ingressa no apostolado da Igreja Nossa Senhora de

Nazaré, e três anos depois filia-se à Ordem Terceira de São Francisco de Assis, da

Igreja do Santo Sepulcro,  no Bairro de  Cascadura.  Nesse mesmo ano junta-se à

Congregação Mariana do Santuário do Coração Imaculado de Maria e, sentindo-se

chamado  à  vida  religiosa,  tenta  ingressar  no  seminário,  sem,  entretanto,  obter

sucesso.

Em 1926, aos 18 anos, Luiz Quintino é encaminhado por intermédio do arcebispo

Antônio  dos  Santos  Cabral  para  o  seminário  do  Coração  Eucarístico  de  Jesus.

Somente em 31 de maio de 1936, com 27 anos, ordena-se padre, celebrando sua

primeira missa no dia 7 de junho do mesmo ano.

Aos  28 anos  é  finalmente  nomeado vigário da  Paróquia  de  Nossa Senhora  do

Desterro, em Desterro de Entre Rios. Essa paróquia encontrava-se desorganizada

devido às constantes mudanças de párocos, e o responsável por sua organização foi

o padre Luiz Quintino, que ainda zelou por outras doze capelas e filiais, incluindo a

capela do Distrito de São Sebastião do Gil. Em 1954, segundo história contada pelos

cidadãos desterrenses, padre Luiz Quintino expulsa um demônio da casa de uma

família naquele distrito.

Luiz Quintino era extremamente popular e gostava de música sacra, latim, música

popular  brasileira  e  futebol,  tendo,  inclusive,  coordenado alguns  times de futebol,

como o Guanabara F.C., e fundado o time Fita Azul F.C. Auxiliou também a fundação

do Ginásio Comercial  Nossa Senhora  do Desterro de Ensino Médio,  atual  Escola

Estadual Nossa Senhora de Fátima, sendo contratado com carteira assinada como
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diretor  e  professor  no período de 1º  de  março de 1969 a 1º  de  março de 1976.

Recebeu do então prefeito João José de Lima e da Câmara Municipal  o título de

cidadão desterrense.

Como pároco,  atendeu  a  diversas  capelas,  instituiu  a  devoção  oficial  a  Nossa

Senhora do Carmo, comemorada anualmente em 16 de julho. Ainda organizou várias

peregrinações ao Santuário Nacional de Aparecida. Aos 68 anos é nomeado capelão

pelo papa Paulo VI, e posteriormente monsenhor, em virtude dos inúmeros trabalhos

prestados à diocese.  A partir  dessa nomeação passa a ser designado como Dom

Aloísio Quintino dos Santos.

Padre Luiz falece em 7 de maio de 1987, aos 79 anos, sendo sepultado na sede

municipal de Desterro de Entre Rios. Posteriormente, a comunidade desterrense se

mobiliza em favor de campanha para confecção de seu túmulo, sendo arrecadado um

total de CR$71.443,50 para a lápide.

Em  2007  é  lembrado  o  aniversário  de  duas  décadas  de  sua  morte  e,  no  ano

seguinte, comemora-se o centenário de seu nascimento, com início do processo de

preservação de sua memória através de movimento local.

Por toda a sua história, monsenhor Luiz Quintino dos Santos demonstrou carinho e

zelo com suas paróquias e fiéis. Hoje seu nome é amplamente conhecido no Distrito

de Desterro de Entre Rios e regiões próximas. Nada mais justo que prestemos uma

homenagem a esse homem, servo de Deus, dando a trecho da Rodovia MG-270 seu

nome.

Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.820/2013

Autoriza o poder Executivo do Estado a fazer reverter, por doação, ao Município de

Dores de Indaiá, o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o poder Executivo autorizado a doar ao Município de Dores de Indaiá

área de 3.000m, a ser desmembrado do imóvel situado nas Ruas Oitava, São Paulo,
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Bela e Paraná, com área de 4.071, conforme registro n° 8.038, Fls. 76, do Livro 3°V,

do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dores do Indaiá.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput deste artigo tem por finalidade a

construção do centro administrativo do município.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 4° - O Município de Dores de Indaiá encaminhará à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove a destinação do imóvel

prevista no parágrafo único do art.1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2013.

Braulio Braz

Justificação: O imóvel  de que trata esta lei  é de propriedade do Estado, e este

projeto pretende que seja doado pelo Poder  Executivo ao Município de Dores de

Indaiá. O imóvel se localiza nas Ruas Oitava, São Paulo, Paraná e Bela e encontra-

se atualmente sem utilização e cuidados.

O interesse público desta doação se manifesta na destinação do referido imóvel,

que  é  a  criação  do  centro  administrativo  do  Município  de  Dores  do  Indaiá,  que

abrigará todas as secretarias municipais e departamentos da atual Prefeitura, a fim de

diminuir  gastos  com  alugueis  pagos  pelo  município  e  aumentar  a  eficiência  dos

serviços prestados pelo Poder Executivo.

Assim, demonstrado o interesse público e a conformidade com a legislação vigente

e  aplicável  à  espécie,  solicitamos  que  o  projeto  seja  recebido  e  submetido  à

apreciação dos nobres pares e ao final aprovado, em tramitação regular.

Solicito portanto, o apoio dos nobres colegas.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.821/2013

Dispõe sobre a a obrigatoriedade de devolução integral e em espécie do troco ao

consumidor de bens e serviços nos estabelecimentos situados no Estado de Minas
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Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - É obrigatória, na venda de bens ou serviços, realizada no Estado de Minas

Gerais,  a  devolução  integral  do  troco,  em  espécie,  ao  consumidor,  quando  o

pagamento também for feito em moeda corrente.

Art. 2º - Na falta de cédulas ou moedas para elaboração do troco, o fornecedor do

produto ou serviço deverá arredondar o valor em benefício do consumidor.

Art. 3º - Fica proibida a substituição do troco em dinheiro por outros produtos não

consentidos, prévia e expressamente, pelo consumidor.

Parágrafo único - Nos casos em que a substituição do troco por produto ou serviço

ofertado pelo estabelecimento, cujo valor não seja exato ao valor do troco, aplica-se a

regra prevista no art. 2º.

Art.  4º  -  É  obrigatória  a  fixação  de  placas  informativas  nos  estabelecimentos

comerciais,  as quais devem reproduzir  o teor dos arts.  1º a 3º desta lei,  em local

visível, conforme regulamentação.

Art. 5º - O descumprimento desta lei acarretará a imposição de sanções previstas

na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Parágrafo  único  -  As  multas  de  que  tratam  o  caput deste  artigo  deverão  ser

destinadas  ao  Fundo  de  Defesa  do  Consumidor,  observadas  as  disposições  da

legislação específica.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2013.

Liza Prado

Justificação:  O teor  da  proposição possui  como objeto regras  sobre  o  troco  ao

consumidor, na compra de mercadorias ou serviços no Estado.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, incisos IV e VI, assegura ao

consumidor o direito de pagar apenas por serviços efetivamente prestados, de modo

a  evitar  modos  comerciais  desleais  e  que  lhe  causem  prejuízos  patrimoniais.

Ademais, os mencionados dispositivos asseguram o princípio da boa fé contratual e a

vedação do enriquecimento sem causa, enquanto princípios gerais de direito.

Nada obstante a importância social da matéria, constata-se sua absoluta falta de
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regulação  no  âmbito  do  Estado  de  Minas  Gerais,  o  que  tem  permitido  aos

estabelecimentos particulares o manejo da cobrança irregular do preço dos produtos

e  serviços  em  desfavor  do  consumidor.  Na  ausência  de  cédulas  e  moedas  que

permitam a devolução correta do troco, é de praxe os responsáveis pela cobrança

arredondarem  o  valor  para  aquele  imediatamente  acima,  o  que  causa  prejuízos

financeiros e, por consequência,  a usurpação de direitos genéricos insculpidos na

legislação consumerista.

Os  estabelecimentos  comerciais  também  costumam  substituir  o  troco  por

mercadorias de baixo valor e qualidade, como balas e doces, como única forma de

devolver o valor que é de direito dos consumidores.

Outra prática que resulta nesse abuso contra os direitos  dos consumidores é a

propaganda  de  preços  com  poucos  centavos  abaixo  de  um valor  redondo,  como

R$1,99, como forma de convencimento do consumidor de que o valor compensa.

Pior  que  o  prejuízo  financeiro  individual  é  o  sentimento  de  impotência  dos

consumidores diante de práticas comerciais abusivas, mas difíceis de contornar.

Um contundente parecer do Ministério Público do Estado de Ceará assim apresenta

a questão em análise: "Feita esta introdução, é indispensável que tragamos para a

discussão a prática comercial de disponibilizar produtos com preços poucos centavos

inferiores  a  valores  “fechados”,  isto  é,  expor  à  venda  produtos  com preços  mais

atrativos, como “R$1,99” (um real e noventa e nove centavos) ou “R$1,97” (um real e

noventa  e  sete  centavos),  por  exemplo.  Esta  forma  de  oferta  visa  à  captura  de

consumidores através do impacto psicológico causado pelo preço infimamente inferior

ao valor almejado pelo estabelecimento. Isto é, se o estabelecimento deseja vender

um produto por R$2,00 (dois reais), disponibiliza-o à R$1,99 (um real e noventa e

nove centavos), pois, para o consumidor, o produto custa um real e poucos centavos,

e não dois reais, como realmente pretendia o estabelecimento. Não há qualquer tipo

de restrição a esta prática comercial. Na verdade, sequer existe ilegalidade, porém, o

grande  problema é  que  a  utilização  destes  preços,  no  mais  das  vezes,  gera  ao

consumidor subtotais com valores “quebrados”, como, por exemplo, dois produtos de

R$1,99  (um  e  noventa  e  nove)  totalizam  a  importância  de  R$3,98  (três  reais  e

noventa  e  oito  centavos),  impossibilitando  o  funcionário  do  caixa  de  devolver  ao
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consumidor  o  valor  exato  do  seu  troco,  visto  que,  em  sua  grande  maioria,  não

possuem moedas de 1 (um) centavo à disposição.

Se considerarmos que existem lojas atualmente que atendem milhares de pessoas

diariamente, não é exagero concluirmos que os “extras” alcançados com esta prática

chegam a totalizar milhares, senão milhões de reais anualmente, os quais sequer são

declarados à  Secretaria  da  Fazenda,  pois  não são contabilizados  na emissão do

Cupom Fiscal ou da Nota Fiscal de venda, tudo isto, diga-se, custeado pelos poucos

centavos não repassados aos consumidores no ato da compra do produto.

Vemos, assim, concretizada uma nova maneira de obtenção de lucro, através de

atos omissivos, em detrimento dos direitos consumeristas.

Acontece que,  na impossibilidade de prestar o troco exato,  os  estabelecimentos

devem prestá-lo a mais do que o consumidor realmente faz jus, e não a menos, como

é comumente realizado nos dias de hoje. Isto se deve ao fato de que o consumidor,

além de financeiramente vulnerável, não é obrigado a suportar ônus ao qual não deu

causa, principalmente quando decorrer de oferta da própria loja.

Se, de um lado, não tem o consumidor obrigação de aceitar receber o troco menor,

de outro, o lojista não tem a obrigação de arcar com estes custos, pois o grande

problema é a indisponibilidade da moeda de 1 (um) centavo no mercado. Porém, se

existe alguém que certamente deve ser protegido destes resultados prejudiciais, essa

pessoa é o consumidor, decerto que recai ao lojista a obrigação de manter em seu

caixa o dinheiro necessário ao troco de seus clientes.

As  lojas  que  optem  por  ofertar  produtos  desta  forma  chamam  para  si  a

responsabilidade de pagar ao consumidor o troco a mais acaso não consigam prestá-

lo de forma exata, independentemente da manifestação do consumidor, visto que este

último, no mais das vezes, por vergonha de submeter-se ao ridículo de cobrar poucos

centavos, prefere calar-se e suportar a imposição da vontade da loja.

Eis, assim, que a saída mais razoável para fatídica situação é a oferta de produtos

com valores preferencialmente terminados em 0 (zero) ou 5 (cinco) centavos, como

R$1,95 (um real e noventa e cinco centavos) e R$ 2,00 (dois reais), por exemplo, pois

estes  valores,  mesmo  quando  multiplicados,  sempre  terminarão  em  valores

“fechados”, passíveis de troco com as demais moedas circulantes no Brasil, pois a
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única  moeda  cuja  circulação  foi  fatalmente  diminuída  é  aquela  mencionada  nos

parágrafos  anteriores.  Este  resultado,  se  alcançado,  representaria  não  só  uma

conquista da classe consumidora, mas, igualmente, uma demonstração de boa-fé e

respeito aos consumidores por parte dos lojistas cearenses.

Desta forma, entendemos como irregular qualquer prática que dificulte, impossibilite

ou inviabilize a prestação do valor total do troco ao consumidor, sendo certo, desta

forma,  que  recai  aos  fornecedores  de  produtos  e  serviços  manterem  em  seus

respectivos caixas os valores necessários ao repasse do troco ao consumidor e, em

sendo este inviável, que seja prestado em valor superior e nunca inferior ao qual o

cliente-consumidor faz jus".

Diante de tais práticas de estratégias de  marketing,  nada mais coerente que os

estabelecimentos comerciais arquem com as consequências de tais políticas, e não o

consumidor, que convencido pelo preço, ao final, é enganado, por ser obrigado ao

pagamento do valor arredondado.

Mesmo que o valor quebrado não seja resultado destas estratégias de  marketing,

os estabelecimentos comerciais devem ter condições para devolução do troco, sem

que o prejuízo seja repassado àquele que é o hipossuficiente da relação comercial: o

consumidor.

Sobre  a  competência  legislativa  da  matéria,  cabe  mencionar  o  art.  24,  V,  da

Constituição Federal:

"Art.  24  -  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:

(...)

V - produção e consumo;

(...)

§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a

estabelecer normas gerais.

§  2º  -  A competência  da  União  para  legislar  sobre normas  gerais  não exclui  a

competência suplementar dos Estados".

A  Constituição  Estatual  também  expressa  tal  competência,  no  art.  61,  XVIII,

especialmente, para garantir de forma específica e pormenorizada, direitos genéricos
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estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Art. 61 - Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador, não exigida

esta para o especificado no art. 62, dispor sobre todas as matérias de competência

do Estado, especificamente:

(...)

XVIII - matéria de legislação concorrente, de que trata o art. 24 da Constituição da

República;".

Este projeto de lei busca, no estabelecimento de regras protetoras ao consumidor,

na cobrança dos produtos e dos serviços prestados no âmbito do Estado de Minas

Gerais,  o equilíbrio nas relações de consumo, como determina o art.  4º da Lei nº

8.078, de 1990.

Pela enorme relevância social dessa matéria, conto com o apoio dos nobres pares

à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.822/2013

Declara de utilidade pública a Liga Ourofinense das Escolas de Samba e Blocos

Carnavalescos, com sede no Município de Ouro Fino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarada de utilidade pública a Liga Ourofinense das Escolas de

Samba e Blocos Carnavalescos, com sede no Município de Ouro Fino.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Liga Ourofinense das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos,

com  sede  no  Município  de  Ouro  Fino,  é  uma  pessoa  jurídica  de  direito  privado

constituída como associação sem fins lucrativos,  de caráter  cultural  e  social,  sem

cunho político ou partidário, regida por estatuto próprio, de prazo indeterminado. Tem

por  finalidade  congregar,  defender,  fiscalizar  e  representar  coletivamente  as

organizações carnavalescas que lhe sejam filiadas, bem como promover a captação
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de  recursos  destinados  ao  custeio  da  produção  de  espetáculos  e  desfiles  das

organizações carnavalescas, fomentando as manifestações culturais carnavalescas e

afins, prestando assessoramento, consultoria e orientação técnica e jurídica a todas

as agremiações que dela necessitem.

A sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que realizam

atividades voluntárias.

Por sua importância, e por atender aos requisitos previstos na Lei n° 12.972, que

dispõe sobre a declaração de utilidade pública, contamos com o apoio de nossos

nobres pares à aprovação deste projeto.

- Publicado,  vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.823/2013

Declara de utilidade pública a Associação Cultural e Social Pão da Vida - ACS Pão

da Vida, com sede no Município de Lagoa Santa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural e Social Pão da

Vida - ACS Pão da Vida, com sede no Município de Lagoa Santa.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2013.

Duilio de Castro

Justificação: A Associação Cultural e Social Pão da Vida - ACS Pão da Vida, com

sede  no  Município  de  Lagoa  Santa,  tem  por  escopo,  entre  inúmeras  atividades,

realizar  iniciativas  voltadas  para  o  desenvolvimento  social,  artístico  e  cultural  das

comunidades em geral;  organizar  em diversas  cidades-polo  a  criação  de  creches

infantis,  registrando-as  nos  órgãos  públicos  a  fim  de  receberem  subsídios

governamentais  para  a  sua  manutenção;  articular  junto  aos  poderes  públicos  e

entidades privadas parcerias que resultem na contribuição de donativos e recursos

financeiros, cujo fim seja o patrocínio direto à ACS Pão da Vida; prestar serviços, sem

qualquer discriminação de clientela, na área específica de atendimento àqueles que

deles  necessitarem;  promover  e  articular  serviços  e  programas  de  prevenção,
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educação, saúde, assistência social, esporte, cultura e lazer, visando à inclusão social

das comunidades em geral; estimular a produção de alimentos para consumo familiar;

fornecer,  disseminar  e  gerir  projetos  e  recursos ligados a  programas  e  atividades

musicais,  culturais;  prestar  assistência  educacional  e  social,  com  manutenção  de

cursos regulares, treinamentos, cursos profissionalizantes, capacitações, seminários

e outros afins; promover gratuitamente a educação, a saúde, a cultura, a ética, a paz,

a  cidadania,  os  direitos  humanos,  a  democracia  e  outros  valores  universais,

voluntariado, pesquisas, organização de campanhas e obras sociais.

Desta forma, para validar a declaração de utilidade pública da referida entidade,

conto com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.824/2013

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas que disponibilizam o serviço de

atendimento ao consumidor - SAC - criar canal direto de comunicação gratuito por

telefone com o Procon Estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam obrigadas as empresas que disponibilizam o serviço de atendimento

ao consumidor - SAC - a criar canal direto de comunicação gratuito por telefone com

o Procon Estadual.

Art. 2º - Para fins desta lei define-se serviço de atendimento ao consumidor - SAC -

como o serviço de atendimento por telefone que tenha por finalidade receber, analisar

e resolver as demandas dos consumidores sobre os produtos e serviços ofertados no

Estado.

Art. 3º - O serviço direto de comunicação entre as empresas e o Procon Estadual

deverá ser ofertado pelas empresas de forma gratuita, não podendo gerar nenhum

tipo de ônus para o Procon Estadual,  tanto em chamadas realizadas de estações

fixas quanto de estações móveis, e deverão atender também a seguinte regra:

I  -  o  canal  de  comunicação deverá estar  disponível  em todos os dias  úteis  em

horário comercial, que compreende o período das 8 horas às 18 horas.
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2013.

Leonardo Moreira

Justificação:  O  serviço  de  atendimento  ao  consumidor  -  SAC -  é  um  canal  de

comunicação entre a empresa, seus consumidores finais ou intermediários (revendas,

pontos de vendas, franqueados, vendedores) e as áreas internas da empresa.

Na  teoria  o  SAC  deveria  ouvir  atentamente  e  criticamente  os  consumidores  e

transformar  as  informações  coletadas  em  base  para  desenvolvimento  de  ações

estratégicas;  orientar  os  consumidores  (tendo  total  conhecimento  do  que  está

ocorrendo  na  empresa);  envolver  as  diversas  áreas  internas  da  empresa  nas

questões trazidas pelos consumidores, possibilitando o aperfeiçoamento dos produtos

e serviços da empresa; realizar o acompanhamento dos produtos antes e após o

lançamento,  analisando  a  reação  dos  consumidores,  identificando  e  prevenindo

eventuais  problemas;  desenvolver  atividades  integradas  com  o  marketing,  com  a

realização  de  pesquisas  com  franqueados  e  consumidores  finais,  divulgação  das

promoções e dos lançamentos; manter contato periódico com órgãos de defesa do

consumidor  e  participar  de  associações  e  comitês  da  área  de  atendimento  ao

consumidor; estabelecer uma comunicação única e personalizada com os clientes,

independentemente da cidade de procedência e do assunto que gerou o contato;

facilitar  o acesso dos consumidores ao fabricante, solucionando reclamações com

rapidez  e  eficiência;  além  de  tentar  resolver  o  mais  rápido  possível  o  problema

questionado pelo consumidor.

Mas sabemos que essa não é a realidade. Temos no mercado um SAC deficitário,

que  além  de  não  resolver,  na  maioria  das  vezes,  o  problema  apresentado  pelo

consumidor,  ainda  o  faz  perder  muito  tempo  nos  atendimentos  eletrônicos  das

empresas.

Portanto,  este  projeto  vem  solucionar  um  problema  enfrentado  pelo  Procon

Estadual, que é o contato direto com as empresas após receber as reclamações dos

consumidores. Hoje em dia são raras as empresas que fornecem esse tipo de serviço

direto ao Procon Estadual.

Pelos argumentos ora apresentados, submeto esse projeto à apreciação de meus
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nobres pares, aguardando a sua aprovação.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Délio

Malheiros. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 723/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.825/2013

Declara de utilidade pública a Associação Travessia, com sede no Município de

Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Travessia, com sede no

Município de Santa Luzia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2013.

Carlos Henrique

Justificação:  A iniciativa da proposição tem como objetivo atender a dispositivos

legais sobre a obtenção de título de utilidade pública na forma da legislação em vigor.

Meritoriamente, como se pode observar da documentação que acompanha o projeto

de lei,  a  referida entidade presta relevante serviço social  à  comunidade de forma

sistemática  e  ativa.  Sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida

idoneidade não remuneradas pelo exercício de sua função.

Em face do exposto, peço o apoio de meus pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.826/2013

Dispõe sobre a participação dos deputados estaduais nos conselhos estaduais no

âmbito do Poder Executivo e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - A participação dos deputados estaduais nos conselhos estaduais no âmbito

do Poder Executivo se dará nos termos dessa lei.

Art.  2°  -  O  deputado  titular,  quando  impossibilitado  de  participar  de  reunião

devidamente convocada, avisará ao deputado suplente em tempo hábil.
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Parágrafo  único  -  No caso de impossibilidade de comparecimento  do  deputado

titular e do deputado suplente, o titular poderá designar um representante ad hoc para

ocupar seu lugar no conselho estadual.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2013.

Célio Moreira

Justificação:  Os  deputados  estaduais  são  indicados  para  vários  conselhos

estaduais no âmbito do Poder Executivo, tais como Copam, Conead, Conep, entre

outros.

No  entanto,  por  questões  de  agenda  e  em  cumprimento  à  intensa  atividade

legislativa  desta  Casa,  os  deputados  acumulam  faltas  sucessivas  nos  referidos

conselhos. Adicione-se o fato de que a maioria das reuniões ocorre tradicionalmente

em período coincidente ao das reuniões ordinárias do plenário.

Como grande parte dos regimentos internos dos conselhos aplica penalidades aos

faltantes, os deputados se veem diante da dicotomia de se fazerem presentes no

Plenário ou se fazerem presentes nos conselhos.

Com  a  aprovação  do  presente  projeto  de  lei,  os  deputados  poderão  se  fazer

presentes por meio de representantes designados especificamente para a ocasião, o

que já é praxe quando se trata das demais entidades do Poder Executivo.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 6.920/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais  militares que menciona lotados na 12ª Cia.

PM/41º  BPM,  pela  apreensão de um adolescente  de 15 anos que conduzia  uma

motocicleta  e  transportava  drogas,  em  Belo  Horizonte,  em  17/12/2013,  e  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido para que faça constar na pasta

funcional dos congratulados a referida manifestação.

Nº 6.921/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis lotados na 3ª Delegacia de Polícia Civil

pela descoberta de um laboratório de refino de drogas, em São Joaquim de Bicas, e
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seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil pedido para que faça constar na pasta

funcional dos congratulados a referida manifestação.

Nº 6.922/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis lotados na 1ª Delegacia de Polícia Civil -

Sul pela prisão de Manoel Raimundo de Abreu, 37 anos, considerado chefe de uma

quadrilha especializada em roubo de relógios de luxo na Zona Sul de Belo Horizonte,

e seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil pedido para que faça constar na pasta

funcional dos congratulados a referida manifestação.

Nº 6.923/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares da 29ª Companhia de Polícia Militar  que

menciona  pela  atuação  na  ocorrência,  em  15  de  dezembro,  no  Município  de

Manhumirim,  onde  os  policiais  militares  apreenderam  cinco  armas  de  fogo,

documentos  e  um  cheque  no  valor  de  R$  25.000,00,  e  seja  encaminhado  ao

Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providência  para  que  lhes  seja  concedida

recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.924/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com os policiais  militares  da  13ª  Companhia de  Meio  Ambiente e

Trânsito da Polícia Militar que menciona pela apreensão no Bairro Santa Cecília, no

Município de Barbacena, de 26 pássaros da fauna silvestre que estavam em cativeiro,

e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providência para que

lhes seja concedida recompensa pelo relevante serviço prestado.

Nº 6.925/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares do Batalhão Rotam da Polícia Militar que

menciona pela  apreensão de drogas  na ocupação William Rosa,  no Município  de

Contagem, que culminou na detenção de nove homens e na apreensão de drogas, e

seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providência para que lhes

seja concedida recompensa pelo relevante serviço prestado à sociedade.

Nº 6.926/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  o  2º-  Sargento  Leonardo  Luiz  Maximiano  Sampaio,  do  22º

Batalhão de Polícia Militar,  pela  atuação na ocorrência,  em 16 de dezembro,  nas

proximidades do Bairro Ribeiro de Abreu, na região nordeste do Município de Belo
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Horizonte, na qual impediu um assalto, e seja encaminhado ao Comando-Geral da

PMMG  pedido  de  providência  para  que  lhe  seja  concedida  recompensa  pelo

relevante serviço prestado à sociedade.  (-  Distribuídos à Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 6.927/2013, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Planura pelo aniversário desse município.

Nº 6.928/2013, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Abadia dos Dourados pelo aniversário desse

município.

Nº 6.929/2013, do deputado Tony Carlos, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Pratinha pelo aniversário desse município. (-

Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 6.930/2013,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

secretária  de  Educação  pedido  de  informações  sobre  a  apuração  de  denúncia,

formulada  pelo  Sr.  Paulo  Roberto  da  Conceição  Lopes,  de  conduta  irregular  da

diretora  da  Escola  Estadual  Professora  Maria  Auxiliadora  Lana.  (-  À  Mesa  da

Assembleia.)

Nº 6.931/2013,  do deputado Cabo Júlio,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 34º Batalhão de

Polícia Militar, pela atuação em ocorrência no Bairro Ermelinda, em Belo Horizonte,

que resultou na apreensão de droga, balança de precisão e material para embalagem

de drogas e na prisão de duas pessoas; e seja encaminhado ao Comando-Geral da

PMMG pedido de providências para que seja concedida aos militares recompensa

pelo relevante serviço prestado à sociedade. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 6.932/2013, do deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Paulo Calmon Nogueira da Gama, procurador de justiça,

por sua indicação, votação e nomeação para o cargo de desembargador do Tribunal

de Justiça. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº  6.933/2013,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações  com  a  Escola  Estadual  Vasco  Santos  pelo  lançamento  da  oitava

edição da antologia Sua palavra... nossa vida. (- À Comissão de Educação.)



3547
____________________________________________________________________________

Nº  6.934/2013,  do  deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a comunidade de Moema pelo aniversário desse município. (- À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  6.935/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Coordenação do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de

Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário e à Coordenadoria de

Inclusão  e  Mobilização  Sociais  do  Ministério  Público  de  Minas  Gerais  as  notas

taquigráficas da 69ª e da 85ª Reuniões Extraordinárias dessa comissão e pedido de

providências  para  que  sejam  averiguadas  as  denúncias  contidas  nessas  notas  e

tomadas as medidas aplicáveis a cada caso.

Nº  6.936/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Defesa Social, ao Comando-Geral e à Corregedoria-

Geral da PMMG as notas taquigráficas da 69ª e da 85ª  Reuniões Extraordinárias

dessa comissão e pedido de providências para que sejam averiguadas as denúncias

contidas nessas notas e tomadas as medidas aplicáveis a cada caso.

Nº  6.937/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Conselho  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  Humana  e  ao

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos as notas taquigráficas da 69ª e

da 85ª Reuniões Extraordinárias dessa comissão e pedido de providências para que

seja criada uma comissão especial com a finalidade de visitar as áreas ocupadas em

que há iminência de conflitos fundiários no Município de Uberlândia.

Nº  6.938/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Defensoria  Pública  e  aos  representantes  de  órgãos  da

administração pública convidados para a 85ª Reunião Extraordinária dessa comissão

as notas taquigráficas dessa reunião e da 69ª Reunião Extraordinária e pedido de

providências  para  que  sejam  averiguadas  as  denúncias  contidas  nessas  notas  e

tomadas as medidas aplicáveis a cada caso.

Nº  6.939/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  presidente  da  República  e  ao  Ministério  da  Secretaria-Geral  da

Presidência  da  República  as  notas  taquigráficas  da  69ª  e  da  85ª  Reuniões

Extraordinárias  dessa  comissão  e  pedido  de  providências  para  que  sejam
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averiguadas  as  denúncias  de  violações  de  direitos  humanos  sofridas  pelos

movimentos sociais de moradia apresentadas nas referidas reuniões.

Nº  6.940/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Corregedoria-Geral  de  Justiça  e  à  Diretoria-Geral  do  Foro  da

Comarca  de  Uberlândia  as  notas  taquigráficas  da  69ª  e  da  85ª  Reuniões

Extraordinárias  dessa  comissão  e  pedido  de  providências  para  que  sejam

averiguadas  as  denúncias  de  violações  de  direitos  humanos  apresentadas  nas

referidas reuniões, especialmente em relação às decisões de reintegração de posse

das áreas ocupadas no Município de Uberlândia.

Nº 6.941/2013,  da Comissão de Educação,  em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  apuração  dos  fatos

apresentados pelo Sr. Paulo Roberto da Conceição Lopes na carta recebida por essa

comissão, em 11 de dezembro, contendo denúncia de suposta conduta irregular por

parte da atual diretora da Escola Estadual Professora Maria Auxiliadora Lana, sob a

jurisdição da SRE Metropolitana.

Nº  6.942/2013,  da  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  Público  do  Trabalho  e  ao  Ministério  Público  Estadual

pedido de providências com vistas à realização de reunião, com a participação do

sindicato dos motociclistas, sobre a necessidade de ser firmado termo de ajustamento

de  conduta  que trate  da  proibição  de  trabalho  do comércio  varejista  de  gás  aos

domingos.

Nº  6.943/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Secretaria de Defesa Social, ao Comando-Geral e à Corregedoria-

Geral da PMMG as notas taquigráficas da 38ª Reunião Ordinária dessa comissão em

que consta o relato do Sr. Edivaldo Camilo Bueno, os documentos apresentados a

essa comissão e pedido de providências para que sejam apuradas as denúncias de

abuso  de  autoridade  e  violação  de  direitos  humanos  praticados  por  militares  no

Município  de  Nova  Era  contra  o  denunciante  e  para  que  essa  comissão  seja

informada acerca dos desdobramentos dessa apuração.

Nº  6.944/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa
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dos Direitos Humanos as notas taquigráficas da 84ª Reunião Extraordinária dessa

comissão e pedido de providências  para que sejam averiguadas as denúncias de

abuso de autoridade e violação de direitos humanos contra o Sd. PM Elton Rodrigues

Marques, da 2ª Cia. do Batalhão de Polícia de Trânsito da PMMG, e instaurados os

procedimentos investigatórios adequados para a apuração de responsabilidade dos

denunciados.

-  É também encaminhado à  presidência  requerimento  da  Comissão de Direitos

Humanos.

Proposições Não Recebidas

- A presidência, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, deixa de

receber as seguintes proposições:

REQUERIMENTOS

Do deputado Bosco em que solicita seja formulado voto de congratulações com a

comunidade de Santa Juliana pelos 75 anos desse município.

Do deputado Bosco em que solicita seja formulado voto de congratulações com a

comunidade de Perdizes pelos 75 anos desse município.

Do deputado Bosco em que solicita seja formulado voto de congratulações com a

comunidade de Nova Ponte pelos 75 anos desse município.

Do deputado Bosco em que solicita seja formulado voto de congratulações com a

comunidade de Pirajuba pelos 60 anos desse município.

Comunicações

- São também encaminhadas à presidência comunicações das Comissões de Meio

Ambiente e de Educação e do deputado Tiago Ulisses.

Questão de Ordem

O  deputado  Lafayette  de  Andrada  -  Sr.  Presidente,  solicito  a  suspensão  dos

trabalhos para entendimentos.

Suspensão da Reunião

O presidente - A presidência vai suspender a reunião por 2 horas e 30 minutos para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.
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Reabertura da Reunião

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da presidência e de deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Comunicação da Presidência

A presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 6.935 a 6.940 e 6.943

e  6.944/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  6.941/2013,  da  Comissão  de

Educação, e 6.942/2013, da Comissão de Defesa do Consumidor.  Publique-se para

os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir,  o  presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta  reunião  pelas  Comissões  de  Meio  Ambiente  -  aprovação,  na  24ª  Reunião

Extraordinária, em 18/12/2013, dos Requerimentos nºs 6.745, 6.749, 6.780, 6.807 e

6.809/2013, da Comissão de Participação Popular; e de Educação - aprovação, na

35ª Reunião Extraordinária, em 19/12/2013, dos Requerimentos nºs 6.713, 6.717 a

6.719, 6.787, 6.791, 6.793, 6.794, 6.801 e 6.812/2013, da Comissão de Participação

Popular,  6.765/2013,  do  deputado Inácio Franco,  e 6.824/2013,  da  deputada Liza

Prado;  e  pelo  deputado  Tiago  Ulisses  - indicando  os  deputados  Juarez  Távora,

Marques  Abreu,  Glaycon  Franco  e  Rômulo  Veneroso  para  vice-líderes  do  Bloco

Avança Minas (Ciente. Publique-se.).

Votação de Requerimentos

O presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que solicita à

Associação Nacional  dos  Peritos  Criminais  Federais  e à  Federação  Nacional  dos

Policiais Federais, por meio de suas representações em Minas Gerais, providências

para  que  sejam  cessados  os  procedimentos  relativos  a  inquéritos  envolvendo
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lideranças  dos  movimentos  sociais  por  moradia  em  Uberlândia.  Em  votação,  o

requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do deputado Duarte Bechir em que solicita seja atribuído regime de

urgência ao Projeto de Lei nº 4.441/2013. Em votação, o requerimento. As deputadas

e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovado. Cumpra-se.

2ª Fase

O presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a presidência passa à 2ª

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Questões de Ordem

O deputado Gustavo Corrêa - Sr. Presidente, serei extremamente breve nas minhas

palavras.  Desde  a  última  terça-feira  temos  acompanhado  aqui  algumas

manifestações um pouco mais acaloradas de determinado parlamentar desta Casa.

Na  tarde  de  ontem,  o  deputado  Célio  Moreira  pôde  sobretudo  explanar  o

procedimento e a forma com que a Comissão de Meio Ambiente procura realizar seus

trabalhos. Determinado deputado acusou aquela comissão de aprovar determinado

substitutivo em um projeto de lei às escuras, às escondidas. Isso me causou profunda

estranheza,  até porque aquele  parlamentar  -  que para variar  não se  encontra  no

Plenário desta Casa - não tem dado o ar da sua graça nas reuniões de comissões,

inclusive daquelas de que é membro efetivo. Causou-me mais estranheza ainda ouvir

algumas colocações e algumas acusações que ele fez em relação a determinados

parlamentares. Deputado Zé Maia, ontem fiz questão de dizer que existiam, até o final

do mandato da legislatura de 2010, na minha opinião, 77 deputados e deputadas que

procuravam representar todos os mineiros de forma correta e serena, mas percebi

que, a partir da legislatura de 2011, surgiu um novo tipo de parlamentar nesta Casa:

os parlamentares marqueteiros.E mais do que isso, causa-me profunda estranheza

que, muitas vezes, os nossos órgãos de imprensa - espero que eles estejam aqui -

que são, na minha opinião, meios de comunicação sérios e competentes, divulguem

matérias  que não condizem com a realidade os fatos.  Vou exemplificar  de forma

tranquila e serena, pois aqueles que acompanharam todas as negociações sabem



3552
____________________________________________________________________________

muito  bem os motivos e o acordo celebrado para  que aquela  emenda não fosse

acolhida. Não foi pleito nem pedido algum de parlamentar. Foi um entendimento feito

entre  o  parlamentar  autor  do  substitutivo,  o  líder  de  governo,  deputado Bonifácio

Mourão, e o líder da maioria, deputado Gustavo Valadares, em comum acordo com o

presidente  desta  Casa.  Hoje,  quando  vejo  escrito  na  capa  de  um  jornal  que

determinado parlamentar foi o responsável pela retirada da emenda, mais uma vez,

não sei se foi desinformação daquele jornalista ou se foi,  quem sabe, um  release

distribuído  aos  jornais  da  nossa  capital.  Deputado  Gilberto  Abramo,  quero  me

antecipar e dizer que não faço nada às escondidas, e que, no início do ano que vem,

estaremos apresentando um projeto,  deputado João Leite,  específico para discutir

aquela  matéria.  Na minha opinião,  trata-se de um ato cometido no  passado pelo

Estado  de  forma  equivocada  e  que,  de  alguma  forma,  precisamos  corrigir.

Aproveitando a deixa  que me foi  dada na última vez,  digo:  errar  é humano,  mas

persistir no erro jamais. O secretário Adriano tem dito sempre que foi mais fácil criar

os parques no passado, e que agora o Estado, sob sua liderança, vai ser obrigado a

fazer  uma  série  de  revisões  de  parques  que  foram  criados,  mas  não  foram

definitivamente e verdadeiramente implementados. Quero dizer de público que não

tenho  medo  algum  da  imprensa.  Assumo todos  os  meus  atos,  como sempre  fiz

questão de fazer. Não sou marqueteiro. Não preciso de bater à porta de jornalista

para  pedir  para  colocar  matéria  minha.  Estou  aberto.  Estou  aí  para  aqueles  que

quiserem saber os motivos que levaram o deputado Gustavo Corrêa a apresentar a

proposta. Não farei como o deputado Alencar da Silveira Jr., que ontem deu o número

do seu celular. Não vou aqui dizer isso a todos os telespectadores da TV que ele

criou, mas espero, se Deus quiser, no ano que vem, realizar um debate, já que foi dito

que fiz algo às escuras. Então espero que possamos fazer tudo às claras, como se

encontra este nosso Plenário. Essa era a minha questão de ordem, Sr. Presidente.

O  deputado  Carlos  Henrique  -  Sr.  Presidente,  venho  aqui  fazer  coro  com  o

deputado Gustavo Corrêa. Serei muito sucinto e breve nas minhas palavras, porque a

postura  e  o  comportamento  desta  Casa  sempre  foram  pautados  pela  ética,  pela

transparência, pela unidade e pelo debate, que é muito salutar. Em todas as casas

legislativas,  o  debate  é  muito  oportuno  e  enriquece  as  matérias  e  os  projetos
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discutidos. De forma muito transparente e lúcida, naturalmente ouviremos, como deve

ser  a  postura  do  Parlamento,  todos  os  interessados  em  determinadas  matérias

discutidas nesta Casa. Essa polêmica que houve aqui terá continuidade no ano que

vem e naturalmente fará com que esta Casa dê oportunidade à sociedade de aqui vir,

de aqui discutir, de aqui opinar e de aqui criticar. Assim, tomaremos as decisões que

são devidas. Mas quero sugerir, meu querido amigo deputado Gustavo Corrêa, que

os deputados que têm interesse nessa matéria, desprendimento e espírito público, e

que trabalham dentro da linha da responsabilidade e da transparência, assinem com

V.  Exa.  o  encaminhamento  dessa  matéria,  desse  projeto  de  lei.  Sou  um  dos

deputados  que se  colocam à disposição  para  assinar  isso  com  V.  Exa.  Também

conclamo a isso os demais deputados que têm interesse na matéria e a defenderão

de forma coerente, inteligente, respeitando naturalmente a cidade de Belo Horizonte,

os interesses maiores da cidade de Belo Horizonte e os interesses maiores do meio

ambiente.  Esses  deputados  virão  a  esta  tribuna  respaldados  por  uma discussão

aberta, franca e de olho no olho. Assim, eu me coloco a sua disposição e digo que

assinarei com V. Exa. o encaminhamento dessa matéria. Também conclamamos os

demais deputados a fazer o mesmo.

Discussão e Votação de Proposições

O presidente - Vem à Mesa requerimento do deputado Luiz Humberto Carneiro em

que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs

4.440,  4.550  e  4.551/2013  sejam  apreciados  em  último  lugar,  nessa  ordem.  Em

votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O deputado Zé Maia - Peço verificação, Sr. Presidente.

O presidente - É regimental. A presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que

ocupem  seus  lugares  e  informa  que  terá  computada  a  presença,  para  efeito  de

quórum, o deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
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O deputado Vanderlei Miranda - Meu voto é “sim”.

O deputado Juarez Távora - Votei “sim”.

O deputado Pompílio Canavez - Meu voto é “sim”.

O deputado André Quintão - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O deputado Duarte Bechir - Votei “sim”.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 47 deputados. Não houve voto

contrário. Está ratificada a aprovação do requerimento.

Votação,  em  2º  turno,  da  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  47/2013,  do

deputado  Jayro  Lessa  e  outros,  que  altera  o  inciso  II  do  §  3º  do  art.  53  da

Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na

forma  do  vencido  em  1º  turno.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o

deputado Alencar da Silveira Jr.

O deputado Alencar da Silveira Jr.* - Sr. Presidente, só quero lembrar ao Plenário

que estamos acabando com a reeleição para a Mesa. Nestes muitos anos em que

estou nesta Casa - ressalto que passei também pela câmara municipal -, entendo o

que  estamos  fazendo  aqui.  O  que  temos  hoje?  A reeleição  de  um  presidente.

Comungo com o direito à reeleição. Gostaria que cada um pensasse na hora de votar.

Somos nós que colocamos e retiramos o presidente dali.  Quando temos um bom

presidente,  nada  melhor  que  garantirmos  a  continuidade  do  trabalho.  Todos  aqui

sabem que é muito difícil dirigir uma Casa como esta ou qualquer entidade cumprindo

planos em apenas dois anos. Nada melhor que elegermos um presidente para um

mandato de quatro anos, estabelecermos diretrizes para serem seguidas pela Casa

em quatro anos.

Por isso mesmo sou contrário. Gostaria de contar com o apoio dos colegas nesta

empreitada. É importante darmos a oportunidade a quem tem condição de continuar.

Se  não  estiver  apresentando  resultados,  podemos  retirá-lo.  Se  for  um  bom

presidente, poderá continuar. Nada mais justo que dar condições para o presidente

da  Casa  continuar  um  trabalho  quando  ele  é  sério  e  realiza  um  bom  trabalho.

Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Jayro Lessa.
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O  deputado  Jayro  Lessa  -  Sr.  Presidente,  a  minha  posição  é  contrária  à  do

deputado Alencar da Silveira Jr. O deputado Dinis Pinheiro é um ótimo presidente,

assim  como Mauri  e  Alberto,  que foram maravilhosos.  No entanto,  há outros  que

gostariam de ter também oportunidade. Nos 8 ou 12 anos em que ainda ficarei aqui,

terei três presidentes. Realmente é importante uma oxigenação numa empresa, numa

diretoria ou na Mesa desta Casa, com outras pessoas na presidência. Entendo que

temos de dar oportunidade às pessoas que estão chegando. Não é porque o Dinis foi

um excelente presidente, assim como outros serão, que deve ficar lá quatro anos.

Qualquer um de V. Exas., a exemplo de Zé Maia e Braulio, tem capacidade para ser

presidente, apesar de todas as dificuldades que existem. Falo isso com sinceridade.

Se não aprovarmos essa matéria, estaremos fazendo algo que não será bom para a

Assembleia por uma eternidade. Sabemos que, com o poder que o presidente tem,

ele consegue ser reeleito naturalmente. Muito mais importante para um prefeito... É

mais fácil reeleger-se para presidente da Assembleia que para prefeito, governador

ou presidente da República, porque aqui há uma amizade direta com o presidente.

Nenhum de nós gostaria de negar um pedido de um presidente da Mesa.

Peço a cada um de V. Exas. que vote pela aprovação do projeto. Por quê? Porque

temos  de dar  oportunidade a  outras  pessoas  que  estão  nesta  Casa -  somos  77

deputados - para trocarmos e oxigenarmos a Mesa. Não tenho nada contra Dinis,

Mauri, Alberto, enfim, não tenho nada contra ninguém, mas, se a Casa não aprovar

esse  projeto,  estará  fazendo  mal  para  ela  e  não  fará  algo  em  benefício  dos

deputados.  Nesta  Casa,  é  preciso  pensar  um  pouco  em  cada  um,  como  são  e

deverão ser as coisas, e não apenas na reeleição de cada um.

O cargo da presidência da Assembleia é muito honroso para qualquer um, é um

cargo que qualquer deputado correto e com boa vontade pode almejar um dia. Peço a

cada um de vocês que vote pela aprovação da matéria, para que possamos acabar

com  a  reeleição  da  Mesa,  o  que  é  de  suma importância  para  nós  todos.  Muito

obrigado.

Questões de Ordem

O deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, V. Exa. votou um requerimento com 42

votos.  Posteriormente  foram  citados  mais  três  deputados,  totalizando 45 votos.  A
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proposta  do  requerimento  era  para  inverter  a  pauta,  e  caía  exatamente  em uma

proposta de emenda à Constituição. Precisaríamos ter 48 votos para o requerimento,

para seguir a principal, que é a matéria da PEC. Então a votação do requerimento

está prejudicada, e a votação da PEC também. Isso é evidente. Era uma matéria, um

requerimento  incidente  sobre  proposta  de  emenda  à  Constituição.  Então

precisaríamos ter no mínimo 48 votos. A meu ver, a PEC não pode ser votada, tem de

ser retirada, e o requerimento não teve quórum suficiente para a inversão.

O presidente - O requerimento, deputado Durval Ângelo, é apenas para inversão de

pauta.

O deputado Cabo Júlio - Só um esclarecimento. Vamos votar agora uma emenda

constitucional. Quero ver se este é o entendimento da Mesa: a emenda constitucional

para ser aprovada …

O presidente - Precisa de 48 votos favoráveis.

O  deputado  Cabo  Júlio  -  …  precisa  de  48  votos,  “sim”.  Se,  por  ventura,  não

atingirmos 48 votos, seja “sim” ou “não”, ela fica prejudicada, e não rejeitada. Não, se

tiver 47 presentes, aí ela estará prejudicada, e não rejeitada.

O presidente -  Vem à Mesa requerimento  do deputado Neider  Moreira  em que

solicita o adiamento da votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 47/2013.

Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Declaração de Voto

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Voto pela rejeição, Sr. Presidente. O meu voto é

contra, favor constar em ata.

O presidente - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.454/2013, do deputado

Lafayette  de Andrada,  que altera  a Lei  nº  6.763,  de 26/12/1975,  que consolida a

legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão

de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo

nº  1,  que  apresenta,  ao  vencido  em  1º  turno.  No  decorrer  da  discussão,  foram

apresentadas  ao  projeto  13  emendas,  que  receberam  os  nºs  1  a  13,  e  serão

submetidas a votação independentemente de parecer. Vem à Mesa requerimento do

deputado Sávio Souza Cruz em que solicita o adiamento da votação do Projeto de Lei
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nº 4.454/2013.  Em votação,  o requerimento.  As deputadas e os deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

O deputado Rogério Correia - Solicito verificação de votação, Sr. Presidente.

O presidente -  É regimental. A presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que

ocupem  seus  lugares  e  informa  que  terá  computada  a  presença,  para  efeito  de

quórum, o deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  10  deputados.  Votaram  “não”  38  deputados,

totalizando 48 votos. Está ratificada a rejeição do requerimento do deputado Sávio

Souza Cruz.

- Vem à Mesa:

ACORDO DE LÍDERES

A maioria dos líderes com assento nesta Casa acordam seja recebido o Substitutivo

nº 1, da Comissão de Fiscalização Financeira, que contém matéria nova.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2013.

Lafayette de Andrada, líder do BTR.

Tiago Ulisses, líder do BAM.

Gustavo Valadares, líder da Maioria.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 19 de dezembro de 2013.

Dinis Pinheiro, presidente.

O presidente - Vem à Mesa requerimento do deputado Sávio Souza Cruz em que

solicita que o Substitutivo nº 1 deixe de ser recebido. A presidência, nos termos do

inciso IV do art 180 do Regimento Interno, determina o arquivamento do requerimento

por perda de objeto.  Vem à Mesa requerimento do deputado Sávio Souza Cruz em

que  solicita  a  inversão  na  preferência  da  votação,  de  modo  que  o  projeto  seja

apreciado  em  primeiro  lugar.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os
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deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

O deputado Rogério Correia - Verificação de votação, Sr. Presidente.

O presidente -  É regimental. A presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que

ocupem  seus  lugares  e  informa  que  terá  computada  a  presença,  para  efeito  de

quórum, o deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  10  deputados.  Votaram  “não”  38  deputados,

totalizando 48 votos. Está ratificada a rejeição do requerimento do deputado Sávio

Souza  Cruz.  Vem  à  Mesa  requerimento  do  deputado  Sávio  Souza  Cruz em que

solicita a votação do projeto por partes.

Questão de Ordem

O deputado Rogério Correia - Presidente, foi feito um substitutivo de um acordo de

lideranças, mas ele sequer nos foi apresentado. Como não sei qual substitutivo será

votado, peço a V. Exa. que suspenda a reunião, nem que seja por 10 minutos, para

sabermos o que está acontecendo e o que iremos votar.

O presidente - Trata-se de um substitutivo da Comissão de Fiscalização Financeira.

Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

O deputado Rogério Correia - Verificação, presidente.

O presidente -  É regimental. A presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que

ocupem  seus  lugares  e  informa  que  terá  computada  a  presença,  para  efeito  de

quórum, o deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O presidente - Votaram “sim” 9 deputados. Votaram “não” 36 deputados, totalizando

45 votos. Está ratificada a rejeição do requerimento do deputado Sávio Souza Cruz.
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Questão de Ordem

O  deputado  Rogério  Correia -  Eu  havia  solicitado  a  V.  Exa.  que  pudéssemos

verificar o procedimento. O deputado Ulysses está fazendo isso neste momento. Por

isso peço a V. Exa. que dê um tempo, porque é impossível saber...

Suspensão da Reunião

O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  12  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Vem à Mesa requerimento do

deputado André Quintão em que solicita a retirada de tramitação da Emenda nº 13. A

presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do

Regimento Interno. Arquive-se a emenda.  Vem à  Mesa requerimento do deputado

Duarte Bechir  em que solicita  a votação em bloco das Emendas nºs  9 a 11.  Em

votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O deputado Gilberto Abramo - Solicito verificação de votação, Sr. Presidente.

O presidente -  É regimental. A presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às deputadas e aos deputados que não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que

ocupem  seus  lugares  e  informa  que  terá  computada  a  presença,  para  efeito  de

quórum, o deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram “sim”  41  deputados.  Votaram  “não”  6

deputados. Está ratificada a aprovação do requerimento do deputado Duarte Bechir.

Prorrogação da Reunião

O presidente - A presidência, nos termos do art. 21 do Regimento Interno, prorroga

esta reunião até às 19h59min. Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto,

o deputado Ulysses Gomes.
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O deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, é

natural  que  todos  estejam  cansados.  É  bom  que  a  população  compreenda  o

empenho  de  todos  os  parlamentares  no  processo  de  votação  nesta  Casa,  mas

também tenha consciência do que está sendo apreciado. Lamentavelmente, estamos

votando um projeto de lei que, na minha opinião, é grave, pois os problemas e as

consequências que podem ser gerados são muito sérios.

O  jornal  Hoje  em Dia publicou  matéria,  no  dia  21  de  novembro,  cujo  título  é:

“Emenda pode livrar secretário de processo. Invenção de atestado de regularidade

fiscal para benefício da Fazenda pode enfraquecer a ação”. Essa é uma ação do

Ministério  Público  contra  o  ex-secretário.  Quero  ler  o  texto  na  íntegra,

compartilhando-o com todos, especialmente com as pessoas que nos acompanham

neste momento. (- Lê:)

“Uma emenda  a  um projeto  de  lei  que  tramita  na  Assembleia  Legislativa  pode

ajudar o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Antônio Macedo, a se

livrar de um processo de improbidade administrativa. O substitutivo ao Projeto de Lei

nº 4.454/2013, de autoria do líder do governo, Lafayette de Andrada, consolida todos

os  regimes  especiais  de  tributação,  benefícios,  concessões,  favores  fiscais  e

financeiros  concedidos  pelo  governo  de Minas  a  empresas.  Conforme  divulgou  o

jornal Hoje em Dia com exclusividade, o secretário adjunto teve bens bloqueados pela

Justiça  por  conceder  regime especial  de  tributação a  uma empresa devedora  do

Fisco, o que é proibido por lei.  O dano ao erário teria sido de R$6.700.000,00. A

convalidação do regime pode enfraquecer a ação por improbidade, dependendo do

entendimento do juiz. De acordo com o deputado Andrada, o objetivo do artigo é, por

meio da convalidação, isentar empresas de apresentarem atestado de regularidade

fiscal para conseguir o benefício”.

Enfim, companheiros e companheiras, tenho tido a oportunidade de participar como

membro efetivo representando a nossa bancada e o nosso bloco na Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Casa, e tenho visto, ao longo desses 3

anos, como membro efetivo dessa comissão, vários projetos dos chamados RETs, os

regimes  especiais  de  tributação,  tramitarem  ali  na  Comissão  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária. Trata-se de um regime que o governo concede e, após
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sua concessão, é encaminhado para a Assembleia, onde é votado apenas em um

turno na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária sem que venha para o

Plenário. Votação essa que apenas confirma aquilo que o governo já concedeu: um

regime especial de tributação a algum setor da indústria mineira.

Por exemplo, dentro da ação e dentro dos questionamentos que por muitas vezes

tive a oportunidade de fazer na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

o que sempre me deixou alerta e indignado foi o fato de que votamos um regime

especial de tributação para um setor, mas o governo só concede para uma empresa

ou para algumas empresas. Quais são elas? Aquela que é amiga, aquela que tem um

padrinho, aquela que é abençoada, aquela que, quem sabe, deve conceder algum

favor.  Tive  a  oportunidade  de  acompanhar  algumas  empresas  que  entregam  a

documentação,  pagam a taxa de R$1.500,00 para que a sua documentação seja

avaliada por um, dois, três, quatro meses. Porém, a empresa com tudo regular não

consegue autorização para receber o regime especial de tributação.

Essas foram algumas das observações,  alertas  e questionamentos que fizemos

durante esses anos em cada um dos RETs que ali votamos. Surpresa ou não, passa-

se  um tempo e  vimos a  denúncia contra  o  secretário,  hoje  encaminhada em  um

processo pelo Ministério Público, de que havia favorecimento desses RETs. É claro

que o processo está em tramitação até que venha a ser julgado, mas existem muitas

provas, segundo o relato do Ministério Público, que comprovam, obviamente, esses

favorecimentos. Por exemplo, indago o Ministério Público acerca do motivo por que,

das 600 empresas atacadistas do Estado de Minas Gerais, apenas 12 receberam o

RET, ou seja, para todo o setor, apenas 12 das 600 receberam esse benefício do

regime especial  de  tributação.  É de  se questionar,  sim,  o porquê de só algumas

dessas empresas terem tido a oportunidade de receber esse benefício do governo,

mesmo várias  delas  participando do processo e  solicitando o  regime especial  de

tributação.

Apresentamos  algumas  emendas,  as  quais  iremos  votar  em  seguida.  Vamos

destacar  para  poder  explicar  cada  uma  delas.  Dentre  as  oito  emendas  que

apresentamos, de forma especial, quero aqui destacar a Emenda nº 5, que altera o

art. 225 e sugere o seguinte: “O Poder Executivo, sempre que por outra unidade da
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Federação conceder benefício ou incentivo fiscal ou financeiro fiscal não previsto em

lei complementar ou convênio celebrado, nos termos da legislação específica, poderá

adotar medidas necessárias à proteção da economia do Estado. § 3° - A forma, o

prazo e as condições para implementação da medida se aplicam automaticamente a

todo contribuinte do setor sobre o qual ele incida, observados os requisitos objetivos

relativos à concessão dos regimes especiais”. A nossa proposta é exatamente essa,

para que possamos dar condições de disputa no mercado iguais para os que são

iguais,  ou  seja,  quando  for  aprovado  um  regime  especial  de  tributação,  que  o

benefício  seja  concedido  a  todas  empresas  do  mesmo  setor.  Que  não  seja  um

controle do Estado para conceder apenas aos que se sentam ao redor da mesa, aos

que conversam, mas que se deem garantias e direitos de ter o benefício a todos do

mesmo setor.

O risco da aprovação desse projeto é que possamos não só vir a corrigir esses

problemas que existem na legislação, mas que as correções venham a convalidar

equívocos,  erros  ou  crimes  como  aqui  relatados  pelo  jornal  por  denúncias  do

Ministério  Público.  São empresas que não tinham certificados,  empresas que não

tinham  documentação  e  foram  beneficiadas,  empresas  do  mesmo setor  que  não

tiveram o benefício, mas que foram favorecidas.

Além  de  mudar  a  regra  daqui  para  frente,  retirando  essas  obrigatoriedades,  a

proposta de lei que será aqui votada propõe a convalidação de todos os erros, para

não dizer outras palavras, deputado Rogério Correia, que foram cometidos. Propor a

correção, a eliminação, o ajuste de documentos daqui para frente é uma opção do

Estado. Não precisar mais desses certificados, dessas regularidades fiscais é uma

opção; podemos aqui concordar com elas. No entanto, que essas mudanças sejam

feitas  de  hoje  para  frente.  Não cabe a  esta Casa,  diante  de  diversas  denúncias,

equívocos  e  irregularidades,  companheiras  e  companheiros,  convalidar  atos  que

comprovadamente são irregulares e que por essas provas mostram que foram feitos

por  favorecimento.  Não  é  à  toa  que  o  secretário  foi  afastado  e  que  estamos

aguardando a decisão desse processo para ver de fato quais as provas, denunciadas

por diversos servidores...

Vou  destacar  com  ela,  deputado  Jayro  Lessa.  Há  oito  emendas  que,  na
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oportunidade, quero encaminhar,  mas, em especial,  para não mexer em todos os

acordos,  nas  conversas,  nos  ajustes  da  legislação  daqui  para  frente,  que  são

legítimos em alguns aspectos... Acho que a Emenda nº 5 é justa, já que ela garante

que o benefício aqui aprovado seja para todo o setor e não apenas para os amigos do

rei.

Quero encaminhar favoravelmente ao projeto nesse sentido, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Com a palavra, o deputado Jayro Lessa.

O deputado Jayro Lessa - Até entendi o que o deputado Ulysses Gomes estava

falando,  e  talvez  eu  tenha  entendido  errado.  Ele  colocou  na  Emenda  nº  5  que

qualquer vantagem fiscal dentro do Estado vale para todos os setores, e não somente

para as empresas que buscarão. Ou seja, a lei será para todos. Acho válido, porque

realmente  existem  dificuldades  no  Estado,  na  secretaria,  dificuldades  gerais.  Às

vezes a empresa que é pequena, do mesmo setor, não vai crescer ,já que ela está

desigual com a empresa-mor, que tem uma capacidade maior de articular.

Entendo que deveríamos votar a Emenda nº 5 pela aprovação, porque será um

bem para Minas Gerais, um alívio para a Secretaria da Fazenda, que precisa ficar

escolhendo quem vai ou não ganhar os incentivos. Acho que para o Estado e para os

empresários é bom; mesmo para quem nunca ganhou e vai passar a ganhar também

é bom. É uma emenda “ganha-ganha”, todos saem ganhando.

O presidente - Com a palavra, o deputado João Leite.

O deputado João Leite - Sr. Presidente, precisamos tomar cuidado porque Minas

Gerais tem 853 municípios, tem a área fria, tem o semiárido. Quando jogamos todas

as empresas do Estado no mesmo balaio, estamos tratando de algo de um tamanho

que não temos condições de avaliar agora. Devemos ter cuidado em relação ao que

está previsto na legislação. Obrigado.

O presidente - Com a palavra, o deputado Rogério Correia.

O  deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  vou  também  fazer  um

encaminhamento rápido do projeto, pois não poderia deixar de marcar uma posição

contrária em relação a ele. O deputado Ulysses Gomes já relacionou a maioria das

justificativas,  e concordo com tudo aquilo  que ele aqui  disse,  sobretudo quanto a
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algumas emendas que procuram corrigir distorções.

Para que os deputados tenham uma noção do que estamos votando, o governo

está, em várias partes do projeto... Aliás, esse projeto foi apelidado pelo deputado

Adalclever Lopes de “carrapatão”. Perguntei a ele o porquê desse nome, e ele me

disse que “carrapatão” é aquele carrapato grande do qual, na roça, se fala que vai

carregar o boi. Esse carrapato cresce tanto que chega uma hora em que acham que

ele vai  carregar  o boi.  Então “carrapatão”  foi  o  nome carinhoso que esse projeto

adquiriu. Quando é assim, pode-se notar que o projeto já têm alguns vícios, porque

vão se incorporando nele várias questões que estavam fora daquele objetivo. Assim,

ele vira esse monstrengo, que no caso é o “carrapatão”.

Mas esse projeto, em suma, vai permitir redução de alíquotas, de ICMS, e de outros

tipos de isenções. O fato é que a própria Secretaria de Fazenda estimou que haveria

uma perda de arrecadação no município com esse projeto, de R$33.000.000,00. E

R$33.000.000,00 podem não parecer muito dinheiro, mas, para o Estado que está

quebrado e falido, ficar abrindo mão de R$33.000.000,00, sem nos convencer disso...

Como disse o deputado Ulysses, muito para amigos do rei.  Não há uma questão

generalizada nem um estudo feito.

O projeto  vai  acertar  para  determinados setores  que interessam ao  governo.  É

estranho que ele venha logo num ano pré-eleitoral e vai entrar em execução num ano

de eleição. Serão mais ou menos R$33.000.000,00 de isenção nesse projeto. Ele

vem como uma política  do governo,  constante  para  isso,  que são aquelas  RETs,

aprovadas na Comissão de Fiscalização Financeira, dando isenção para um monte

de empresas escolhidas. Essas empresas vêm aos montes, não sabemos nem quais

são elas nem se há necessidade ou não delas.  Mas tenho a certeza de que são

empresas que depois serão procuradas, na época de campanha eleitoral,  e darão

suas contribuições legais.  Isso  evidentemente ocorrerá.  São isenções dadas  para

empresas escolhidas.

Ora, é impressionante como um projeto desses chega para votação dessa forma.

Na Comissão de Fiscalização Financeira,  aprovam aos  montes  esses projetos  ali

colocados.  Não estou aqui  fazendo nenhum exagero.  São isenções que não têm

critérios. Os critérios não são escolhidos, não é para um determinado setor, como
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bem lembrou o deputado Jayro Lessa - e concordo com ele -, é para tal empresa.

Não há condições de essas questões serem postas da forma como estão fazendo.

Sobre essas, nem sei do que o Estado já abriu mão de arrecadar. O Sindifisco diz que

o Estado já abriu mão de arrecadar bilhões, neste tempo inteiro. Tenho depois até de

pegar  a  cartilha  para  saber  quanto.  Mas  vejam  a  irresponsabilidade do governo,

parece até  que tem dinheiro sobrando no Estado,  que,  todos  nós  sabemos,  está

quebrado.  O  Estado  de  Minas  está  tão  quebrado  que  não  consegue  resolver

problemas prioritários.

Disse  outro  dia  aqui,  deputadas,  deputados,  deputado  Ulysses  Gomes,  que  o

governo não conseguiu, este ano, fazer um combate à dengue de maneira eficaz. O

Estado de Minas Gerais foi o campeão da dengue. O deputado Doutor Wilson não

gosta que eu diga isso, mas é verdade, fomos campeões de casos da dengue em

Minas Gerais.

Minas  ganhou  mais  um  título,  o  de  campeão  da  dengue.  Foram  111  mortes

causadas pela dengue, as que sabemos. Tivemos 350 mil casos notificados. Poderia

ser  mais,  porque  o  governo,  a  Secretaria  de  Saúde  de  Minas  Gerais  estavam

escondendo a dengue. Diziam que era uma gripe, uma virose que estava chegando.

A gripe, a virose, era dengue. Quando a pessoa insistia, fazia-se o exame, e, tiro e

queda, o resultado era dengue. Na minha família houve dois casos.

O  governo  não  combateu  a  dengue,  e  tivemos  350  mil  casos  notificados,  que

poderiam ser muito mais, pois, repito, estavam trocando dengue por gripe, gato por

lebre. Além disso, deputado Durval Ângelo, foi dito pelo governo, pelo secretário, e

fiquei  preocupado,  que  se  tratava  de  um  mosquito  diferente,  que  era  um  “Aécio

aegypti”, desculpem-me, Aedes aegypti diferente. Disse que esse aqui era diferente.

Por acaso, mosquito tem de ter passaporte para mudar de um estado para outro? O

nome do mosquito é “Aécio aegypti”, Aedes aegypti. Esse mosquito era A, o outro era

B, o outro, C, mas esse só ficou em Minas. Não foi para outro estado, porque eles

pedem passaporte e não deixam entrar. Na Bahia não entra, pois é muito calor. Ele só

gosta do clima do Norte de Minas para baixo; para cima não vai. Também não gosta

dos ares praianos, portanto não vai para o Rio de Janeiro. Só vai até Lajinha. Do

Espírito Santo também não gosta, pois são ares praianos. Não vai à região da Zona
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da Mata, no Leste, não vai porque já começa a sentir esses ares. De Juiz de Fora

para lá já tem dificuldades de ir por causa da praia. No Sul de Minas, só vai até o

limite de Extrema e Pouso Alegre. Não passa porque é muito frio e também tem a

poluição de São Paulo. Ao Triângulo também o mosquito não vai, não gosta muito

daqueles ares, porque depois vai a Mato Grosso - tem lá o Pantanal, e ele tem medo

de jacaré. O “Aécio aegypti”, ou melhor, Aedes aegypti tem medo de jacaré.

Vejam bem, vem o secretário  dizer  que é  um problema porque é um mosquito

diferente. Será que não foi para outros estados? Acho que foi, pois ele não tem de

apresentar passaporte para ir para outros estados. O secretário disse, também, que

era época de eleições. Tivemos eleições, trocou-se o prefeito, a administração, e não

tiveram condições de fazer um bom controle. Mas houve eleições no Brasil inteiro,

não foi apenas em Minas. Por que Minas Gerais foi a campeã de casos?

Secretário, sinceramente! Faltaram recursos? Se faltaram, o governo está jogando

fora agora R$33.000.000,00. Disse que vai gastar R$70.000.000,00 com a dengue.

Devem estar achando pouco. Não gosto de torcer para dar errado. Fiz até um projeto

de lei, que está na Comissão de Justiça parado, que era para criar uma entidade real

de combate à dengue, uma espécie de fundação de combate a epidemias, mas para

trabalhar realmente com as causas, com a motivação, com o combate, enfim, para

estudar  cientificamente  a  dengue.  O  meu  projeto  não  passou.  Será,  então,  que

R$70.000.000,00 não são suficientes? Não é possível que não o sejam. Mas tudo

bem, se é por causa de dinheiro, como vamos aprovar um projeto em que o governo

abre mão de mais R$33.000.000,00? É um bom recurso, por exemplo, para se fazer o

combate à dengue.

Sr.  Presidente,  vou  votar  contra  esse  projeto,  porque  o  Estado  está  quebrado,

falido, Minas está quebrada, o Aécio a quebrou. E ainda abrir mão de dinheiro? Não

se abre mão de dinheiro para investir em saúde, educação, mas para os empresários.

Nesse caso, não há choque de gestão. Para os grandes empresários não há choque

de  gestão,  mas  saco de bondades,  em  especial  em  véspera  de  eleições.  Nessa

época, abre-se mão de impostos, reduz-se ICMS, reduzem-se alíquotas. Em véspera

de eleições, é uma beleza fazer isso para empresário. No entanto, vão cortar o “pé na

cova” para as professoras, não dão dinheiro para elas se alimentarem. Para isso é
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choque de gestão. Para o empresário, tudo; para o povo, nada! Eh, governo! Voto

contra, Sr. Presidente.

O  presidente  -  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo

nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio

Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -

Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo

Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João

Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca

Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Zé

Maia.

- Registram “não” os deputados:

Adalclever Lopes - Almir Paraca - André Quintão - Durval Ângelo - Elismar Prado -

Gilberto Abramo - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Tadeu

Martins Leite - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O deputado Antônio Carlos Arantes - Presidente, meu voto é “sim”.

O deputado Juarez Távora - Votei “sim”.

O deputado Duilio de Castro - Presidente, votei “sim”.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 41 deputados. Votaram “não” 12

deputados. Está aprovado o Substitutivo nº 1, salvo emendas.

Questão de Ordem

O deputado Durval Ângelo - Presidente, primeiramente só pode haver declaração

do parlamentar no microfone após o anúncio do resultado, porque muitas vezes o

sistema atrasa o registro do voto e pode haver duplicidade. O correto é proclamar o
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resultado somente após. Até para haver ordem, pois temos de conferir na hora em

que o  presidente  proclamar  e  incluir  alguém.  Se for  após,  teremos condições  de

conferir se a votação foi correspondente ou não. Por quê? Porque também há um

princípio regimental de não se interromper o processo de votação. Não pode haver

interrupção de parlamentar ao microfone nem do presidente por matéria estranha ao

processo de votação.

O presidente -  Deputado Durval  Ângelo,  não se trata de declaração de voto. O

deputado  não  conseguiu  registrar  seu  voto  no  painel  eletrônico  e  solicita  pelo

microfone que seu voto seja computado.

O deputado Durval Ângelo - Após o registro final do Plenário.

O  presidente  -  Não,  é  nesse  momento  mesmo.  Inclusive  a  presidência  e  a

assessoria  fazem  a  conferência  para  ver  se  o  deputado  que  está  solicitando  o

cômputo de seu voto realmente não conseguiu fazê-lo pelo painel eletrônico.

O deputado Durval Ângelo - Então, vou fazer o seguinte: daqui para frente vou fazer

questão de ordem. Toda declaração de voto que acontecer durante o processo, vou

indagar um a um para saber se o processo eletrônico registrou.

O presidente - Declaração de voto é feita posteriormente à votação.

O deputado Durval Ângelo - Não é declaração, é durante o processo de votação. V.

Exa. quer colocar alguma questão para justificar o que não dá para ser justificado.

O presidente -  Se V. Exa. quiser indagar, não existe nenhuma objeção. Fique à

vontade.

O deputado Durval Ângelo - Tudo bem. Para todos que pedirem declaração de voto

daqui para frente - isso vai atrasar muito o processo - , eu vou pedir a conferência um

a um.

O presidente - Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os deputados:

Adalclever Lopes - Almir Paraca - André Quintão - Cabo Júlio - Carlos Henrique -

Durval Ângelo - Gilberto Abramo - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Sávio Souza

Cruz - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

- Registram “não” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio
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Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio

Braz - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fred

Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Zé Maia.

O deputado Antonio Lerin - Presidente, meu voto é “não”.

A deputada Luzia Ferreira - Presidente, meu voto é “não”.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 13 deputados. Votaram “não” 42

deputados. Está rejeitada a Emenda nº 1.

Questão de Ordem

O deputado Durval  Ângelo - Gostaria que fosse verificado no painel se os  dois

deputados votaram no processo eletrônico ou não, somente para questão de ordem.

O presidente -  O deputado Antonio Lerin  não havia votado no painel,  deputado

Durval Ângelo.

O deputado Durval Ângelo - Correto. E a deputada Luzia Ferreira?

O presidente - Também não havia votado, deputado Durval Ângelo.

O deputado Durval Ângelo - Correto.

O presidente - Em votação, a Emenda nº 2.

- Registram “sim” os deputados:

Almir Paraca - André Quintão - Cabo Júlio - Durval Ângelo - Elismar Prado - Gilberto

Abramo - Ivair Nogueira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz -

Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

- Registram “não” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio

Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva

- Doutor Wilson Batista - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon

Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João



3570
____________________________________________________________________________

Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu

- Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Zé Maia.

O deputado Duarte Bechir - Presidente Dinis Pinheiro, registro o meu voto “não”.

O presidente -  Está computado.  Votaram “sim” 14 deputados. Votaram “não” 38

deputados, totalizando 52 votos. Está rejeitada a Emenda nº 2.

Questão de Ordem

O  presidente  -  Deputado  Durval  Ângelo,  o  problema  é  do  painel.  Somente  a

presidência e a assessoria estão visualizando. Lamentavelmente o painel não está

sintonizado com o visor da presidência.

O deputado Durval Ângelo - Então o problema é grande, um problema técnico.

O  presidente  -  Mais  uma vez,  solicito  ao  deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  que

promova a retificação desse painel. Em votação, a Emenda nº 3.

- Registram “sim” os deputados:

Adalclever Lopes - Almir Paraca - André Quintão - Arlen Santiago - Cabo Júlio -

Carlos  Henrique  -  Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Gilberto  Abramo  -  Pompílio

Canavez - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes

- Vanderlei Miranda.

- Registram “não” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio

Braz - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fred

Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia  Ferreira  -  Marques  Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  Pinduca  Ferreira  -  Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Zé Maia.

O presidente -  Votaram “sim”  15  deputados.  Votaram “não”  41  deputados.  Está

rejeitada a Emenda nº 3. Em votação, a Emenda nº 4.
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- Registram “sim” os deputados:

Adalclever Lopes - Almir Paraca - André Quintão - Cabo Júlio - Carlos Henrique -

Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Gilberto  Abramo  -  Pompílio  Canavez  -  Rogério

Correia - Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes.

- Registram “não” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano

Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely

Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo

-  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique  -  Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca

Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Zé

Maia.

O presidente -  Votaram “sim”  13  deputados.  Votaram “não”  42  deputados.  Está

rejeitada a Emenda nº 4. Votação da Emenda nº 5.

Questão de Ordem

O deputado Ulysses Gomes - Agradeço a compreensão de V. Exa., Sr. Presidente.

Tive  oportunidade  de  falar  um  pouco  do  projeto,  e  estamos  apresentando  várias

emendas - oito. Estamos na Emenda nº 5, e a considero uma das mais importantes,

porque trata do conteúdo do núcleo do projeto, que é garantir que o regime especial

de tributação seja ampliado para todo o setor, caso seja aprovado nesta Casa. Volto a

dizer que, infelizmente, hoje, ao aprovar esse regime especial de tributação para um

setor, apenas algumas empresas foram questionadas pelo Ministério Público. Só do

setor atacadista, das 600 empresas que existem no Estado, apenas 12 conseguiram

esse  benefício.  Fica  aqui  a  sugestão  dessa  importante  emenda,  para  que  esse

benefício seja ampliado para todo o setor, garantindo assim igualdade na disputa de

mercado.

O presidente - Em votação, a Emenda nº 5.

- Registram “sim” os deputados:
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Adalclever Lopes - André Quintão - Anselmo José Domingos - Cabo Júlio - Carlos

Henrique - Durval Ângelo - Elismar Prado - Gilberto Abramo - Jayro Lessa - Pompílio

Canavez  -  Rogério  Correia  -  Sávio  Souza  Cruz  -  Tadeu  Martins  Leite  -  Ulysses

Gomes.

- Registram “não” os deputados e as deputadas:

Alencar  da Silveira Jr.  -  Ana Maria Resende -  Antônio Carlos  Arantes -  Antônio

Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -

Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fred Costa -

Glaycon  Franco  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Valadares  -  Hely  Tarqüínio  -  Ivair

Nogueira -  João Leite -  Juarez Távora -  Juninho Araújo -  Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira -  Liza  Prado -  Luiz Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia

Ferreira - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -

Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Zé Maia.

O presidente -  Votaram “sim”  14  deputados.  Votaram “não”  40  deputados.  Está

rejeitada a Emenda nº 5. Em votação, a Emenda nº 6.

- Registram “sim” os deputados:

Adalclever Lopes - Almir Paraca - André Quintão - Durval Ângelo - Elismar Prado -

Gilberto Abramo - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Tadeu

Martins Leite - Ulysses Gomes.

- Registram “não” as deputadas e os deputados:

Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -

Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro

Silva  -  Doutor  Wilson Batista  -  Duarte  Bechir  -  Fabiano  Tolentino  -  Fred Costa  -

Glaycon  Franco  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Valadares  -  Hely  Tarqüínio  -  Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia  Ferreira  -  Marques  Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  Pinduca  Ferreira  -  Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Zé Maia.

O presidente  -  Votaram  “sim”  11  deputados.  Votaram  “não”  41  deputados.  Está
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rejeitada a Emenda nº 6. Em votação, a Emenda nº 7.

- Registram “sim” os deputados:

Adalclever Lopes - Almir Paraca - André Quintão - Carlos Henrique - Durval Ângelo -

Elismar Prado - Gilberto Abramo - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Sávio Souza

Cruz - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes.

- Registram “não” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio

Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -  Doutor  Wilson Batista -  Duarte Bechir  -  Duilio  de

Castro - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo

Valadares - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Juarez Távora - Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca

Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Zé

Maia.

O presidente -  Votaram “sim”  12  deputados.  Votaram “não”  42  deputados.  Está

rejeitada a Emenda nº 7. Em votação, a Emenda nº 8.

- Registram “sim” os deputados:

Adalclever Lopes - Almir Paraca - André Quintão - Carlos Henrique - Durval Ângelo -

Elismar Prado - Gilberto Abramo - Pompílio Canavez - Sávio Souza Cruz - Tadeu

Martins Leite - Ulysses Gomes.

- Registram “não” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano

Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely

Tarqüínio - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia  Ferreira  -  Marques  Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  Pinduca  Ferreira  -  Rômulo
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Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Zé Maia.

O presidente  -  Votaram  “sim”  11  deputados.  Votaram  “não”  41  deputados.  Está

rejeitada a Emenda nº 8. Em votação, as Emendas nºs 9 a 11.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio

Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -  Doutor  Wilson Batista -  Duarte Bechir  -  Duilio  de

Castro - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo

Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo

-  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique  -  Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca

Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -  Sebastião Costa - Tenente Lúcio -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.

- Registram “não” os deputados:

Adalclever  Lopes  -  Almir  Paraca  -  Carlos  Henrique  -  Durval  Ângelo  -  Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz -

Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes.

O presidente -  Votaram “sim” 43 deputados. Votaram “não” 11 deputados. Estão

aprovadas as Emendas nºs 9 a 11.

Questão de Ordem

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, creio que esta Casa agora terá

oportunidade de começar a implantar algo pelo que sempre brigamos aqui. Há anos

criei uma frente estadual por um transporte digno e de qualidade, lutei pela remissão

das passagens. Há anos vimos brigando por isso. Elaborei agora o projeto tendo em

vista o deficiente e o idoso. Sr. Presidente, isso ocorreu depois de várias e várias

conversas,  a  pedido  de  V.  Exa.  Conversamos  com  o  sindicato  e  o  governo  e

mostramos a necessidade de se implantar a livre passagem. Sei que amanhã, na

imprensa, muitas pessoas aparecerão dizendo que foram elas, mas o autor do projeto

é o deputado Alencar da Silveira Jr.,  a pedido do deputado Dinis Pinheiro. O que

acontece com essa emenda? Ela dá autorização ao governador Antonio Anastasia
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para acabar com a CGO, taxa de gerenciamento do transporte público intermunicipal

e interestadual.  Com isso,  Sr.  Presidente,  teremos uma redução de 4% na tarifa.

Começaremos a remissão por aí, Sr. Presidente. O governo fará a parte dele - são

4%. Para a realização de projetos como esse, estamos liberando 4%. Depois de uma

conversa com o sindicato e com o próprio governo, esta Assembleia poderá dar essa

carta branca ao governador e tirar o gerenciamento. A Prefeitura de Belo Horizonte

está fazendo a mesma coisa, a Câmara Municipal, e faremos no Estado. O governo

de Minas está fazendo por onde, ou seja, objetiva manter as passagens a um preço

baixo. A taxa de gerenciamento é só o início. Daqui a pouco teremos outras coisas,

porque ainda luto e brigo, Sr.  Presidente. Quero lembrar a todos que o transporte

público tem de ser tratado como é tratada a cesta básica. Fica, então, a justificativa

dessa emenda. Esta Casa poderá fazer justiça social  no transporte público com a

ajuda do governador Antonio Anastasia, do governo de Minas, dos senhores e do

deputado Alencar da Silveira Jr., autor da emenda, o mesmo autor do passe livre para

os idosos e o mesmo deputado que criou a TV Assembleia. Muito obrigado.

O presidente - Tudo bem, deputado. Só tenho dúvida em relação à autoria do passe

livre para os idosos. Vamos em frente. Em votação, a Emenda nº 12.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel  -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de

Castro -  Elismar  Prado -  Fabiano Tolentino -  Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa  -

Gustavo Valadares -  Ivair  Nogueira  -  Jayro Lessa -  João Leite  -  Juarez Távora  -

Juninho  Araújo  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz

Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Marques  Abreu  -  Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

- Registram “não” os deputados:

Adalclever Lopes - Cabo Júlio - Gilberto Abramo - Rogério Correia - Sávio Souza
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Cruz.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  46  deputados.  Votaram  “não”  5  deputados.  Está

aprovada a Emenda nº 12. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº

4.454/2013 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno, com as Emendas

nºs 9 a 12. À Comissão de Redação.

Discussão,  em 2º turno,  da Proposta de Emenda à Constituição nº  62/2013,  do

governador do Estado,  que altera o § 5º do art.  14 da Constituição do Estado.  A

Comissão Especial  opina pela aprovação da proposta na forma do vencido em 1º

turno. Vem à Mesa requerimento do deputado Luiz Humberto Carneiro em que solicita

o adiamento da votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 62/2013 por 5

dias.  Em votação,  o requerimento.  As  deputadas e  os  deputados  que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.811/2013, do governador do Estado,

que institui o Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos de Minas

Gerais  -  PPDDH-MG. A Comissão de Direitos  Humanos opina pela aprovação do

projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai  submeter a matéria a votação

pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art.

63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico,

a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo

José Domingos -  Antônio Carlos Arantes -  Antônio Genaro -  Antonio Lerin -  Arlen

Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Mosconi -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Duilio de

Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon

Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João

Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neilando Pimenta -
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Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio -

Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  50  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,

portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.811/2013 na forma do vencido

em 1º turno. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto

O deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, como relator do projeto

no 1º e 2º turnos, quero fazer um destaque da votação neste momento. Sabemos que

já funciona, há algum tempo, o Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos

Humanos no Estado, um convênio do governo do Estado com o governo federal e

algumas  entidades  da  sociedade  civil.  Temos  uma  lei  federal  que  trata  desse

programa e precisaríamos de uma lei de iniciativa do governador,  regularizando e

adequando o  projeto  a  Minas  Gerais,  até  porque envolve  repasse de  recursos  a

entidades da sociedade civil, que promovem esse trabalho de proteção a defensores

de direitos humanos. Um programa que é sucesso no Brasil inteiro e veio completar

outros dois programas, o Provita e o PPCAAM. Um trata da questão de proteção à

testemunha, o outro, ao adolescente em situação de risco, ameaçado de morte. Esse

terceiro programa completa a tríade de proteção que entendemos ser  necessária.

Quero destacar que hoje há vários defensores de direitos humanos em Minas Gerais

abrigados nesse programa, como a grande liderança xacriabá, o cacique Santos, que

tem-se destacado na luta da defesa dos direitos indígenas da comunidade xacriabá

em São João das Missões. Poderia destacar também várias lideranças quilombolas

que estão hoje, em Minas, protegidas por esse programa. É importante dizer que ele

também protegeu outros setores, pessoas que defendem os direitos humanos, como

a irmã Geraldinha, do MST, de Salto da Divisa. Destaco ainda a seriedade com que

esse programa é conduzido pela Sedese, além da seriedade das entidades parceiras.

Esse projeto  de  lei  está  aqui  desde março  e  agora,  em  tempo  recorde,  está  se

adequando à legislação federal. Aproveitamos, no bojo desse projeto, para fazer uma

emenda, acordada com o governo, pela intermediação feita pelo deputado João Leite,

para criar  um dispositivo para envolver,  abraçar o sistema de prevenção à tortura.
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Sabemos que hoje a criação do mecanismo de prevenção e combate à tortura e

outras penas cruéis e degradantes é fundamental por ter sido fruto de um protocolo

firmado  pelo  Brasil  com  a  ONU  e,  ao  mesmo  tempo,  aprovado  pelo  Congresso

Nacional. Foi confirmado, em agosto deste ano, pelo projeto da presidenta Dilma, que

criou o mecanismo nacional. Minas Gerais está sendo o sexto estado do Brasil a criar

o mecanismo de prevenção contra a tortura através do conselho. No momento, foi a

emenda  possível,  que  irá  permitir  o  funcionamento  desse  mecanismo em  Minas

Gerais e ajudará, e muito, no combate e na prevenção contra a tortura no Estado. É

significativo que o projeto tenha recebido 50 votos “sim”, nenhum voto contrário e

coloque Minas Gerais na política de proteção dos direitos humanos, na defesa dos

direitos fundamentais, na garantia da vida e, ao mesmo tempo, dê àqueles que estão

na luta pelos direitos humanos um mecanismo e uma garantia na defesa do bem mais

precioso que existe: a vida. Então fica aqui um agradecimento a toda a Assembleia, a

todos os servidores e assessores desta Casa e aos membros da Secretaria-Geral da

Mesa, que permitiram a aprovação desse projeto nos termos em que o aprovamos.

Obrigado a todos.

O  presidente  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.441/2013,  do

governador do Estado, que extingue o Departamento Estadual de Telecomunicações -

Detel - e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2,

que apresenta.  Em discussão,  o  projeto.  Não há oradores inscritos.  Encerra-se a

discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto, salvo emendas.

- Registram “sim” as deputadas e os deputados:

Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -

Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor
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Wilson Batista -  Duilio  de Castro -  Fabiano Tolentino -  Glaycon Franco -  Gustavo

Corrêa -  Gustavo Valadares -  Ivair  Nogueira -  Jayro  Lessa -  João Leite  -  Juarez

Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado -

Luzia  Ferreira  -  Marques  Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  Pinduca  Ferreira  -  Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.

- Registram “não” os deputados e a deputada:

Almir Paraca - André Quintão - Carlos Henrique - Durval Ângelo - Elismar Prado -

Maria Tereza Lara - Pompílio Canavez - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes.

O deputado Luiz Humberto Carneiro - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O deputado Fred Costa - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O deputado Duarte Bechir - Presidente, deputado Duarte Bechir, “sim”.

O deputado Célio Moreira - Voto “sim”.

O deputado Gilberto Abramo - Voto “não”.

O deputado Adalclever Lopes - Meu voto é “não”.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 42 deputados. Votaram “não” 11

deputados. Está aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, as Emendas nºs 1

e 2.

- Registram “sim” as deputadas e os deputados:

Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -

Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fred

Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette

de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira

- Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda - Zé

Maia.

- Registram “não” os deputados e a deputada:

Adalclever Lopes - Almir Paraca - Durval Ângelo - Elismar Prado - Maria Tereza
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Lara - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Tadeu Martins Leite.

O presidente -  Votaram “sim”  43  deputados.  Votaram “não”  8 deputados.  Estão

aprovadas as Emendas nºs 1 e 2. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de

Lei nº 4.441/2013 na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2. À

Comissão de Redação.

O presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 4.785/2013, da

Mesa da Assembleia, que altera dispositivos da Resolução nº 5.100, de 29/6/1991,

que dispõe sobre o Apoio às Atividades de Representação Político-Parlamentar e dá

outras providências, e da Resolução nº 5.214, de 23/12/2003, que altera o Sistema de

Carreira  dos  Servidores  da  Secretaria  da  Assembleia  Legislativa  e  dá  outras

providências. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,

de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio

Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio

Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -  Doutor  Wilson Batista -  Duarte Bechir  -  Duilio  de

Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -

Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette

de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira

- Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio

Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa -

Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Zé Maia.

O deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, queria registrar meu voto "sim".
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O presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  51  deputados.  Não  houve  voto

contrário.  Está,  portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Resolução  nº

4.785/2013 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 27/2012, do Tribunal de

Contas, que modifica dispositivos e acrescenta o art. 114-B na Lei Complementar nº

102, de 17/1/2008. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em

discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio -

Carlos  Henrique -  Carlos  Mosconi  -  Célio  Moreira  -  Dalmo Ribeiro Silva  -  Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado -

Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella

- Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora -

Juninho  Araújo  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques

Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu

Martins Leite - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

- Registra “não” o deputado Gilberto Abramo.

O presidente - Votaram “sim” 54 deputados. Votou “não” 1 deputado. Está aprovado

o  Substitutivo  nº  1.  Está,  portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei

Complementar nº 27/2012 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À
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Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 53/2013, do governador

do Estado, que institui o Regime de Previdência Complementar para os servidores

públicos  titulares  de  cargos  efetivos  dos  Poderes  do  Estado  e  os  membros  de

Poderes, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública do

Estado; fixa limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões de que

trata o art. 40 da Constituição da República; autoriza a criação de entidade fechada

de previdência complementar,  na forma de fundação,  e dá outras  providências.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º turno.

Questões de Ordem

O deputado Rogério Correia - Antes de discutir o projeto, tenho uma questão de

ordem. Esse Projeto de Lei Complementar nº 53/2013 institui o regime de previdência

complementar dos servidores públicos. Para que esse projeto seja aprovado, para

que essa lei seja sancionada pelo governador, teremos de alterar a Constituição do

Estado, e já existe, nesta Casa, a Proposta de Emenda à Constituição nº 62/2013.

Essa proposta de emenda à constituição foi retirada de votação, porque não havia

quórum para aprová-la na reunião de hoje. Foi feito um requerimento, e, se não me

engano,  o  deputado  Neider  Moreira  solicitou  a  retirada  do  projeto.  Portanto,  não

votaremos a PEC hoje. Não podemos enviar ao governador uma proposição de lei

complementar para sanção sem que a Constituição seja alterada. Fazer isso é um ato

temerário. Já entramos com ação: há na Justiça uma alegação do Ministério Público

relativamente ao PLC nº 54, que se refere ao Funpemg, e ele já apresentou uma ação

para barrar o projeto, por irregularidades ocorridas nesta Casa, com a apresentação

de emenda de 2º turno sem acordo de líderes. Neste caso, parece-me mais evidente

o  vício  da  Casa  ao  aprovar  um  projeto  de  lei  complementar  sabidamente

inconstitucional.  Tanto ele é  inconstitucional  que há uma PEC do governador  que

estava para ser votada anteriormente ao projeto, para regularizar a situação deste.

Portanto, presidente, a minha questão de ordem, em primeiro lugar, é para que V.

Exa., por inconstitucionalidade - que cometeríamos agora -, retire de votação o PLC

nº 53 e o coloque em votação apenas após a aprovação da Proposta de Emenda à
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Constituição nº 62. Parece-me óbvio não podermos fazer a votação do projeto de lei

neste  momento,  até  porque  o  prazo  para  enviá-lo  ao  governador  é  de  15  dias.

Provavelmente vamos sair de recesso, e o governador terá de sancionar um projeto

antes  da  promulgação  da  PEC.  Portanto,  o  projeto  se  tornaria  evidentemente

inconstitucional.  O  governador  cometeria  um ato  inconstitucional,  pois  ele  próprio

enviou  a  emenda.  Isso  pode  gerar  até  improbidade  administrativa  para  o  próprio

governador.  Queria alertá-los, até pelo respeito que tenho ao governador.  Embora

seja de partido diferente, ele merece todo o nosso respeito. Ele é um governador que

tem cuidado com as questões constitucionais, e sabemos que é um homem correto.

Então, pode ser que o governador tenha de vetar o projeto por inconstitucionalidade.

Bem  lembrado,  deputado  André  Quintão:  o  governador,  sendo  constitucionalista,

vetará o projeto, porque ele não pode sancionar um projeto havendo uma proposta

dele mesmo de alteração da Constituição só para torná-lo viável. Então, presidente, a

minha sugestão, a minha questão de ordem é para que o projeto não seja votado

hoje.

O deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, é só para esclarecer que, a meu ver,

embora  o  deputado  Rogério  Correia  tenha  fundamentado  sua  argumentação,  a

questão constitucional é a da criação da fundação; não se trata de votar esse projeto.

O governador não criará fundação de direito privado enquanto não votarmos a PEC.

Aqui,  ainda  não  estamos  criando  a  fundação  de  direito  privado.  A Constituição

Estadual impede é a criação de fundação de direito privado, e não é o que estamos

fazendo.  Vamos  votar  um  projeto  de  lei,  e  o  governador  Anastasia,  mestre

constitucionalista que é, com certeza, não criará fundação de direito privado enquanto

não votarmos a Proposta de Emenda à Constituição nº 62, o que é completamente

diferente. Então, pedimos para votarem “sim”.

O deputado André Quintão - Presidente, temos a preocupação de não votarmos

nenhuma matéria inconstitucional. O governador não mandaria alterar a Constituição

para depois aprovar o projeto. Concordo com o deputado Rogério Correia. Essa é

uma questão de ordem, não é um encaminhamento de votação. Poderíamos votar na

mesma pauta, até porque a oposição está aqui para dar quórum para votação, senão,

vão falar que a oposição está obstruindo a votação. Parece-me que o governo é que



3584
____________________________________________________________________________

não tem o número de deputados para  votar  a proposta.  Veja  bem, o  número de

deputados da base não é suficiente para votar a proposta de emenda à Constituição.

Aos deputados da base que estão aqui, parabéns. Entretanto, há deputados da base

que  não  estão  aqui,  o  que  vai  obrigar  vocês  a  votarem  em  outro  projeto

inconstitucional, porque não se votou a proposta de emenda. Será que o governador

vai sancioná-lo? Deixo a pergunta. Será que, em vez de questionar os argumentos

bem fundamentados da oposição, não seria melhor deixar a base aqui para votar a

proposta e não deixar o governador nesse constrangimento? A base do governo que

não  veio  -  a  que  está  aqui  está  de  parabéns  -  vai  deixar,  deputado  Lerin,  o

governador  constrangido.  Ele  vai  ter  de  sancionar  um  projeto  que  vai  ser

inconstitucional, porque a base não estava aqui para votar. Então, quero alertar para

isso.  Aliás, estamos preocupados com a exposição política que o governador  terá

com essa matéria.

O presidente - Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o deputado

Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, não vou gastar o tempo de uma hora

para discussão. Quero acalmar meus nobres colegas, até porque temos uma pauta

extensa e não é  o meu desejo hoje permanecer  na obstrução,  inclusive não é a

posição  do  nosso  bloco.  Mas  não  poderia  deixar  de  fazer  o  encaminhamento

contrariamente a este projeto de lei.

No  primeiro  argumento  tentei  expor  aos  deputados  a  inconstitucionalidade  da

votação do projeto de lei complementar neste momento. Deputado Bonifácio Mourão,

com todo respeito que tenho a V. Exa., a sua justificativa não me convenceu, porque

no projeto de lei complementar o governo já cria uma entidade. Então, ao sancionar

esse PLC, já estará dando aval para criação dessa entidade de direito privado, o que

não pode ser  feito  no  ato  da  constituição.  Então,  esse é  o problema da votação

anterior. Provavelmente, se a PEC não for aprovada a tempo, o governador terá de

vetar o projeto. Em todos os casos, a Assembleia caminhou procurando discutir o

projeto. Inclusive vamos alertar o Ministério Público para mais esse problema, porque

esse projeto de lei diz respeito também à vida de todos os servidores que entrarão no

serviço público daqui para frente e estabelece essa nova lei complementar.
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Em relação a essa nova lei complementar, expus já no debate no primeiro turno

alguns senões que gostaria de rapidamente relembrar. O primeiro deles é que este

projeto não é - expliquei, inclusive, à deputada Maria Tereza Lara - o mesmo projeto

aprovado pelo governo federal. Às vezes, aqui em Minas falam assim: tal estado fez

igual;  o  Estado  é  governado pelo  PT;  no  governo  federal  fizeram igual.  Então,  o

argumento  nunca  é  do  conteúdo,  é  sempre  se  é  diferente  ou  igual  a  alguma

administração que o PT fez. Não considero que isso seja centro de um argumento.

Pode ser até uma justificativa, mas não o centro de um argumento.

Mas  neste  caso  não  é  o  mesmo.  Por  exemplo,  o  projeto  do  governo  federal,

deputada Maria Tereza Lara,  foi  aprovado pela lei  complementar  com três fundos

específicos, os quais foram criados: um para o Poder Judiciário, um para o Poder

Executivo e um outro para o Poder Legislativo. Agora no substitutivo criou-se um

fundo porque não havia nenhum. Esses fundos criados serão gerenciados por algo

para que não se prevê aqui a licitação. Então, a empresa não terá, obrigatoriamente,

de ser licitada. No projeto do governo federal obriga-se a licitação, e isso ficou lá

claro. Portanto, esses são dois problemas enormes, duas grandes diferenças.

O outro problema é que aqui  não foi  nada discutido com os sindicatos,  com os

servidores  públicos,  com  ninguém.  Esse  projeto  chegou  aqui  rápido  e  rasteiro.

Aprovou-se o Funpemg. No governo federal quem enviou esse projeto para lá foi o

Lula  em  2007,  mas  foi  aprovado  agora,  em  2012.  Portanto,  foram  5  anos  de

discussão. Isso foi maturado, discutido com os servidores, alterado. Houve uma série

de  questões  colocadas,  levantadas,  modificadas  pelos  deputados  e  senadores.

Passou na Câmara, depois no Senado. Voltou para a Câmara, voltou para o Senado.

É um projeto  que foi  discutido com as entidades e com os próprios  deputados e

senadores. Já esse, não. Esse projeto chegou aqui e é difícil saber qual deputado

tem conhecimento dele mesmo e o que está alterando na lei complementar. O único

argumento que ouvi do governo aqui foi o seguinte: o governo federal fez igual. Foi o

único argumento. Primeiro, não é igualzinho. Segundo, o que consta nele? O que foi

feito lá tem de ser feito aqui? Não necessariamente, senão não precisaria de lei nem

da  Assembleia  Legislativa.  Se  já  foi  feito  em  Brasília,  feche-se  a  Assembleia

Legislativa, afinal já foi feito lá mesmo. Isto não é argumento: existe lá, foi feito lá.
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Ora, então para que está sendo votado aqui?

É  exatamente  para  fazermos  um  debate  real  da  situação  da  previdência

complementar em Minas Gerais. Nem nós nem os sindicatos fizemos esse debate.

Aliás, deputada Maria Tereza Lara, no dia em que os  sindicatos  vieram aqui,  a

secretária Renata Vilhena também veio. Os sindicatos disseram para ela: “Secretária,

você nos apresentou isso. Dissemos que topávamos fazer a discussão e o debate”.

Haveria até um fórum que seria realizado na Assembleia  Legislativa para que os

sindicatos debatessem o tema, já integrando então a discussão dos sindicatos com

os  deputados.  A secretária,  em vez de fazer  isso,  resolveu  rapidamente  enviar  o

projeto para pegar carona no projeto do Funpemg. Ela não se comprometeu a fazer

nenhum acordo de debate com os sindicatos. São diferenças enormes, e o trâmite

também, de um projeto e de outro.

Por fim, é um projeto oportunista, porque ele está vindo aqui mais para justificar o

Funpemg. Esse fundo foi um verdadeiro absurdo, foram R$3.500.000.000,00 que o

Estado roubou do servidor público. Aquilo era recurso do servidor público, do fundo

de  previdência.  O  governo  não  poderia  fazer  o  que  fez.  Isso  está  na  Justiça,  e

dificilmente o governo ganhará. Sabe o que vai acontecer? E o governador Anastasia

sabe disso. Aqui até retiro os elogios que fiz a ele no projeto anterior por causa da

irresponsabilidade nesse projeto. Agora me lembrei disso, o deputado Durval Ângelo

tem razão. Lembro agora a irresponsabilidade dele quando enviou esse projeto. O

governador sabe muito bem que isso é inconstitucional e que ele perderá dinheiro e

recurso para o Estado por causa desse projeto. Ele não terá a liberação de verbas,

que são eventuais para o Estado, porque a lei não permite se ele não tiver a liberação

do Ministério da Previdência e não estiver regular com a Previdência no Estado.

A Previdência avisou que não poderia ser retirado o dinheiro do fundo. Isso é uma

irregularidade,  não terá  o  Certificado de Regularização  Previdenciária.  Não  tendo

esse certificado, o governo perderá recurso. O que ele fará? Ele entrará na Justiça

para tentar receber esses recursos. Evidentemente, como aconteceu em Alagoas, a

Justiça derrotará o governador.  Se não for  a Justiça mineira,  será o STF. Um dia

algum  governador  precisará  repor  os  recursos  ao  fundo  de  previdência  que  o

governador retirou agora, o que é uma irresponsabilidade com o futuro, tanto com a



3587
____________________________________________________________________________

previdência quanto com o caixa do Estado.

Esse PLC nº 53 acompanhou a ideia do fim do Funpemg. Por isso não podemos

aprovar. A retirada dos R$3.500.000.000,00 do dinheiro do servidor público do fundo

de previdência  foi  o  que chamamos de rapar  o  tacho.  O  governo rapou o tacho

porque ele espera ter uma folga de uns R$700.000.000,00, R$800.000.000,00, que é

o que ele deposita no fundo para pagamento dos servidores e deixará de depositar

enquanto gasta esse dinheiro. Isso dará uma sobrevida de uns cinco, seis meses

para o governo para que o choque de gestão não seja completamente desmascarado

- se é que pode ser mais desmascarado do que já foi - durante o ano eleitoral.

Portanto, até um ato, deputado Durval Ângelo, de irresponsabilidade como esse o

governador Anastasia está topando fazer para proteger o senador e sua candidatura

neoliberal.  Se o  choque de  gestão for  agora  evidentemente  explicitado como um

projeto  falido,  como o  é,  a  candidatura  do  senador,  que  já  não decola,  decolará

menos ainda. O governador está preferindo fazer, para esconder esse fato do Brasil,

um ato de irresponsabilidade de gestão impressionante. Isso é colocar em risco o

Estado, até o recebimento de recursos da União, que é o que fala a lei.

Depois não adianta dizer que estão sendo perseguidos pela presidenta Dilma. Isso

é  legal.  Se  o  Ministério  da  Previdência  conceder  o  Certificado  de  Regularidade

Previdenciária para o Estado de Minas Gerais, quem conceder esse certificado estará

cometendo  ato  de  improbidade  administrativa,  de  descumprimento  da  lei.  Então,

depois, deputados Luiz Humberto Carneiro e Antonio Lerin, não venham dizer que a

culpa é da presidenta, que está perseguindo Minas Gerais. Não será. Já fica aqui dito

para os telespectadores. O ato de responsabilidade do governador ele já conhece

agora. Quando não vierem as verbas, não culpem a Dilma por isso; culpem o próprio

governador  do  Estado  e  esta  Assembleia  Legislativa  por  terem  terminado  com  o

recurso do Funpemg e ficado inadimplentes com o ministério.

A lei obriga a presidenta da República, o governo federal, seja ele qual for, a não

conceder o certificado se o estado não estiver em dia com a previdência. Ao retirar o

dinheiro do fundo do servidor, passa a estar irregular com o Ministério da Previdência.

Então, está explicado.

Governador, não dê desculpas depois e nem coloque o senador para ir ao Senado -
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isso quando ele vai - para falar mentira e dizer que a Dilma está perseguindo Minas

Gerais, que ela não é mineira. Ele gosta de falar isso. Diz que ela não é mineira, que

mineiro só é ele, que nasceu aqui, que é o único mineiro da face da Terra. Vai falar

mentira no Senado. Então, que fique desde já claro aqui que isso é uma obrigação do

governo  federal.  Retirar  a  verba  do Funpemg é  um  ato  de  irresponsabilidade  de

gestão,  do maldito  choque de gestão que quebrou Minas.  Infelizmente,  é preciso

lembrar que Aécio quebrou Minas. Então, vou votar contra esse projeto.

Fica  aqui  também  uma  lembrança  nossa  para  esse  caso  da  previdência

complementar, essa situação de rapar o tacho do Funpemg. E refiro-me ao caos em

que se encontra o Estado em vários pontos. Hoje citei a saúde. O governo federal

está implantando o Mais Médicos, que é sucesso mundial, já virou referência mundial,

até o senador elogiou esse programa. Isso agora; primeiro, não quis deixar votá-lo.

Ele  não queria  também baixar  a  conta de luz.  Repito:  agora até  o  senador  está

elogiando o Mais Médicos. Aqui, infelizmente, estamos com um problema sério como

esse  da  dengue.  Fomos  campões  da  dengue,  deputado  Doutor  Wilson  Batista.

Fomos campões no ano passado e seremos no próximo ano também.

O deputado Doutor Wilson Batista quer me fazer um aparte.

O deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - Agradeço-lhe. Solicitei este aparte

apenas para fazer algumas considerações. Quando Aécio Neves elogia o programa

Mais Médicos, ele o faz com algumas correções, e não com a aberração como está

sendo mostrado. Com relação à vinda de médicos, todos somos de acordo, mas que

se pague ao profissional,  e  não ao ditador  lá  em Cuba.  O médico  vem aqui  ser

escravizado  apesar  de  ter  um  diploma  que  levou  anos  para  adquirir.  Então,

precisamos  aprovar  o  projeto,  elogiar,  mas  não  da  forma  “mutada”,  com  essa

aberração que se fez no Mais Médicos, que, com certeza, daqui a cinco, dez anos

não vai trazer resultados, como está ocorrendo com a educação.

Saiu recentemente o relatório sobre a educação, e o Brasil ocupa o 58º lugar no

ranking de qualidade de educação no mundo. Isso é um absurdo. Após 10 anos, 70%

dos alunos no Brasil - está no relatório e posso passar a fonte -, não têm nível de

qualidade em conhecimentos básicos de português, matemática e ciências. O PT está

promovendo muitos avanços, mas, na realidade, isso não está acontecendo entre a
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nossa população.

Podemos  citar  também  a  área  da  saúde.  No  Rio  de  Janeiro,  12.500  pessoas

esperam na fila para pegar uma senha e agendar uma consulta, e não para serem

atendidas. Há pessoas frágeis, doentes, chorando nas filas para pegar uma senha e

agendar o atendimento.

Queria, deputado Rogério Correia, saber se esses médicos que o governo federal

está trazendo, pelo programa Mais Médicos, vão retirar esses pacientes das filas das

cirurgias cardíacas, ortopédicas e oftalmológicas. Os pacientes estão morrendo nas

filas aguardando essas cirurgias.

São  questões  graves  e  sérias  que  o  PT,  nos  seus  10  anos  de  governo,  não

resolveu. Ele não conseguiu trazer todos esses benefícios para a população. Sem

falar das obras que ele tanto prometeu no PAC, que hoje é o programa de aceleração

da queda. Eram essas as minhas considerações. Obrigado pelo aparte.

O deputado Rogério Correia - Doutor Wilson Batista, obrigado. Mesmo discordando,

é sempre um prazer receber aparte de V. Exa., pois é sempre no tom da política e do

debate. Tenho algumas divergências, mas vou falar rapidamente porque não é minha

intenção  fazer  obstrução.  Vou  apenas  esclarecer  algumas  questões  que  V.  Exa.

levantou.

Sobre  o  Mais  Médicos,  no  meu  ponto  de  vista,  os  médicos  cubanos  são

necessários. Eles estão vindo em maior quantidade. Se o senador Aécio Neves fosse

presidente da República, está claro em seu projeto que ele retiraria daqui os cubanos.

Assim, o programa Mais Médicos deixaria de existir.  Ele falou.  Ele disse que não

aceita  os  médicos cubanos  no Brasil,  se  eles  não forem pagos  diretamente  pelo

nosso país, mas o senador Aécio Neves não governa Cuba. Se ele quiser governar

Cuba, que vá para lá,  passe a residir lá,  dispute eleições nos conselhos cubanos,

entre no Partido Comunista de Cuba, ou seja, vá por dentro da legalidade que existe

em Cuba, mas parece que não é isso que o senador quer. Então o senador tergiversa

como sempre. Ele é cheio de platitudes. O “senador sofisma”. Ele fala que é a favor

do Mais Médicos, mas sem médico cubano. Ora, mas os médicos que estão vindo

são principalmente cubanos.

Povo mineiro, você que está aí no interior e está recebendo médico cubano que
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está ajudando o seu município, saiba que o senador Aécio Neves é contra a presença

deles no Brasil e em Minas, a não ser que ele consiga convencer o Raul Castro a

modificar a legislação cubana. Cada país tem o seu governo. Já pensou se o ex-

governador for presidente? Ele não vai respeitar os países com que discorda e não

vai ter relações com eles.

É muito engraçado: agora ele quer regulamentar as leis de Cuba. Por que ele não

regulamenta  as  leis  dos  Estados  Unidos? Nos  Estados Unidos não há SUS nem

política pública. Por que o senador Aécio Neves não fala mal do sistema particular

que existe nos Estados Unidos? O Obama está suando para fazer um pouco de SUS

lá. Esse país ele não critica porque ele gosta dos planos de saúde. Quem ataca o

SUS e os médicos cubanos, como ele ataca, muitas vezes faz isso para privilegiar as

entidades  privadas  de  saúde.  Deputado  Doutor  Wilson  Batista,  o  senador  quer

terminar com o programa Mais Médicos, mas não consegue dizer,  não fala e não

confessa. Assim como ele não confessa que quer acabar com o Bolsa Família, que os

tucanos chamaram de “bolsa esmola”. Por que ele não assume que quer acabar?

Mas quer.  Ele  diz  que  vai  transformar  o  Bolsa  Família  em Loas,  e quem estiver

empregado  durante  seis  meses  perderá  o  benefício.  O  Bolsa  Família  é  um

complemento de renda. Cerca de 90% das pessoas que recebem o Bolsa Família têm

emprego. É claro que é um emprego com salário pequeno, mas 90% têm algum tipo

de emprego. Contudo, seis meses depois o senador vai acabar com o Bolsa Família.

Para ele não atacar esse programa, dá uma de esperto, mas no final ele vai acabar.

Saibam que o senador é contra baixar o preço da luz, contra médico cubano no Brasil

e agora, nitidamente, contra o Bolsa Família. Essa é a minha visão em relação a isso.

Doutor Wilson Batista, concordo com V. Exa. O governo de 10 anos do PT não

resolveu tudo,  por  isso  precisamos  de mais  quatro  anos  com a  Dilma,  pois  está

resolvendo.  É  claro  que  não  resolveu  tudo.  Como  iríamos  resolver  todos  os

problemas do Brasil,  como o da saúde, etc.? Não podemos voltar  atrás. Não vou

andar para trás, pois saio do microfone. Imaginem eleger um governo neoliberal que

irá desconstituir tudo o que foi feito nesses 10 anos, sendo que tanto a mais é preciso

fazer. E vamos fazer com a presidenta Dilma. Podem ficar tranquilos que a presidenta

vai continuar mudando o Brasil, porque o País ainda não mudou o suficiente e o tanto
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que precisa.

Muito  obrigado,  presidente.  Deputados,  desculpem-me  porque  me  alonguei  um

pouco, mas foi bem menos que a 1 hora a que tinha direito para fazer o debate. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Não há outros oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 53/2013

Dê-se ao art. 31 a seguinte redação:

Art.  31  -  Para  atender  às  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei

complementar, fica o Poder Executivo autorizado a, no ato de criação da Prevcom-

MG, aportar recursos até o limite de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais)

para cobertura de despesas referentes ao custeio da implantação da Prevcom-MG.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2013.

Gilberto Abramo

Justificação: Apresentamos esta emenda a fim de contribuir com o projeto.

O presidente - Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Gilberto

Abramo, que recebeu o nº 1, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento

Interno,  será  submetida  a  votação  independentemente  de  parecer.  A presidência

informa ao Plenário que as emendas encaminhadas pelo governador do Estado por

meio da Mensagem nº 580/2013, publicada em 29/11/2013, foram incorporadas ao

parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e serão arquivadas nos termos do

inciso IV do art. 180 do Regimento Interno. A presidência vai submeter a matéria a

votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,

c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo

eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emenda.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio
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Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão -

Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro  Silva  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -

Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa

- Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -

Juarez Távora -  Juninho Araújo -  Lafayette de Andrada -  Leonardo Moreira -  Liza

Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu -

Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião

Costa - Tenente Lúcio - Zé Maia.

- Registram “não” os deputados e a deputada:

Adalclever Lopes - Almir Paraca - André Quintão - Durval Ângelo - Elismar Prado -

Maria Tereza Lara -  Paulo Guedes -  Pompílio Canavez -  Rogério Correia -  Sávio

Souza Cruz - Tadeu Martins Leite.

O presidente  -  Votaram  “sim”  44  deputados.  Votaram “não”  11 deputados.  Está

aprovado o Substitutivo nº 1, salvo emenda. Vem à Mesa requerimento do deputado

Gilberto  Abramo em  que  solicita  a  retirada  de  tramitação  da  Emenda  nº  1.  A

presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso VIII do Regimento

Interno. Arquive-se a emenda. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei

Complementar nº 53/2013 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À

Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.926/2013, do deputado João Vítor

Xavier, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Acima o imóvel

que  especifica.  A Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em

discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Com  a

palavra, para encaminhar a votação, o deputado Lafayette de Andrada.

O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, para encaminhar. É um pequeno

alerta. Esse projeto é do deputado João Vítor Xavier e autoriza doação de terreno ao

Município de Rio Acima. Nele também está contida uma emenda da doação de um

terreno  em  Betim.  Para  que  isso  acontecesse,  houve  um  esforço  de  todos  os

deputados de Betim, o deputado Rômulo Veneroso, a deputada Maria Tereza Lara, o
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deputado Pinduca Ferreira e o deputado Ivair Nogueira. Veio a emenda do governo,

anexada  ao  projeto  do  deputado  João  Vítor  Xavier,  e  houve  um  esforço,  um

entendimento de toda a bancada de Betim para que se chegasse a um bom termo.

Esse era, então, um esclarecimento importante que precisava ser feito.

O  presidente  -  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo

nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da

Constituição do Estado.  A fim  de proceder  a  votação pelo  processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin -

Arlen Santiago - Bosco - Braulio Braz -  Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio

Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -  Doutor  Wilson Batista -  Duarte Bechir  -  Duilio  de

Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon

Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira -

Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira -  Liza  Prado -  Luiz Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Guedes -

Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  52  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,

portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.926/2013  na  forma  do

Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.027/2013, do deputado Lafayette de

Andrada, que autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - a

doar ao Município de Barbacena o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em

discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A



3594
____________________________________________________________________________

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

Antonio Lerin - Arlen Santiago -  Bonifácio Mourão - Bosco -  Braulio Braz - Carlos

Henrique -  Carlos  Mosconi  -  Célio  Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva  -  Doutor  Wilson

Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano

Tolentino  -  Fred  Costa  -  Gilberto  Abramo  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Corrêa  -

Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -

Juarez Távora -  Juninho Araújo -  Lafayette de Andrada -  Leonardo Moreira -  Liza

Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Marques Abreu -  Neilando Pimenta -  Paulo Guedes -  Pinduca Ferreira -  Pompílio

Canavez - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -

Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  54  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,

portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.027/2013 na forma do vencido

em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.180/2013, do governador do Estado,

que altera o Anexo da Lei nº 18.692, de 30/12/2009, que uniformiza os critérios de

gestão e execução para transferência gratuita  de bens,  valores ou benefícios  por

órgãos e entidades da administração pública estadual, compreendidos no âmbito dos

programas sociais que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2,

que apresenta. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir,  o deputado

Ulysses Gomes.

O deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Mensagem nº 464,
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do governador, referente ao Projeto de Lei nº 4.180, altera o anexo da Lei nº 18.692,

de  dezembro  de  2009,  que  uniformiza  os  critérios  de  gestão  e  execução  para

transferência  gratuita  de  bens,  valores  ou  benefícios  por  órgãos  e  entidades  da

administração pública estadual, compreendendo âmbitos dos programas sociais que

especifica.

Pedindo a atenção de V.  Exas.,  queria,  de forma especial,  registrar  ao  líder da

Maioria e lembrar também ao nosso presidente de que exatamente no final do ano

passado apresentamos uma emenda para garantir que o governo do Estado pudesse

e assim fizesse a publicação,  em tempo real,  das transferências  de recursos dos

programas, para que nós, deputados, pudéssemos, a partir da transparência real das

ações  do governo,  obviamente  exercer  a  nossa função  de  acompanhar  todos  os

recursos do governo.  E citava dois  exemplos.  Um é a Lei  de Transparência,  que

obriga  a  publicidade  de  todos  os  atos,  e,  quanto  à  forma  dessa  publicidade,

citávamos então o exemplo do governo federal.

Hoje qualquer cidadão que queira acompanhar a transferência de recurso, todos os

recursos encaminhados ao Estado e ao município, tem condições, sem se identificar

nem preencher formulário, de entrar num site de transparência, por exemplo, no site

do governo e acompanhar. Não é à toa que todos os deputados aqui têm acesso a

essas  informações.  Quando  apresentamos  um  dado  ou  outro,  deputado  Paulo

Guedes, todos os deputados têm informação do governo federal. É só entrar no site

que  obterão  todas  as  informações  de  recurso  de  transferência,  projetos  e

investimentos, ou seja, todos os recursos do governo federal, em tempo real, como

está,  o  que  foi  empenhado,  pago  e  como será.  Fato  esse  que  infelizmente  não

acontece  no  governo  do  Estado.  Não  temos  condições  de  acompanhar  a

transferência de recursos para os municípios, as nossas emendas, a execução de

empenho  e  de  encaminhamento  e  pagamento  de  alguma  obra  que  esteja  em

execução. Você tem um relatório consolidado do ano anterior. Quando se entra no

site, não existe isso.

Como eu estava dizendo, no ano passado, exatamente nesse período, às vésperas

da  votação do  orçamento,  não  conseguimos  uma emenda nossa  que  obrigava  o

governo a  publicar,  ou  seja,  a  tornar  isso público  e  ser  mais  transparente  nesse
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processo, deputada Maria Tereza Lara. Houve toda uma conversa e um acordo para

que, no ano de 2013, juntamente com o deputado André Quintão, elaborássemos um

projeto de transparência. O ano inteiro esse projeto tramitou na Casa, mas não se

conseguiu o apoio dos líderes para que, na prática, fosse implementado pelo governo

e, havendo essa garantia, fosse votado. Houve um compromisso assumido com o

presidente e o líder da Maioria para a retirada da nossa emenda no final  do ano

passado, a fim de que o orçamento pudesse ser votado, na garantia de que o projeto

de lei, ao tramitar nesta Casa este ano, pudesse ser votado. Mais uma vez, isso não

aconteceu.

No  entanto,  na  oportunidade  desse  projeto  que  fala  exatamente  sobre  as

transferências  gratuitas  de  bens  que  o  governo  terá  de  fazer  no  ano  que  vem,

estamos propondo uma emenda que venha a garantir um acesso total à população,

com  transparência  e  acesso  facilitado  ao  site.  Algo  simples  quando  há  vontade

política de fazer. O governo diz que tem dificuldade, isso e aquilo.  No entanto, se

houver vontade política de fazer com que as ações do governo tenham transparência,

a população acompanhe e o nosso papel de fiscalização seja efetivamente cumprido,

certamente, deputado Paulo Guedes, o governo teria e tem condições de fazer.

Por  fim,  pedi,  mais  uma  vez,  ao  nosso  líder  da  Maioria  a  compreensão  da

importância desse processo e que, a partir  dessa emenda - aliás, depois a lerei -,

pudéssemos garantir  que o governo do Estado oferecesse à população de Minas

Gerais total  acesso a informações sobre transferência de recurso em cada ato do

governo, dos seus contratos, projetos e das nossas emendas.

O deputado Paulo Guedes (em aparte)* - É muito importante, deputado Ulysses

Gomes,  essa  sua  ponderação  e  mais  ainda  a  ideia  dessa  emenda  para  que  o

governo do Estado tenha transparência em suas ações. Já vimos acompanhando, por

exemplo,  o Portal  da Transparência  do  governo federal,  que funciona muito bem.

Aliás, a Lei da Transparência, deputado Ulysses Gomes, já está sendo aplicada na

maioria dos municípios brasileiros, até nos pequenos. A maioria deles já têm o Portal

da  Transparência.  Agora,  já  alguns  estão  muito  atrasados,  por  exemplo,  Montes

Claros,  onde  há  uma  indecência  porque  não  tem  transparência  alguma  na

administração.
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E mais do que isso, quero aproveitar,  deputado Ulysses Gomes, para denunciar

mais um absurdo cometido pelo prefeito Ruy Muniz, em Montes Claros.

Não satisfeito com todo desmando praticado durante o ano, não conseguir tapar um

buraco, não fazer a limpeza adequada da cidade - temos bairros que ficam 15 dias

sem a coleta de lixo -, não resolver os problemas das estradas, não fazer as obras,

agora o prefeito, que já comprou briga com todo mundo e não repassa os recursos

para os  hospitais  e brigou com a Câmara de vereadores,  com os carroceiros, os

servidores públicos e as comunidades rurais, resolve brigar com a população inteira,

propondo um aumento de  IPTU que chega,  em alguns bairros,  a 1.000%. É isso

mesmo: 1.000% de aumento é a loucura que o prefeito Ruy Muniz quer implantar em

Montes Claros. Então estamos mobilizando a população. Amanhã, às 14h30min, esse

projeto será votado na Câmara de Montes Claros. Então aproveito este espaço para

convocar a população de Montes Claros para comparecer a essa reunião para que

possamos barrar mais uma atitude louca do prefeito,  que a cada dia parece mais

pirado,  parece  que  enlouqueceu  de  vez,  querendo  aumentar  o  IPTU  de  Montes

Claros em 1.000%. Fica o registro.

Quero agradecer ao deputado Ulysses o aparte. Muito obrigado, deputado Ulysses.

O  deputado  Ulysses  Gomes*  -  Agradeço  ao  deputado  Paulo  Guedes.  Quero

compartilhar com V. Exa. as nossas emendas. (- Lê:) “Conforme manifestação desta

comissão, em 1º turno...” Quero relatar o momento da discussão, durante o processo

na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. “Altera a Lei nº 18.692, de

30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios de transferência gratuita  de

bens, valores ou benefícios por órgãos e entidades, compreendidos no âmbito dos

programas  sociais  que  especifica.  A Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas

Gerais decreta:  Art.  1º - Fica acrescentado ao Art.  1º  da Lei  nº 18.692, de 30 de

dezembro:  §  4º  -  O  Anexo  desta  lei  inclui  programas  que  desenvolvem  ação

governamental, em conformidade com os objetivos previstos no art. 2º. Art. 9º - (…)

Parágrafo  único  -  A  continuidade  do  programa  social  previsto  em  mais  de  um

programa governamental do PPAG, ainda que com denominação distinta, prorroga a

sua regulamentação em contrário às alterações regulamentares. Art. 3º - O art. 11 da

Lei nº 18.692, de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação: 'O Poder Executivo
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promoverá  a  transparência  e  ampla  publicidade  dos  atos,  serviços,  programas  e

projetos  de  caráter  social,  bem  como  dos  recursos  oferecidos  em  critério  para

concessão'.” Isso está previsto hoje na lei de transparência.

O governo federal já trabalha dessa forma: garante, nos sites, que todo e qualquer

cidadão tenha acesso a esse tipo de informação. É inaceitável  que o governo do

Estado não se disponha a implementar uma ação como essa, deputada Maria Tereza:

garantir a cada um dos cidadãos de Minas Gerais a transparência ampla das suas

ações de transferência de recursos.

(- Lê:) “Parágrafo único - A transparência e publicidade a que se refere o  caput

deste  artigo  mediante:  I  -  disponibilização  na  internet, para  amplo  acesso,  das

informações  referentes  a  projetos,  parcerias,  acordos,  ajustes  ou  instrumentos

congêneres  para  transferências  voluntárias  ou  jurídicas,  de  forma  a  permitir  a

identificação: a) do beneficiário da transferência; b) do objetivo da transferência; c) da

data  da  assinatura  do  instrumento  da  transferência;  d)  do  valor  inicial,  datas  de

liberação  dos  recursos  e  data  da  apresentação  da  prestação  de  contas  pelo

beneficiário da transferência”. Ou seja, estamos propondo o que já está em lei, o que

o governo federal, que aqui é tão questionado por vários deputados da oposição a

esse governo... Não há como não reconhecer a facilidade que cada um e cada uma

aqui tem de ter informações das ações do governo federal, obviamente usufruindo

delas e fazendo a avaliação que pretenda. Por isso, sempre que apresentamos aqui

ações do governo, vários deputados aparecem com documentos mostrando o volume

de recursos que o governo federal repassa para Minas Gerais.

Como é possível saber disso? Além de vários mecanismos, como requerimentos e

tantos outros, qualquer cidadão, qualquer deputado ou deputada pode fazer isso pela

internet.  Estamos  pedindo  o  apoio  a  essa  nossa  emenda,  que  sugere  e  propõe

exatamente que, a exemplo dessa experiência positiva do governo federal de ter total

transparência de seus atos em relação aos recursos públicos, Minas Gerais também

seja transparente.

No art. 4º, sugerimos que o art. 14 da Lei nº 18.692, de 2009, passe a vigorar com o

seguinte texto: “Ao decorrer da execução de transferências de forma parcial,  sem

prejuízo,  devendo  ser  disponibilizados  na  internet:  I  -  informação  referente  à
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aprovação ou rejeição das prestações de contas; II -  meios para apresentação de

denúncias sobre a aplicação regular dos recursos de transferência”. Art. 5º”. Segue

toda a proposta da legislação.

Enfim,  presidente,  ainda  tenho  tempo.  Acho  que  poderemos  avançar  muito  na

nossa discussão. Além disso, estou aguardando o retorno do presidente.

Não é. Estão dizendo que há sacanagem da minha parte, mas não há. Primeiro,

estou no meu direito.  Como falaram isso, é melhor esclarecer. Acredito,  deputado,

que estou no meu direito de expor o que quero. Por que não posso falar? O que o

senhor está falando? Só quero dizer que, primeiro, estou no meu direito de expor

minhas  opiniões  e,  segundo,  peço  a  compreensão  de  todos,  porque  estou

aguardando um retorno do presidente para tentarmos avançar na aprovação dessa

importante emenda. Então, retiro o que disse, deputado, se assim atende melhor a V.

Exa.

O importante é que quero usar o tempo que ainda tenho, ou seja, 44 minutos, para

expor tudo. Vou ler todo o projeto, para que cheguemos a um entendimento. Se o

presidente me permitir mais 1 minuto depois, poderei concluir..

O deputado Jayro Lessa (em aparte)* - Deputado Ulysses, V. Exa. vai usar os 44

minutos?

O deputado Ulysses Gomes* - Vou ler o projeto.

O deputado Jayro Lessa (em aparte)* - Mas V. Exa. vai usar os 44 minutos?

O deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Deputado Ulysses, V. Exa. vai usar

seus 44 minutos? Queria lhe explicar  uma coisa.  Todos os deputados estão aqui

aguardando, e o presidente Dinis Pinheiro receberá hoje, na cidade de Araxá, o título

de  Cidadão  Honorário  daquela  cidade.  A  população  está  toda  lá  esperando  o

deputado Dinis Pinheiro. Então, gostaria de contar com sua colaboração.

Tenho de estar  em Itabirito  agora, às 19h30min,  para entrar  em campo, porque

faremos um jogo de confraternização no estádio  municipal  do União.  Gostaria de

contar com a colaboração de V. Exas. para votarmos, em 2º turno, o projeto dos

animais de circo. O pessoal está aguardando.

Gostaria de registrar a presença neste Plenário - já que V. Exa. e o presidente não

fizeram isso - do grande deputado federal Marcus Pestana. Eu o vi conversando com
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os eleitores  dele,  com o  deputado Sávio Souza Cruz e com o pessoal  do  PT.  O

Pestana é candidato ao governo de Minas, e, ao invés de ele procurar o Alencarzinho,

o Gustavo e o pessoal do PSDB, ele procurou o pessoal do PT e do PMDB. Ao invés

de ele conversar  com o Mosconi,  ele  estava conversando com o deputado Sávio

Souza  Cruz.  V.  Exa.  tem  de  convir  que  temos  de  acreditar  no  nosso  colega  de

Parlamento  e  ex-secretário  de  Saúde,  companheiro  Marcus  Pestana,  a  quem

devemos dar as boas-vindas. Ele já está com um corpinho gordinho de governador.

Obrigado.

O deputado Ulysses Gomes* - Atendendo ao pedido do nobre deputado, que tem

um jogo importante, gostaria de encerrar minhas palavras.

O deputado Lafayette  de Andrada (em aparte)  -  É  importante  esclarecer  que a

emenda do deputado Ulysses Gomes vem ao encontro do que o governo de Minas

tem feito,  que é a  questão da transparência.  Hoje o portal  do  governo de Minas

esclarece  praticamente  todos  os  convênios  e  tudo  o  que  é  feito,  não  com  o

detalhamento desejado pelo deputado Ulysses Gomes, que é o acompanhamento,

pari passu, de cada momento, de cada centavo que é liberado.

Na verdade, o governo confessa sua impossibilidade física, material de alimentar o

sistema com essa rapidez.  Mas,  na  direção da emenda  que V.  Exa.  apresentou,

propomos à sua assessoria - já conversamos com o deputado e ele concordou - uma

emenda com esse objetivo. Ela atenderá ao objetivo desejado pelo deputado, que é o

da transparência. Isso é o mais importante para nossa sociedade. O governo também

terá condições de alimentar o sistema. Não adianta termos uma lei que determine a

transparência.  O  governo  quer  fazer  transparência.  Ela  existe,  de  fato,  mas  não

adiantará se o governo não quiser fazer o detalhamento. Em conjunto com o governo,

com o  deputado e com a  assessoria  técnica nessa área de informática,  estamos

terminando a construção de uma subemenda. Acho que ela vai comportar bem o que

V. Exa. pretende, que é o mais importante para a sociedade: a transparência dos atos

governamentais. Esse é meu aparte, deputado Ulysses Gomes.

O deputado Ulysses Gomes*  -  Muito obrigado,  deputado Lafayette  de  Andrada.

Gostaria de registrar nosso entendimento nesse encaminhamento, de fazer um ajuste

na  emenda,  para  que  ela  seja  aprovada  na  sua  totalidade,  sendo  que  será
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regulamentada a forma da execução. Obviamente, na execução, estabelecida pelo

regulamento, deveremos ser ouvidos e propor algumas ações. Volto a falar sobre a

boa experiência que temos dos atos do governo federal, de total transparência dos

nossos  atos  e  do  exemplo  do  nosso  deputado  federal  Weliton  Prado.  Ele,  com

certeza,  atua  lá  em Brasília  e  tem acesso total  a  essas informações  do governo

federal.  Não tenho dúvidas de que,  lá  em Brasília,  trabalhando como ele trabalha

todos os dias, poderá ter acesso aos recursos, às informações do governo do Estado

e contribuirá, ainda mais, para a excelência do seu trabalho, na defesa dos interesses

de Minas Gerais. Esse é nosso entendimento, essa é nossa proposta. Nesse sentido,

no acordo com o líder,  queria encaminhar a votação, solicitando o apoio de cada

companheiro e companheira, para que, ao aprovarmos esse projeto, aprovemos essa

emenda que vai garantir ao governo do Estado oferecer à população de Minas Gerais

acesso total às informações.

Sempre recebemos nesta Casa manifestantes, militantes e apoiadores de várias

causas. Hoje estamos recebendo o Movimento Mineiro pelos Direitos Animais. Tenho

certeza de que cada um de vocês, que participam aqui, com a aprovação dessa lei,

vai poder acompanhar, mais e melhor, os atos do governo, em ações e programas

relacionados, por exemplo, a programas de defesa e proteção dos animais.

Como saber para onde vão os recursos? Agora, com essa aprovação, todos vocês

e os militantes de outras causas poderão acompanhar a questão.

Então, quero reconhecer e agradecer o entendimento dos deputados.

O deputado Rômulo Viegas (em aparte)* -  Sou obrigado a apartear o deputado

Ulysses Gomes. Quero parabenizá-lo pelo pronunciamento e solicitar à presidência

que dê andamento à reunião. Sr.  Presidente, deputado Dinis Pinheiro, o deputado

Ulysses Gomes já me concedeu um aparte para prosseguir com a reunião.

O deputado Ulysses Gomes* - Quero agradecer o presidente pelo apoio e por toda

a dedicação. Ele assumiu esse compromisso conosco no ano passado e agora o está

cumprindo. Com certeza, ele deu contribuições importantes para que esse projeto de

lei,  construído  com  o  nosso  companheiro  Zé  Maia  na  Comissão  de  Fiscalização

Financeira, desse oportunidade de permitirmos mais acesso à informação à nossa

população.
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Então,  presidente,  quero  parabenizá-lo.  Cada vez mais,  V.  Exa.,  à  frente  desta

Assembleia, vem promovendo a transparência e vem dando oportunidades a todos os

cidadãos. Neste momento, V. Exa. constrói e apoia mais um ato, dando exemplo da

sua capacidade de liderança à frente desta Casa Legislativa.

O deputado Duarte Bechir (em aparte)* - Agradeço o aparte. Quero solicitar aos

nobres pares que não se afastem do Plenário, porque vamos continuar a votação.

O.K. Passo a palavra ao orador.

O deputado Bosco (em aparte)*  -  Quero agradecer  ao ilustre deputado Ulysses

Gomes a oportunidade e ao mesmo tempo cumprimentá-lo pela contribuição que está

oferecendo à discussão do Projeto de Lei nº 4.180, inclusive com a apresentação de

emendas.

Deputado Ulysses, Srs. Deputados, estamos nesta reunião com muito gosto, até

porque esse é o nosso ofício e a nossa obrigação, para votar assuntos de interesse

de Minas Gerais. Mas gostaria de pedir ao presidente e aos nossos líderes que a

mesma atenção que está sendo dada à oposição para que se chegue a um acordo

seja dada também aos deputados da situação, porque também temos emendas e

pendências junto ao governo que precisam ser acertadas e estamos ficando para

segundo  plano.  Então,  a  mesma  atenção  que  sabemos  estar  sendo  dada  pelas

nossas lideranças, com muita tranquilidade e de forma democrática, à oposição que

também seja dada aos deputados da base do governo.

Eu, por exemplo, tenho uma emenda parlamentar destinada a um hospital de Araxá,

o Hospital Casa do Caminho, que já foi apresentada por este deputado em conjunto

com  mais  dois  deputados  federais.  Essa  emenda  foi  apresentada  em  caráter  de

urgência  e  emergência,  porque  o  hospital  estava  para  fechar.  Com  a  destinação

dessa emenda, o hospital está funcionando aos trancos e barrancos, mas ela ainda

não  foi  paga.  Portanto,  gostaria  de  pedir  às  lideranças  que  nos  ajudem  junto  à

Secretaria de Saúde, ao secretário Antônio Jorge, para que essa emenda seja paga

da mesma forma como está sendo proposto o pagamento das emendas da oposição.

Portanto, gostaria de agradecer ao deputado por esta oportunidade de fazer esse

chamamento,  porque  acho  muito  importante  a  composição  da  oposição  neste

momento de votação final do exercício,  a participação da base do governo e sua
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valorização aqui.

Por exemplo, cara deputada Maria Tereza Lara, hoje, dia 19, é aniversário de Araxá.

Neste exato momento está acontecendo um grande evento  no Grande Hotel,  um

evento dirigido  pela  Câmara Municipal,  com entrega da medalha Calmon Barreto,

instituída  pelo  governo  do  Estado.  Deixamos  de  participar  desse  evento

importantíssimo de aniversário  de 148 anos de Araxá para que aqui  pudéssemos

estar presentes.

Vejo  aqui  que  estão  faltando  neste  Plenário  muitos  deputados  da  nossa  base

parlamentar.  Isso precisa ser verificado.  Então,  ficam essas nossas considerações

para que os nossos líderes, principalmente o nosso líder maior, deputado Bonifácio

Mourão,  possa atender  também os deputados da base,  fazendo a ponte junto ao

nosso governo, a fim de que as nossas emendas também tenham atenção especial,

da mesma forma que as emendas estão tendo por parte da oposição.

Deputado Ulysses Gomes, nada contra esse processo democrático que V. Exa. está

aprendendo a conhecer cada dia mais na Assembleia, mas acho que aqui temos os

mesmos  direitos  e  os  mesmos  valores.  Todos  aqui  têm  um  voto,  e  ninguém  é

diferente de ninguém. Então, acho que temos de ser tratados de forma igualitária. Se

uns precisam merecer uma atenção especial agora para estar aqui dando quórum,

votando orçamento e outros projetos importantes, a base também precisa ter essa

atenção.

Muito obrigado, pela oportunidade, deputado Ulysses Gomes.

O deputado Ulysses Gomes* - Muito obrigado, deputado Bosco. Antes de conceder

a palavra à deputada Maria Tereza Lara, quero registrar aqui que recebi a ligação do

nosso companheiro de Casa, hoje membro do Tribunal de Contas, o deputado Doutor

Viana. Ele deixou um abraço a todos, desejando-lhes um feliz Natal. Quero agradecer

publicamente a ele pela parceria e pelo reconhecimento.

A deputada Maria  Tereza  Lara  (em aparte)*  -  Deputado Ulysses  Gomes,  quero

cumprimentar V. Exa., que veio lá do Sul de Minas. É o seu primeiro mandato e já

marcou profundamente esta Casa com seu trabalho parlamentar. Concordo com V.

Exa.  Na  verdade,  temos  de  radicalizar  a  transparência  exatamente  para  que  a

democracia representativa e, mais ainda, a participativa possa se fortalecer. Isso é
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fundamental para nós. Então, quero cumprimentá-lo e apoia-lo.

Também quero cumprimentar aqui o deputado Bosco por ser um deputado atuante.

Quero  ser  solidário  a  ele,  assim  como  ao  nosso  presidente  da  Comissão  de

Educação, Ciência e Tecnologia, que realmente tem lutado para que a base possa ter

seus diretos atendidos, viu, deputado Duarte Bechir? Realmente é fundamental nesta

Casa que todos os parlamentares sejam importantes.

Numa democracia, a oposição é extremamente importante, assim como a base de

governo. No diálogo e nas contradições, até no conflito, é na verdade que se fortalece

a democracia - sempre na verdade - e também no compromisso das palavras dadas.

Acredito que aqui, no Parlamento, não podemos abrir mão de cumprir exatamente os

acordos,  porque  a  palavra  dada  tem  de  ser  cumprida.  Na  palavra  “parlamento”,

“parla”  significa  “falar”,  então,  se  perdermos  a  credibilidade  na  nossa  palavra,

realmente poderemos fechar o Parlamento - não é deputado Doutor Wilson Batista,

que também tem dado uma grande contribuição aqui?

Deputado Ulysses Gomes, queria dizer isso. As suas reivindicações são sempre no

rumo de fortalecer este Parlamento, fortalecer a democracia. Quero cumprimentá-lo

por isso.

O deputado Ulysses Gomes* - Quero agradecer a todos que me antecederam.

O deputado Fabiano Tolentino (em aparte) - Deputado Ulysses Gomes, V. Exa. está

realmente fazendo um trabalho fantástico. Acho muito importante também a questão

da  transparência,  que  o  senhor  tanto  busca  e  por  que  tanto  luta  nesta  Casa.

Parabéns! Também estamos juntos nesse desafio. É imprescindível!

É claro que o governo virá depois regulamentando. Estamos montando a emenda

para  que  ela  fique  boa.  Mas  dará  tudo  certo.  É  um  trabalho  fantástico!  V.  Exa.

defende valores notáveis e está defendendo aqui também a perspicuidade. Acho que

o Poder Legislativo precisa ser cada vez mais transparente e aí, sim, mostrar a toda

população,  que  defendemos,  todas  as  questões  das  emendas.  Parabéns  por

salvaguardar um tema tão primordial nesta Casa.

O  deputado  Ulysses  Gomes*  -  Deputado  Fabiano  Tolentino,  agradeço-lhe  e

parabenizo-o pelo trabalho e pela liderança que tem em toda a região Centro-Oeste e

demais cidades em que V. Exa. atua.
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Quero dizer  que ações como essas me alegram muito e tenho certeza de que

alegram a  todos,  porque mostram que nosso Poder,  que aqui  é  representativo  e

democrático,  exerce  isso  na  essência.  É  exatamente  no  diálogo,  no  debate,  nas

divergências que tentamos o consenso em algumas ideias. Este é um exemplo: um

projeto que o governo está apresentando, encontrando caminhos para que a ação

possa ser ainda mais transparente, com maior  acesso a toda a população.  Muito

obrigado a todos pelo entendimento e pelo apoio. Espero aprovarmos e avançarmos

nesse sentido.

Questão de Ordem

O deputado Ulysses Gomes - A pedido do deputado, quero que se retire dos anais

da Casa a palavra que foi dita e apenas repeti de sacanagem. Então, que ela seja

retirada dos anais desta Casa.

Para encerrar - sei que todos querem prosseguir - e não precisar intervir depois,

quero  registrar  meu  carinho  e  meu  respeito  a  cada  um  dos  colegas  que  aqui

trabalham conosco, desejando um feliz Natal e um Ano-Novo de muita prosperidade e

desafios para todos. Em especial para toda a população de Minas Gerais o nosso

abraço e o nosso carinho. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O presidente - Não há outros oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 4.180/2013

Dê-se ao art. 3° a seguinte redação:

“Art.  3°  -  O art.  11 da Lei n°  18.692,  de 2009,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

Art.  11 - O Poder Executivo promoverá a transparência e ampla publicidade dos

benefícios, beneficiários, serviços, programas e projetos de caráter social bem como

dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua concessão, na

forma do regulamento.

Parágrafo  único  -  A transparência  e  publicidade a  que se refere  o  caput  serão

asseguradas especialmente mediante:

I  -  disponibilização na internet para amplo acesso das informações referentes a
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celebração de convênio, termo de parceria, acordo, ajuste ou instrumento congênere

para transferência voluntária de recursos a pessoas físicas ou jurídicas de forma a

permitir a identificação:

a) do beneficiário da transferência;

b) do objeto da transferência;

c) data da assinatura do instrumento de transferência;

d) valor inicial e datas de liberação dos recursos;

e)  data  da  apresentação  da  prestação  de  contas  pelo  beneficiário  da

transferência.'.”.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2013.

Ulysses Gomes

O presidente - Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma subemenda à Emenda nº 1, do

deputado Ulysses Gomes, que recebeu o nº 1 e que, nos termos do § 4º do art. 189

do Regimento Interno, será submetida a votação independentemente de parecer.  A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto, salvo emendas e subemenda.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro  Silva  -  Doutor  Wilson Batista  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -  Durval

Ângelo -  Elismar Prado -  Fabiano Tolentino -  Gilberto Abramo -  Glaycon Franco -

Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa

- João Leite -  Juarez Távora -  Juninho Araújo -  Lafayette de Andrada -  Leonardo

Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara

- Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério
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Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite -

Tenente Lúcio - Ulysses Gomes.

O deputado Zé Maia - Meu voto é “sim”.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  48  deputados.  Não  houve  voto

contrário.  Está  aprovado o  projeto,  salvo  emendas  e  subemenda.  Em votação,  a

Emenda nº 2.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

Antonio Lerin - Bonifácio Mourão -  Bosco -  Braulio Braz - Carlos Mosconi - Célio

Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -  Doutor  Wilson Batista -  Duarte Bechir  -  Duilio  de

Castro  -  Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Fabiano  Tolentino  -  Gilberto  Abramo -

Glaycon  Franco -  Gustavo Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo Valadares  -  Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira

- Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio

Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa -

Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  49  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovada a Emenda nº 2. Em votação, a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

Antonio Lerin - Bonifácio Mourão -  Bosco -  Braulio Braz - Carlos Mosconi - Célio

Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -  Doutor  Wilson Batista -  Duarte Bechir  -  Duilio  de

Castro  -  Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Fabiano  Tolentino  -  Gilberto  Abramo -

Glaycon  Franco -  Gustavo Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo Valadares  -  Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira

- Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio

Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa -
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Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  49  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovada a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1. Com a aprovação da Subemenda nº 1 à

Emenda nº 1, fica prejudicada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 2º turno,

o Projeto de Lei nº 4.180/2013 na forma do vencido em 1º turno, com a Subemenda

nº 1 à Emenda nº 1 e a Emenda nº 2. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.299/2013, do governador do Estado,

que autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -

Ipsemg -  a  alienar,  por  meio de  venda,  o  imóvel  que  especifica.  A Comissão  de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.

Não há oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A presidência  vai  submeter  a

matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do

art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo

processo eletrônico, a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda

não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,

em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Bonifácio

Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva

- Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar

Prado - Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa -

Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - Juarez Távora - Juninho Araújo -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pompílio

Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa -

Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  44  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Questão de Ordem

O deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, o deputado Jayro Lessa, em função das
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festividades de Natal, está dando aqui recomendações sobre alguns cartões. Ele me

fez um questionamento sobre o cartão American Express. Eu lhe disse que é um

cartão que não merece nenhuma confiança, porque o cliente paga a fatura e o cartão

American Express cancela o cartão e cobra do cliente na Justiça uma dívida que já foi

paga. Então, ele está me pedindo uma opinião e eu recomendo, não só a ele, mas

também  a  todos  os  parlamentares,  não  usá-lo  a  fim  de  não  ter  dor  de  cabeça

futuramente. Se alguém aqui tiver esse cartão, recomendo não usá-lo.

O presidente - Muito obrigado, deputado Célio, pela colaboração muito valiosa.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.387/2013, do governador do Estado,

que autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -

Ipsemg - a alienar o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o

projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A presidência  vai

submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o

parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos

deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Genaro - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos

Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Duilio de Castro -

Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa

- Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -

Juarez Távora -  Juninho Araújo -  Lafayette de Andrada -  Leonardo Moreira -  Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques

Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso -

Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses

Gomes - Zé Maia.

- Registra “não” o deputado:

Rogério Correia.
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O presidente - Votaram “sim” 43 deputados. Votou “não” 1 deputado. Está, portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.387/2013 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.390/2013, do governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  os  imóveis  que  especifica  e  dá  outras

providências.  A  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela  aprovação  do

projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco -

Braulio Braz - Carlos Mosconi - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir  -  Duilio  de Castro - Elismar Prado -  Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo -

Glaycon  Franco -  Gustavo Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo Valadares  -  Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso

- Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  41  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.439/2013, do governador do Estado,

que  extingue  o  Instituto  de  Terras  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras

providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se  a  discussão.  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo

processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da
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Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e a deputada:

Adelmo Carneiro Leão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de

Castro - Fabiano Tolentino - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella -

Gustavo Valadares -  Ivair  Nogueira  -  Jayro Lessa -  João Leite  -  Juarez Távora  -

Juninho Araújo -  Lafayette de Andrada -  Leonardo Moreira -  Luiz Henrique -  Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca

Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Zé

Maia.

- Registram “não” os deputados e a deputada:

Adalclever Lopes - Almir Paraca - André Quintão - Durval Ângelo - Elismar Prado -

Gilberto Abramo - Maria Tereza Lara - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Tadeu

Martins Leite - Ulysses Gomes.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  37  deputados.  Votaram  “não”  11  deputados,

totalizando  48  votos.  Está,  portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº

4.439/2013 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.442/2013, do governador do Estado,

que extingue a autarquia Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais -

Ademg - e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não

há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a palavra, para encaminhar a

votação, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia - Presidente, serei rápido. Que o povo mineiro e os

deputados não confundam, pois o projeto de lei  do governo é para acabar com a

Ademg, mas estamos precisando é de por um fim à dengue, ao mosquito da dengue.

Com este parece que o governo não tem nenhuma preocupação. Minas Gerais foi
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campeão, repito, com 111 mortes e 350 mil casos de dengue. O Estado foi campeão

da dengue. Saúde em Minas Gerais, no governo de Minas, é um absurdo. “Ah, mas a

dengue é nacional.” Não, nesse caso Minas foi campeão, deu um show de dengue.

Foi o estado que mais teve dengue. A desculpa do secretário é que o mosquito que

estava  em  Minas  era  diferente,  era  um  novo  tipo  de  mosquito.  E  por  que  esse

mosquito não foi para outro estado? Esse mosquito só mora em Minas? O mosquito

não passa das cidades do Triângulo Mineiro para Goiás. Ele não vai para o Mato

Grosso. Ele tem medo de jacaré no Pantanal, então ele não vai. Esse mosquito não

vai ao Rio de Janeiro, nem para as praias do Espírito Santo. Nas cidades do Leste, o

mosquito não vai, pois ele não gosta dos ares praianos. No Sul de Minas, o mosquito

provavelmente sente muito frio. Em São Paulo, ele tem medo da poluição. Então não

vai a São Paulo e não passa do Norte de Minas, pois não gosta de baiano. Esse

mosquito  é  arretado.  Diz  o  secretário  que  mudaram  os  prefeitos,  então  isso

atrapalhou. Jogou a culpa nos novos prefeitos, mas a eleição foi no Brasil.

Infelizmente o que acabou é a Ademg. E ela está acabando porque o governo, o

senador Aécio Neves, quando governador, doou o Mineirão. Como já expliquei, ele

está com projeto de lei, com sentenças judiciais. Aliás, estão na Justiça duas ações

judiciais relativas a problemas ocorridos no Mineirão, conforme auditoria do Tribunal

de Contas.

A auditoria técnica foi feita, terminou, e os conselheiros agora a jogaram na gaveta.

Portanto eles não analisam, de forma alguma, a auditoria técnica que mostra que na

obra  do  Mineirão  houve superfaturamento.  Então,  refiro-me a  obras  pagas e  não

realizadas,  jogo  de  planilhas  e  falta  de  licitação  no  projeto  de  engenharia  e

arquitetura,  que custou quase R$20.000.000,00.  Era  um projeto  maravilhoso para

fazer  muitas  coisas,  mas  ele  sequer  foi  usado.  Ele  foi  feito  apenas  para  aquela

empresa ganhar a licitação - aliás, para ser contratada por um preço absurdo, já que

não  houve  licitação.  Depois,  a  Minas  Arena,  empresa  que  ganhou  para  fazer  a

reforma, usou outro projeto, muito mais barato que aquele no qual o governo gastou

tantos  recursos.  Está  na  Justiça.  São  palavras  do  Ministério  Público  Federal,  do

Ministério Público do Estado e da Auditoria do Tribunal de Contas. O irmão do Sávio é

um competente procurador de justiça, é concursado. Ele é muito importante, foi um
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dos  denunciantes  e  é  uma pessoa por  quem tenho todo apreço.  E agora  todo o

Ministério Público de Minas Gerais, as promotorias de defesa do patrimônio entraram

com outra ação, agora no âmbito do Estado. Então, há duas ações em relação ao

Mineirão.

Vou terminar, presidente, para não chatear os deputados, devido ao tempo. Como o

Aécio doou o Mineirão para uma empresa privada, que é a Minas Arena, aliás, essa

empresa já recebeu do governo do Estado cerca de R$80.000.000,00, do acordo mal

feito  com  o  Estado,  ela  recebe,  além  do  lucro  dos  jogos,  dinheiro  do  Estado  -

R$80.000.000,00. E a grande parte disso sabem de onde vem? Da Cfem, rubrica da

Cfem. Tira-se dinheiro daquilo que foi arrecadado para a questão do minério, que era

para  recuperação  ambiental,  de  estradas,  etc.  e  joga-se  para  Minas  Arena,  no

Mineirão.  Esse  é  o  fator.  Então,  estão  acabando  com  a  Ademg.  Por  que  estão

terminando com a Ademg? Parece sabem o quê? Queima de arquivo. Então vão

acabar com a Ademg.

Fiz uma emenda, que foi rejeitada na comissão, solicitando que todos os contratos

fossem remetidos à Assembleia Legislativa para análise. A emenda foi rejeitada. O

governo disse que não é para remeter para cá os contratos que foram feitos, para que

a gente não possa analisar. Eu queria saber desses contratos que a Ademg fez, em

que há muitas dúvidas. Então, presidente, está parecendo queima de arquivo. Vou

votar contrariamente por esse motivo.

O  presidente  -  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo

nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e a deputada:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio

Braz - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista -

Duarte Bechir  -  Duilio  de Castro -  Fabiano Tolentino  -  Glaycon Franco -  Gustavo
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Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João

Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa -

Tenente Lúcio - Zé Maia.

- Registram “não” os deputados e a deputada:

Almir Paraca - André Quintão - Durval Ângelo - Elismar Prado - Gilberto Abramo -

Maria Tereza Lara - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Tadeu

Martins Leite - Ulysses Gomes.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  38  deputados.  Votaram  “não”  11  deputados,

totalizando  49  votos.  Está,  portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº

4.442/2013 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.443/2013, do governador do Estado,

que  dispõe sobre  a  absorção pelo  Instituto  de  Geociências  Aplicadas  -  IGA -  da

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec -, e dá outras providências. A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,

de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e a deputada:

Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi -

Célio  Moreira  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Duilio  de  Castro  -

Fabiano Tolentino - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo

Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo

- Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia  Ferreira  -  Marques  Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  Pinduca  Ferreira  -  Rômulo



3615
____________________________________________________________________________

Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Zé Maia.

- Registram “não” os deputados e a deputada:

Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Durval Ângelo - Elismar Prado - Gilberto

Abramo - Maria Tereza Lara - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz

- Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  36  deputados.  Votaram  “não”  11  deputados,

totalizando  47  votos.  Está,  portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº

4.443/2013 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.485/2013, do deputado João Vítor

Xavier,  que autoriza o Poder  Executivo a doar  ao Município de Nova Serrana os

imóveis que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do  projeto.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a

discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão -  Alencar da Silveira Jr.  - André Quintão -  Anselmo José

Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Antônio  Genaro  -  Antonio  Lerin  -  Bonifácio

Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva

- Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano

Tolentino - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -

Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette

de Andrada -  Leonardo Moreira -  Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -  Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira -

Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião

Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto. À Comissão de Redação.
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Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.646/2013, do governador do Estado,

que dispõe sobre o Programa de Incentivo à Renovação da Frota de Caminhões no

Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na

forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se  a  discussão.  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo

processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Bonifácio

Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval

Ângelo  -  Elismar  Prado -  Fabiano Tolentino -  Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa -

Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -

Juarez Távora -  Juninho Araújo -  Lafayette de Andrada -  Leonardo Moreira -  Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques

Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu

Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  49  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,

portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.646/2013 na forma do vencido

em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.648/2013, do governador do Estado,

que altera a Lei nº 14.171, de 15/1/2002, a Lei Delegada nº 180, de 20/1/2011, a Lei

Delegada nº 175, de 26/1/2007, e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em

discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
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conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -

Antonio Lerin - Bonifácio Mourão -  Bosco -  Braulio Braz - Carlos Mosconi - Célio

Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -  Doutor  Wilson Batista -  Duarte Bechir  -  Duilio  de

Castro  -  Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Fabiano  Tolentino  -  Gilberto  Abramo -

Glaycon  Franco -  Gustavo Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo Valadares  -  Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira

- Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio

Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa -

Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Zé Maia.

- Registra “não” o deputado:

Sávio Souza Cruz.

O deputado Carlos Henrique - Queria registrar meu voto “sim”.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  50  deputados.  Votou  “não”  1

deputado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.648/2013 na

forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Encerramento

O presidente - Esgotada a hora destinada a esta reunião, a presidência a encerra,

convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de logo mais, às 20

horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/11/2013

Às 11h2min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Adalclever Lopes,
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Celinho do Sinttrocel e Sávio Souza Cruz (substituindo o deputado Paulo Guedes, por

indicação  da  liderança  do  BMSC),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo

número  regimental,  o  presidente,  deputado  Adalclever  Lopes,  declara  aberta  a

reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Celinho  do

Sinttrocel, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência,

publicada no Diário do Legislativo, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos

Srs.  Álvaro  Campos  de  Carvalho,  superintendente  regional  do  Dnit;  e  Joselito

Rodrigues  de  Castro,  diretor  executivo  da  Concessionária  Nascentes  das  Gerais

(18/10/2013);  José  Elcio  Santos  Monteze,  diretor-geral  do  DER-MG (19/10/2013);

Carlos  Melles,  secretário  de  Transportes;  e  da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,

secretária de Casa Civil  (7/11/2013);  Álvaro Campos de Carvalho, superintendente

regional  do  Dnit;  e  Preto,  vereador  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte

(9/11/2013).  Passa-se à 2ª  Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),  que compreende a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação nominal, é aprovado por unanimidade, em turno único, o Projeto

de  Lei  nº  4.486/2013  (relator:  deputado  Anselmo  José  Domingos),  que  recebeu

parecer  por  sua  aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados os Requerimentos nºs  5.935,  5.992,  5.995,  6.027,  6.030 e 6.010/2013.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a

votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os requerimentos dos deputados Duarte Bechir e Glaycon Franco em

que  solicitam  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  as  condições  de

trafegabilidade da MG-129; Celinho do Sinttrocel em que solicita seja encaminhado

ao ministro das Comunicações, ao diretor-geral do Detel-MG, aos diretores-gerais das

operadoras  Vivo,  Tim,  Oi  e  Claro  pedido  de providências  para  a  implantação  de

telefonia  celular  nas  seguintes  localidades:  Distrito  de  São  João  do  Vacaria,  no

Município  de  Virgem  da  Lapa;  todos  os  distritos  do  Município  de  Córrego  Novo;

Distrito  de  Fonseca,  no  Município  de  Alvinópolis;  Distritos  de  São  Sebastião  de
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Braúnas  e  Bom  Jesus  do  Bagre,  no  Município  de  Belo  Oriente;  Distrito  de

Aimorezinho, no Município de Serra dos Aimorés; Distrito de Cocais, no Município de

Coronel Fabriciano; Distrito de Santo Antônio do Pontal, no Município de Governador

Valadares; Distritos de Quartel do Sacramento, Passa Dez, Palestina, Vista Alegre,

Córrego da Derrubada e Córrego do Areia, no Município de Bom Jesus do Galho;

Distrito de Vila Pereira, no Município de Nanuque; Distrito de Cocais das Estrelas, no

Município de Antônio Dias; Distrito de Bom Jesus da Vitória, no Município de Santa

Helena de Minas; Distritos de Divino do Traíra e São José do Acácio, no Município de

Engenheiro Caldas; Distrito de Abreus, no Município  de Alto do Rio Doce; Distrito

Industrial, no Município de Coronel Fabriciano; e Bairro de Macuco, no Município de

Timóteo;  Célio  Moreira em que solicita  seja realizada visita ao trecho da Rodovia

LMG-754 entre os Municípios de Curvelo e Cordisburgo; Fred Costa em que solicita

seja  realizada  audiência  pública  para  debater  a  construção  do  Complexo  Viário

Barão-Raja,  em  Belo  Horizonte;  Sargento  Rodrigues  em  que  solicita  seja

encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para a construção de

ponte sobre o Rio Jequitinhonha no Município de Jacinto; Adalclever Lopes em que

solicita  seja  realizada  visita  às  obras  do  Proacesso  executadas  e  em  execução.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

Adalclever Lopes, presidente - Celinho do Sinttrocel - Anselmo José Domingos.

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

19/11/2013

Às 16h11min, comparecem na Sala das Comissões os deputados João Leite, Cabo

Júlio e Lafayette de Andrada, membros da supracitada comissão. Havendo número

regimental, o presidente, deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude

da aprovação de requerimento do deputado Cabo Júlio, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a
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matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de

pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Registra-se  a

presença dos deputados Sargento Rodrigues e Leonardo Moreira. Após discussão e

votação,  é aprovado o parecer  pela aprovação,  no 2º  turno,  do Projeto de Lei  nº

4.040/2013 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado Lafayette de Andrada).

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a

votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetidos  a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 6.245 a 6.252,

6.263, 6.282 a 6.293 e 6.297/2013. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência

agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

João Leite, presidente - Leonardo Moreira - Sargento Rodrigues.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/11/2013

Às  9h44min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Carlos  Mosconi,

membro  da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Adelmo

Carneiro Leão. O presidente, deputado Carlos Mosconi, nos termos do art.120, III, do

Regimento Interno, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A presidência informa que a reunião se

destina a debater a política de controle do tabagismo. A presidência interrompe os

trabalhos ordinários da reunião a fim de que os deputados possam comparecer ao

Plenário para votação. Reabertos os trabalhos, registra-se também a presença dos

deputados  Doutor  Wilson  Batista  e  Arlen  Santiago.  A  presidência  interrompe  os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Adriana Cacciari Zapaterra César,

diretora de Vigilância em Serviços de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde - SES

-, representando a superintendente de Vigilância Sanitária da SES; Maria das Graças

Rodrigues de Oliveira, presidente da Comissão de Controle do Tabagismo, Alcoolismo

e Uso de Outras Drogas da Associação Médica de Minas Gerais; Juliana Dias Pereira

dos Santos, referência técnica do programa de controle do tabagismo da Secretaria

Municipal de Saúde de BH; Ruth Borges Dias, presidente da Associação Mineira de
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Medicina da Família,  representando o presidente da Associação Médica de Minas

Gerais;  Daniela  Souza  Lima  Campos,  da  diretoria  de  Promoção  à  Saúde  e  de

Agravos Não Transmissíveis da SES; e os Srs. Tarcísio Caixeta, vereador da Câmara

Municipal  de  Belo  Horizonte,  e  Valdir  Ribeiro  Campos,  psiquiatra  especialista  em

dependência química e membro da Comissão de Controle do Tabagismo, Alcoolismo

e Uso de Outras Drogas da Associação Médica de Minas Gerais, que são convidados

a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência  concede  a  palavra  ao  deputado  Adelmo

Carneiro  Leão,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Carlos  Mosconi,  presidente  -  Arlen  Santiago  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Carlos

Pimenta.

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

27/11/2013

Às 16h22min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara

(substituindo  o  deputado  Cabo  Júlio,  por  indicação  da  Liderança  do  MSC)  e  os

deputados  João  Leite  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada  comissão.

Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado João Leite,  declara  aberta a

reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Sargento

Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a

reunião se destina a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da

comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos dos deputados Cabo Júlio em que solicita seja encaminhado ao chefe

de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedido de informações sobre: 1) o número
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de escrivães em atividade; 2) o número de escrivães inativos em razão de licenças

médicas ou aguardando aposentadoria;  3)  o número de escrivães necessário para

atender  a  demanda  atual;  4)  o  número  de  escrivães  "ad  hoc"  prestando  serviço

atualmente na Polícia Civil do Estado; Tony Carlos em que solicita seja encaminhado

à Superintendência da Polícia Federal de Minas Gerais pedido de informações sobre

a possibilidade de aumento  de  efetivo  da  Polícia Federal  na região  do Triângulo;

Sargento  Rodrigues  em que solicita  seja  formulada  manifestação de aplauso aos

policiais civis lotados na 1ª Delegacia Especializada Antidrogas pela participação em

operação que culminou na prisão de três homens por tráfico de drogas e apreensão

de mais de uma tonelada de drogas na região Centro-Sul de Belo Horizonte; e Maria

Tereza Lara, Ivair Nogueira, Rômulo Veneroso, Pinduca Ferreira e João Leite em que

solicitam seja realizada visita  desta  comissão ao secretário  de Estado de Defesa

Social para discutir a questão da segurança no Município de Betim, o alto índice de

homicídios de jovens e adolescentes e o crescente número de assaltos a residências

e comércios. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de

todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

João Leite, presidente - Sargento Rodrigues - Cabo Júlio.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

28/11/2013

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

André  Quintão,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Antônio  Carlos  Arantes  (substituindo  o

deputado  Luiz  Henrique,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da

supracitada  comissão.  Estão  presentes,  também,  os  deputados  Romel  Anízio  e

Rogério  Correia.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Sebastião

Costa, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, III, do Regimento Interno,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
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comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. É convertido em diligência à Companhia Energética de Minas Gerais e à

Agência Nacional de Energia Elétrica o Projeto de Resolução nº 3.556/2012 (relator:

deputado André Quintão); e ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG -

o Projeto de Lei nº 4.683/2013 (relator: deputado Sebastião Costa). Após discussão e

votação, é aprovado o parecer que conclui pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 992/2011 na forma do Substitutivo nº 1

(relator: deputado André Quintão). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 4.207/2013, no

1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prorrogação de prazo

regimental pelo relator, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Após discussão e votação, é

aprovado  o  parecer  que  conclui  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.435/2013 (relator: deputado Sebastião

Costa, em virtude de redistribuição). Cumprida a finalidade da reunião, a presidência

agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Sebastião Costa,  presidente -  André Quintão  -  Dalmo Ribeiro Silva -  Adalclever

Lopes.

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/12/2013

Às  9h6min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Durval  Ângelo,

Rômulo  Viegas,  Sebastião Costa  e Sargento  Rodrigues,  membros da supracitada

comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Durval  Ângelo,

declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por  aprovada e é subscrita  pelos  membros da comissão presentes.  A presidência

informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  denúncias  de  abuso  de  autoridade,

excesso de poder e grave violação dos direitos humanos que teriam sido praticados

pelo diretor adjunto do Sistema Prisional em Paracatu, Sr. Wenderson Oliveira Lima, e

comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofícios  das  Sras.  Sueli  de

Fátima Guilarducci Loschi, presidente da Codhe, encaminhando denúncia recebida
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de  detenta  recolhida  no  presídio  de  Barbacena;  e  Selma  dos  Reis  Silva

encaminhando  denúncia  de  violência  doméstica  que  tem  sofrido;  e  de

correspondência publicada no  Diário  do  Legislativo,  nas datas mencionadas entre

parênteses: ofícios das Sras. Maria Coeli Simões Pires, secretária de Estado de Casa

Civil;  Cleide  Aparecida  Nepomuceno,  defensora  pública  do  Estado;  Lílian  Maciel

Santos, juíza de direito; e dos Srs. Fernando Ferreira Abreu, promotor de justiça do

Estado,  e  Manoel  Messias  Nascimento  Melo,  secretário  de  Relações do Trabalho

(28/11/2013); das Sras. Andréa Mismotto Carelli,  coordenadora do Centro de Apoio

Operacional às Promotorias de Justiça da Infância e Juventude; Maria Coeli Simões

Pires, secretária de Casa Civil;  Nívia Mônica da Silva, coordenadora do Centro de

Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e

Apoio Comunitário; e dos Srs. Renato Patrício Teixeira, corregedor-geral de Polícia

Civil, e Daniel Oliveira de Ornelas, promotor de justiça da Comarca de Montes Claros

(29/11/2013). A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir o

Sr. Samuel Marcelino de Oliveira Júnior, chefe de gabinete da Suapi, representando o

subsecretário  de  Estado  de  Administração  Prisional  da  Secretaria  de  Estado  de

Defesa  Social;  as  Sras.  Lídia  Ferreira  Peres,  Vanussa  Ribeiro  do  Nascimento,

Walquíria Pereira Santana e os Srs. Osmar Francisco de Assis e Alan Porfírio de

Araújo,  todos  ex-agentes  penitenciários,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à

mesa. A presidência concede a palavra ao deputado Sargento Rodrigues, autor do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A

presidência retoma os trabalhos ordinários  da reunião.  Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da

comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos da  deputada Maria  Tereza  Lara  e  dos  deputados  Adelmo Carneiro

Leão, Glaycon Franco e Rogério Correia em que solicitam, como representantes da

Frente Parlamentar para Erradicação da Hanseníase e Preservação da Memória dos

Preventórios  no Estado,  sejam realizadas reuniões nos Municípios de Betim, Três
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Corações,  Ubá  e  Bambuí  para  debater,  em  audiência  pública,  a  situação  das

colônias, em especial das condições de saúde, moradia e patrimônio histórico; do

deputado Vanderlei Miranda em que solicita seja realizada reunião para debater, em

audiência  pública,  o mapeamento de risco e a desocupação dos imóveis  da Rua

Sustenido  e  seu  entorno  na  Vila  Cafezal,  no  Município  de  Belo  Horizonte;  dos

deputados  Durval  Ângelo,  Adelmo  Carneiro  Leão,  Rogério  Correia  e  Pompílio

Canavez  em  que  solicitam  seja  realizada  visita  à  Presidência  da  Cemig  com  a

finalidade de sensibilizar  essa empresa para a abertura  de diálogo e a busca de

soluções para a greve de seus trabalhadores; Durval Ângelo e Rogério Correia em

que solicitam seja realizada reunião para debater, em audiência pública, a situação

dos  trabalhadores rurais  sem terra do Acampamento  Novo Paraíso,  localizado na

Fazenda BelgoMinas/Ferroligas no Município de Jequitaí,  a extração clandestina e

criminosa de madeiras e a omissão dos órgãos responsáveis diante desse delito;

Rogério Correia e Adelmo Carneiro Leão (3) em que solicitam seja encaminhado ao

presidente da Cemig pedido de informações sobre a razão das demissões de mais de

cem trabalhadores em período de greve; sejam encaminhados ao Centro de Apoio

Operacional  do  Patrimônio  Público  do  Ministério  Público  Estadual  as  notas

taquigráficas  da  1ª  Reunião  Conjunta  desta  comissão  com  a  de  Transporte,

Comunicação e Obras Públicas, e pedido de providências para que sejam apuradas

as  denúncias  ali  contidas;  sejam  encaminhadas  ao  governador  do  Estado  e  à

Presidência da Cemig as notas taquigráficas da 1ª Reunião Conjunta desta comissão

com a de Transporte, Comunicação e Obras Públicas; Sargento Rodrigues (3) em

que solicita seja encaminhado à Promotoria da Infância e da Juventude do Ministério

Público  de  Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  que  seja  instaurado

procedimento  investigatório  para apurar  denúncias  de abuso sexual  envolvendo o

Ten.-Cel.  Marcus  Vinicius  Veloso Lima e  sua filha  A.R.C.L.,  conforme Boletim  de

Ocorrência  nº  C00178-2006-0000505;  seja  encaminhado  ao  comandante-geral  da

PMMG pedido de informações sobre as providências administrativas adotadas em

relação às denúncias de abuso sexual envolvendo o Ten.-Cel. Marcus Vinicius Veloso

Lima e sua filha A.R.C.L., conforme boletim de ocorrência nº C00178-2006-0000505;
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seja  encaminhado  à  delegada  titular  da  Delegacia  Especializada  de  Proteção  à

Criança  e  ao  Adolescente  pedido  de  informações  sobre  as  investigações  de

denúncias de abuso sexual envolvendo o Ten.-Cel.  Marcus Vinicius Veloso Lima e

sua  filha  A.R.C.L.;  Durval  Ângelo  (13)  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Subsecretaria de Comunicação Social pedido de providências para que seja enviada

a esta comissão as gravações ou imagens das reuniões da Conferência Estadual de

Comunicação, inclusive da plenária final, que aconteceram de 13 a 15 de novembro

de  2009,  nesta  Casa;  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Subsecretaria  de

Comunicação Social pedido de informações para que seja enviada a esta comissão a

consolidação das propostas da Conferência Estadual de Comunicação, ocorrida de

13 a 15 de novembro de 2009, nesta Casa; sejam encaminhados à presidenta da

República e à ministra de Estado de Meio Ambiente as notas taquigráficas da 74ª

Reunião Extraordinária desta comissão e pedido de providências para que seja criado

o Parque Nacional da Serra do Gandarela, localizada nos Municípios de Rio Acima,

Santa Bárbara, Caeté e Ouro Preto; sejam encaminhados ao governador do Estado

as notas taquigráficas da 74ª Reunião Extraordinária desta comissão e pedido de

providências para que seja expandida a área de compensação da Estação Ecológica

dos Fechos, localizada nos Municípios de Nova Lima e Belo Horizonte, e seja criado

e  preservado  o  Parque Nacional  da  Serra  do  Gandarela;  sejam encaminhados  à

Presidência da Copasa as notas taquigráficas da 74ª Reunião Extraordinária desta

comissão e pedido de providências  para que seja realizado estudo de segurança

hídrica na Região Metropolitana de Belo Horizonte; sejam encaminhadas ao prefeito

municipal de Nova Lima as notas taquigráficas da 74ª Reunião Extraordinária desta

comissão para conhecimento de denúncias sobre a captação e disposição do esgoto

sanitário  do  Bairro  Jardim  Canadá,  que  estaria  causando  contaminação  de

mananciais  existentes  no  local;  seja  encaminhado  à  senadora  Ana  Rita  Esgário

pedido  de  providências  para  que  seja  realizada  audiência  pública  com  vistas  a

debater o tema "Segurança hídrica x mineração"; seja realizada reunião para efetuar

o lançamento do livro  A última Filó: uma história de dar dó, com textos de Ricardo

Moebus e ilustrações de Sophia Felipe, que trata do tema do risco de extinção de
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espécimes da fauna da Estação Ecológica dos Fechos, localizada nos Municípios de

Nova Lima e  Belo  Horizonte,  devido  a  atuação de mineradoras na  região;  sejam

encaminhados ao promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional

das Promotorias de Defesa do Meio Ambiente - CAO-MA -, as notas taquigráficas da

74ª Reunião Extraordinária desta comissão e pedido de providências para que sejam

apuradas denúncias de captação e disposição do esgoto sanitário do Bairro Jardim

Canadá,  que estaria  causando contaminação de mananciais  existentes  na região;

seja encaminhado ofício ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça desta

Casa solicitando a inclusão na ordem do dia do Parecer sobre o Projeto de Lei nº.

3.512/2012, de autoria do deputado Fred Costa; sejam encaminhados ao diretor do

Departamento  de  Áreas  Protegidas  do  Ministério  do  Meio  Ambiente  as  notas

taquigráficas da 74ª Reunião Extraordinária desta comissão e pedido de providências

para  o  empenho  dessa  autoridade  na  criação  da  reserva  de  desenvolvimento

sustentável  na Estação Ecológica  dos Fechos,  localizada nos  Municípios  de Belo

Horizonte  e  Nova  Lima;  sejam  encaminhadas  aos  convidados  da  74ª  Reunião

Extraordinária desta comissão e ao procurador regional do Ministério Público Federal

de Minas Gerais as notas taquigráficas da reunião; seja encaminhado ao presidente

desta  Casa  ofício  solicitando  que  sejam  apurados  problemas  em  aparelhos

eletrônicos ocorridos no transcurso de reuniões desta comissão. São recebidos os

requerimentos dos deputados Durval Ângelo, Rogério Correia, Adelmo Carneiro Leão

e Pompílio Canavez (2) em que solicitam seja encaminhado ao Presidente da Cemig

pedido de informações sobre a destinação dada aos valores recebidos do governo

estadual  como parte do pagamento  referente à  dívida  com essa empresa;  e seja

encaminhado à Secretaria  de Estado da Fazenda pedido de informações sobre o

processo de negociação da dívida do governo do Estado com a Cemig, indicando os

valores  acordados,  as  parcelas  pagas  e  seus  montantes,  o  valor  da  dívida

remanescente e a fonte de recursos utilizada para os repasses. Cumprida a finalidade

da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da

comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.
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Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/12/2013

Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Célio  Moreira,

Lafayette  de Andrada (substituindo o deputado Duarte  Bechir,  pelo BTR) e Tadeu

Martins Leite (substituindo o deputado Sávio Souza Cruz, por indicação da liderança

do  MSC),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o

presidente,  deputado  Célio  Moreira,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do deputado Tadeu Martins Leite, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A presidência retira

da pauta  os  Projetos  de  Lei  nºs  3.649/2012  e  4.696/2013 por  não cumprirem os

pressupostos  regimentais.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do Dia),  que

compreende a  discussão e  a  votação de proposições  da comissão.  Submetido  a

votação, é aprovado o requerimento do deputado Célio Moreira em que solicita sejam

apresentadas  emendas  aos  Projetos  de  Lei  nºs  4.550/2013,  que  dispõe  sobre  a

revisão para o exercício de 2014 do PPAG 2012-2015, e 4.551/2013, que estima as

receitas  e  fixa  as  despesas  do  orçamento  fiscal  do  Estado  e  do  orçamento  de

investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício de 2014, para

alterar  as  metas  físicas  e  financeiras  da  Ação  4031,  que  versa  sobre  o  Bolsa

Reciclagem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de

todos, convoca os membros da comissão para as próximas reuniões extraordinárias

de amanhã,  dia 5/12/2013,  às 10 e às 15 horas, com a finalidade de apreciar  os

pareceres para 2º turno dos Projetos de Lei nºs 3.649/2012 e 4.696/2013, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.
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Célio Moreira, presidente - Duarte Bechir - Gustavo Corrêa.

ATA DA 48ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 4/12/2013

Às  20h11min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Zé  Maia,

Adalclever Lopes, Ulysses Gomes, Gustavo Corrêa e Sebastião Costa, membros da

supracitada comissão. Está presente, também, o deputado Gilberto Abramo. Havendo

número  regimental,  o  presidente,  deputado  Zé  Maia,  declara  aberta  a  reunião  e

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar  a matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da

comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. O presidente retira da pauta o Projeto de Lei Complementar nº 53/2013 e os

Projetos de Lei nºs 4.189, 4.442, 4.443 e 4.648/2013, no 2º turno, e 4.299, 4.387,

4.440 a 4.443/2013, no 1º turno, por não cumprirem pressupostos regimentais; e os

Projetos de Lei nºs 4.454/2013, no 2º turno, e 370/2011 e 4.258/2013, no 1º turno, por

haverem sido apreciados em reunião anterior. O deputado Zé Maia, na condição de

relator, solicita a distribuição em avulso dos pareceres que concluem pela aprovação,

no 1º turno,  dos Projetos de Lei  nºs  4.180/2013 na forma do Substitutivo nº 1,  e

4.439/2013 na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça,  e,  na  condição  de  presidente,  determina  sejam  os  pareceres  em  avulso

distribuídos. Após discussão e votação, é aprovado, o parecer pela aprovação, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº4.378/2013 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição  e  Justiça  (relator:  deputado  Gustavo  Corrêa,  em  virtude  de

redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O

Projeto de Resolução nº 4.694/2013 é retirado da pauta por haver sido apreciado em

reunião  anterior.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião
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ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

Zé  Maia,  presidente  -  Adalclever  Lopes  -  Ulysses  Gomes  -  Sebastião  Costa  -

Gustavo Corrêa.

ATA DA 5ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/12/2013

Às  9h13min,  comparece  no  Plenário  o  deputado  Durval  Ângelo,  membro  da

supracitada comissão.  Havendo número regimental,  o  presidente declara aberta a

reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a

subscreve.  A  presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  o  tema

"Garantias fundamentais da pessoa idosa: dignidade aos servidores aposentados do

Estado". A presidência realiza a entrega de homenagem póstuma aos familiares de

Cláudio Vilaça e convida para tomar assento à mesa as Sras. Maria Raimunda Nunes

da  Silva,  diretora  de  Seguridade  Social  da  Federação  dos  Aposentados  e

Pensionistas de Minas Gerais; Ana Maria Belo de Abreu, presidente da Associação de

Diretores de Escolas Oficiais do Estado de Minas Gerais; Marly Moyses Silva Araujo,

representante  do  Fórum  Permanente  “Jornalista  Cláudio  Vilaça”  de  Defesa  dos

Direitos  dos  Servidores  Públicos  de  Minas  Gerais;  Sebastiana  Leonardo  Martins,

presidente  do  Sindicato  dos  Agentes  de  Segurança  Penitenciários  do  Estado  de

Minas Gerais; e os Srs. Adolfo Garrido, presidente do Sindicato dos Trabalhadores

Públicos em Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais; José Pereira

de Souza, presidente da Associação dos Aposentados do Ipsemg; Francisco Mota

Santos, presidente do Conselho de Administração da Associação dos Funcionários

Fiscais do Estado de Minas Gerais, representando a diretora-presidente do conselho;

Pedro Pereira Franco, presidente da Associação dos Jornalistas do Serviço Público; e

José Roosevelt Pereira, presidente da Associação dos Aposentados da Carreira de

Ciência e Tecnologia do Estado de Minas Gerais. O presidente, autor do requerimento

que deu origem ao debate,  tece suas considerações iniciais.  Logo após,  passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A presidência

retoma  os  trabalhos  ordinários  da  reunião.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a
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presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

9/12/2013

Às 14h1min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,

Leonardo  Moreira,  Rogério  Correia  e  Adalclever  Lopes  (substituindo  o  deputado

Vanderlei  Miranda,  por  indicação da liderança do MSC),  membros da supracitada

comissão. Estão presentes, também, os deputados Gustavo Valadares, Jayro Lessa e

Lafayette de Andrada. Havendo número regimental, o presidente, deputado Gustavo

Corrêa,  declara aberta a reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do

deputado Leonardo Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A

presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento do

Projeto de Lei nº 4.745/2013, do qual designou como relator o deputado Leonardo

Moreira.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Na fase de discussão do Parecer  para o 1º  Turno do Projeto de Lei  nº

4.745/2013, vêm à mesa as Propostas de Emenda nºs 1 a 4, do deputado Rogério

Correia. Submetido a votação, é aprovado o parecer que conclui pela aprovação, no

1º  turno,  do  referido  projeto  (relator:  deputado  Leonardo  Moreira).  Submetidas  a

votação,  votaram  favoravelmente  às  propostas  de  emenda os  deputados  Rogério

Correia e Adalclever Lopes e contrariamente a elas os deputados Gustavo Corrêa e

Leonardo Moreira. Renovada a votação, são rejeitadas as Propostas de Emenda nºs

1 a 4 com o voto de qualidade do presidente da comissão, nos termos do parágrafo

único  do  art.  121  do  Regimento  Interno.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Gustavo Corrêa, presidente - Leonardo Moreira - Inácio Franco - Romel Anízio.

ATA DA 82ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

12/12/2013

Às 9h5min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os  deputados  Rômulo  Viegas,  Rogério  Correia  e  Sebastião  Costa,  membros  da

supracitada  comissão.  Está  presente  também  o  deputado  Sargento  Rodrigues.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Rômulo Viegas, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da deputada Maria Tereza Lara,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar  a matéria constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado

o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 883/2011 na forma do

vencido no 1º turno (relator:  deputado Rômulo Viegas).  Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da

comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes

requerimentos:

-  nº  8.812,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas às entidades presentes na 81ª Reunião Extraordinária desta comissão

as notas taquigráficas dessa reunião, que teve por finalidade debater a situação dos

trabalhadores  rurais  sem  terra  do  Acampamento  Novo  Paraíso,  localizado  na

Fazenda BelgoMinas-Ferroligas, no Município de Jequitaí, a extração clandestina e

criminosa de madeiras e a omissão dos órgãos responsáveis diante desse delito, os

quais resultam em riscos para a integridade física dos ocupantes da área;

-  nº  8.813,  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  governador  do  Estado  as  notas  taquigráficas  da  81ª  Reunião

Extraordinária desta comissão e pedido de providências para que seja regulamentada

a  Lei  nº  13.064,  de  2000,  que  “cria  a  Comissão  Especial  para  acompanhar  os
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processos de desocupação de áreas ocupadas para assentamento rural ou urbano no

Estado”;

-  nº  8.814/2013  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Conselho  Nacional  de  Justiça  as  notas  taquigráficas  da  81ª

Reunião  Extraordinária  desta  comissão  e  pedido  de  providências  para  que  seja

agendada visita desse órgão ao Acampamento Novo Paraíso, localizado na Fazenda

BelgoMinas-Ferroligas, no Município de Jequitaí, e para que suspenda os efeitos da

Ação nº 0024.06.987392-3, haja vista as denúncias relatadas na referida reunião;

-  nº  8.815/2013  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Sr.  João de Assis Peres as notas taquigráficas da 81ª Reunião

Extraordinária  desta  comissão  e  pedido  de  providências  para  que  proceda,  na

qualidade  de  procurador  dos  interessados  nos  imóveis  objeto  da  Ação  de

Reintegração  de  Posse  nº  0024.06.997392-3,  às  negociações  de  venda  desses

imóveis  para  o  Instituto  Nacional  de  Colonização  e  Reforma  Agrária,  conforme

previsto no Decreto Federal nº 433, de 24/1/1992;

-  nº  8.816/2013  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Polícia  Militar  Ambiental  do  Estado,  ao  Instituto  Estadual  de

Florestas e ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do

Meio Ambiente, Patrimônio, Cultura, Urbanismo e Habitação as notas taquigráficas da

81ª Reunião Extraordinária desta comissão e pedido de providências para que sejam

apuradas as denúncias nelas contidas e tomadas as medidas cabíveis que o caso

requer;

-  nº  8.817/2013  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas  ao  juiz  titular  da  Vara  de  Conflitos  Agrários  do  Estado  as  notas

taquigráficas da 81ª Reunião Extraordinária desta comissão e pedido de providências

para que seja agendada visita desse juízo ao Acampamento Novo Paraíso, localizado

na Fazenda BelgoMinas-Ferroligas, no Município de Jequitaí, para verificar in loco as

denúncias apresentadas na referida reunião;

- nº 8.818/2013 do deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada

visita ao Acampamento Novo Paraíso, localizado na Fazenda BelgoMinas-Ferroligas

no Município de Jequitaí, para a qual sejam convidadas as entidades presentes na
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81ª  Reunião  Extraordinária  desta  comissão  e  os  convidados  constantes  em  lista

apresentada;

-  nº  8.819/2013  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  o  trecho  das  notas

taquigráficas da 20ª Reunião Ordinária desta comissão, em que consta o relato de

Renato Adriano Nunes Pereira, e pedido de providências para que sejam apuradas as

denúncias  de  assédio  moral  e  outras  irregularidades  praticadas  no  âmbito  da

penitenciária do Município de Francisco Sá em face do denunciante;

-  nº  8.820/2013  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Promotoria de Justiça da Comarca de Francisco Sá o trecho das

notas  taquigráficas  da  20ª  Reunião  Ordinária  desta  comissão,  realizada  no  dia

14/8/2013, em que consta o relato de Renato Adriano Nunes Pereira, e pedido de

providências  para  que  sejam  apuradas  as  denúncias  de  assédio  moral  e  outras

irregularidades praticadas no âmbito da penitenciária do Município de Francisco Sá,

em face do denunciante;

-  nº  8.821/2013  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Ouvidoria do Sistema Penitenciário da Ouvidoria-Geral do Estado o

trecho das  notas  taquigráficas  da  20ª  Reunião  Ordinária  desta  comissão em que

consta o relato de Renato Adriano Nunes Pereira e pedido de providências para que

sejam apuradas as denúncias de assédio moral e outras irregularidades praticadas no

âmbito da penitenciária do Município de Francisco Sá em face do denunciante;

-  nº  8.822/2013  do  deputado  Rogério  Correia,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Estado de Defesa Social pedido de informações sobre

os  motivos  da  demissão  do  agente  penitenciário  Renato  Adriano  Nunes  Pereira,

anteriormente lotado na penitenciária do Município de Francisco Sá, especialmente

diante das denúncias, apresentadas durante a 20ª Reunião Ordinária desta comissão,

de assédio moral e outras irregularidades cometidas contra o denunciante.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente - Rogério Correia.
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ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/12/2013

Às  9h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Sargento  Rodrigues,  Cabo  Júlio  e  Leonardo  Moreira,  membros  da  supracitada

comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado João Leite, declara

aberta a reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento  do deputado Cabo

Júlio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião

se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  de  ofício do  Sr.  Paulo  Henrique de

Assunção  França,  vereador  da  Câmara  Municipal  de  Monte  Alegre  de  Minas,

solicitando que a comissão realize audiência pública para discutir a criminalidade na

região,  conforme requerimento  já  aprovado.  Comunica  também o recebimento  de

correspondência  publicada no  Diário  do  Legislativo em 7/12/2013:  ofícios  da  Sra.

Maria  Coeli  Simões  Pires,  secretária  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações

Institucionais (2) e do Sr. Rômulo de Carvalho Ferraz, secretário de Estado de Defesa

Social  (2).  Passa-se  à  2ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem  do Dia),  que  compreende a

discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

6.591 a 6.594, 6.598, 6.602 a 6.614, 6.621 a 6.628 e 6.659/2013. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições

da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Requerimentos  nºs  8.854/2013,  do  deputado  Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja

realizada  reunião  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  com  a  presença  de

convidados, para homenagear os policiais militares que participaram de operação que

culminou  na  apreensão  de  drogas,  armas,  munições  e  veículos  na  Região

Metropolitana de Belo Horizonte; 8.855/2013, do deputado Sargento Rodrigues, em

que solicita seja encaminhado à 3º Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova pedido

de  providências  para  o  melhor  aparelhamento  do  pelotão  no  Município  de

Malacacheta, especialmente com a destinação de viaturas; 8.856/2013, do deputado

Sargento Rodrigues, em que solicita seja encaminhado ao à 3ª Delegacia de Polícia
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Civil de Venda Nova pedido de informações sobre os motivos da não autuação e da

liberação de dois suspeitos presos por portar arma de fogo de fabricação caseira,

sendo um deles detentor de extenso histórico criminal; 8.857/2013, da deputada Liza

Prado, em que solicita seja encaminhado ao Comandante da Polícia Militar de Minas

Gerais pedido de providências para a implantação de patrulhas rurais no Município de

Monte Alegre. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença

de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

João Leite, presidente - Cabo Júlio.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/12/2013

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os

deputados  Elismar  Prado  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  (substituindo  o  deputado  Carlos

Mosconi,  por  indicação da liderança do BTR), membros da supracitada comissão.

Está presente, também, o deputado Duilio de Castro. Havendo número regimental, o

presidente,  deputado  Elismar  Prado,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento da deputada Luzia Ferreira, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, na forma do Substitutivo

nº 1, do Projeto de Lei nº 4.062/2013 (relator: deputado Elismar Prado). Passa-se à 2ª

Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e a  votação de

proposições  que dispensam a apreciação do Plenário.  Após  discussão  e  votação

nominal, são aprovados, em turno único, por unanimidade, cada um por sua vez, os

Projetos de Lei nºs 3.672/2012, 4.396 e 4.704/2013, que receberam parecer por sua

aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Requerimentos nºs 6.666 e 6.678/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
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Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.

Submetido  a  votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  8.861/2013,  do  deputado

Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja realizada reunião destinada a debater

em audiência pública os critérios e formas utilizados para decretar o tombamento de

mais de 200 imóveis no Município de Oliveira. Cumprida a finalidade da reunião, a

presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

Elismar Prado, presidente - Luzia Ferreira - Duilio de Castro.

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/12/2013

Às  9h7min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Durval  Ângelo,

Rômulo  Viegas  e  Sebastião  Costa,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina  a  discutir  e  votar  proposições  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência: ofícios do Sr. Leonardo Mattos, vereador da Câmara Municipal de

Belo Horizonte, agradecendo o convite para participar do debate público ocorrido em

6/12/2013 e justificando sua ausência; e de Magid Nauef Lauar, juiz de direito da Vara

da Infância e Juventude de Betim, acusando recebimento de notas taquigráficas e

informando  que  não  há,  na  comarca  sob  sua  jurisdição,  o  processo  citado  nas

referidas  notas,  o  que lhe  impede  de  tomar  as  providências  requeridas  por  esta

comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após discussão e votação,  é aprovado o parecer pela aprovação,  no 1º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.811/2013  com  a  emenda  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição  e  Justiça,  e  com  as  Emendas  nºs  2  a  5  (relator:  deputado  Durval

Ângelo).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a

discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
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6.629, 6.670, 6.671, 6.684, 6.698, 6.702, 6.707, 6.708, 6.710, 6.712 e 6.813/2013.

Registra-se a presença do deputado Pompílio Canavez. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da

comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes

requerimentos:

- nº 8.862/2013, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhados à

Secretaria de Estado de Defesa Social, ao Comando-Geral e à Corregedoria-Geral da

PMMG as  notas taquigráficas  da  38ª  Reunião  Ordinária desta  comissão,  em que

consta  o  relato  de  Edivaldo  Camilo  Bueno,  os  documentos  apresentados  a  esta

comissão e pedido de providências para que sejam apuradas as denúncias de abuso

de autoridade e violação de direitos humanos praticadas por militares no Município de

Nova  Era  contra  o  denunciante  e  para  que  esta  comissão  seja  informada  dos

desdobramentos dessa apuração;

- nº 8.863/2013, dos deputados Durval Ângelo e Sargento Rodrigues, com emenda

do deputado Sebastião Costa, em que solicitam seja realizada reunião conjunta com

a Comissão de Administração Pública para debater a inviabilidade da existência do

Tribunal  de  Justiça  Militar,  haja  vista  as  graves  denúncias  em  desfavor  dessa

instituição,  em  especial  o  recente  fato  relativo  ao  Procedimento  Investigatório  nº

0000933-92.2013.9.13.0002, em trâmite na 2ª AJME,;

-  nº  8.864/2013,  do  deputado  Sargento  Rodrigues,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

dos Direitos Humanos as notas taquigráficas da 84ª Reunião Extraordinária dessa

comissão e pedido de providências  para que sejam averiguadas as denúncias de

abuso de autoridade e violação de direitos humanos contra o Sd. PM Elton Rodrigues

Marques,  da  2ª  Companhia  do  Batalhão  de  Polícia  de  Trânsito  da  PMMG  e

instaurados  os  procedimentos  investigatórios  adequados  para  apuração  de

responsabilidade dos denunciados;

- nº 8.865/2013, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhados

ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos

Humanos e Apoio Comunitário e à Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais

do Ministério Público as notas taquigráficas da 69ª e da 85ª Reuniões Extraordinárias
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desta comissão e pedido de providências para que sejam averiguadas as denúncias

contidas nessas notas no tocante a perseguições contra lideranças dos movimentos

sociais por moradia em Uberlândia e tomadas as devidas medidas aplicáveis a cada

caso relatado;

- nº 8.866/2013, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhados à

Secretaria de Estado de Defesa Social, ao Comando-Geral e à Corregedoria-Geral da

PMMG  as  notas  taquigráficas  da  69ª  e  da  85ª  Reuniões  Extraordinárias  desta

comissão  e  pedido  de  providências  para  que  sejam  averiguadas  as  denúncias

contidas  nessas  notas  e  tomadas  as  devidas  medidas  aplicáveis  a  cada  caso

relatado;

- nº 8.867/2013, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhados à

Associação Nacional  dos  Peritos  Criminais  Federais  e à  Federação  Nacional  dos

Policiais Federais em suas representações no Estado as notas taquigráficas da 69ª e

da 85ª Reuniões Extraordinárias dessa comissão e pedido de providências para que

sejam envidados esforços com o objetivo de que sejam cessados os procedimentos

relativos a inquéritos envolvendo lideranças dos movimentos sociais por moradia em

Uberlândia;

- nº 8.868/2013, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhadas à

Prefeitura e à Câmara Municipal de Uberlândia as notas taquigráficas da 69ª e da 85ª

Reuniões  Extraordinárias  desta  comissão,  destinadas  a  debater  denúncias  de

violações de direitos  humanos sofridas pelos  movimentos sociais  por  moradia em

Uberlândia;

- nº 8.869/2013, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhados à

Defensoria  Pública  e  aos  representantes  de  órgãos  da  administração  pública

convidados para a 85ª Reunião Extraordinária desta comissão as notas taquigráficas

desta  reunião  e  da  69ª  Reunião  Extraordinária  desta  Comissão  e  pedido  de

providências  para  que  sejam  averiguadas  as  denúncias  contidas  nessas  notas  e

tomadas as devidas medidas aplicáveis a cada caso relatado;

- nº 8.870/2013, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhados à

presidenta da República e à Secretaria-Geral da Presidência da República as notas

taquigráficas da 69ª e da 85ª Reuniões Extraordinárias desta comissão e pedido de
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providências  para  que  sejam  averiguadas  as  denúncias  de  violações  de  direitos

humanos sofridas pelos movimentos sociais por moradia apresentadas nas referidas

reuniões;

- nº 8.871/2013, do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhados

ao Ministério das Cidades e ao Ministério da Justiça as notas taquigráficas da 69ª e

da 85ª Reuniões Extraordinárias desta comissão e pedido de providências para que

sejam averiguadas as denúncias  de violações de direitos  humanos sofridas pelos

movimentos sociais de moradia apresentadas nas referidas reuniões;

- nº 8.872/2013 do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhados à

Corregedoria-Geral de Justiça e à Diretoria-Geral do Foro da Comarca de Uberlândia

as notas taquigráficas da 69ª e da 85ª Reuniões Extraordinárias desta comissão e

pedido de providências para que sejam averiguadas as denúncias de violações de

direitos humanos sofridas pelos movimentos sociais por moradia apresentadas nas

referidas reuniões, especialmente em relação às decisões de reintegração de posse

das áreas ocupadas no Município de Uberlândia;

- nº 8.873/2013 do deputado Durval Ângelo, em que solicita sejam encaminhados

ao Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana e ao Conselho Estadual de

Defesa  dos  Direitos  Humanos  as  notas  taquigráficas  da  69ª  e  da  85ª  Reuniões

Extraordinárias desta comissão e pedido de providências para que seja criada uma

comissão especial com a finalidade de visitar as áreas ocupadas em que há iminência

de conflitos fundiários no Município de Uberlândia.

Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência agradece a presença de todos,

convoca os membros para a reunião extraordinária a realizar-se hoje, 18/12/2013, às

15h30min  com  a  finalidade  de  discutir  e  votar  o  parecer  do  Projeto  de  Lei  nº

3.811/2013, de autoria do governador do Estado, no 2º turno, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente - Célio Moreira - João Leite.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/12/2013

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Doutor Wilson,
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Hélio Gomes e Lafayette de Andrada, membros da supracitada comissão. Havendo

número regimental, o presidente, deputado Doutor Wilson Batista, declara aberta a

reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a

reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final. O presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designa como relatores os

deputados  mencionados  entre  parênteses:  Projeto  de  Lei  nº  493/2011  (deputado

Lafayette  de  Andrada);  Projeto  de  Lei  nº  4.352/2013  e  Projeto  de  Resolução  nº

4.693/2013 (deputado Gilberto Abramo). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o Parecer

de Redação Final do Projeto de Lei nº 493/2011. O parecer sobre o Projeto de Lei nº

4.352/2013,  em  turno único,  deixa  de  ser  apreciado em virtude de solicitação de

prazo regimental pelo relator, deputado Gilberto Abramo. Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a discussão e votação, é aprovado o

Parecer  de  Redação  Final  do  Projeto  de  Resolução  nº  4.693/2013.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os

membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson Batista,  presidente -  Gilberto Abramo -  Leonardo Moreira -  Tiago

Ulisses.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 49/2013, EM

18/12/2013

Às  9h40min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  deputada  Luzia  Ferreira

(substituindo o deputado Carlos Mosconi, por indicação da liderança do BTR) e os

deputados Glaycon Franco e Duilio de Castro, membros da supracitada comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Glaycon Franco, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Duilio de Castro,
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dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após discussão e votação,  é aprovado o parecer pela aprovação,  no 2º

turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 49/2013, na forma do vencido no 1º

turno  (relator:  deputado  Duilio  de  Castro).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos desta comissão.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

Glaycon Franco, presidente - Duilio de Castro - Luzia Ferreira.

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 18/12/2013

Às 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Adalclever Lopes, Lafayette de Andrada, Ulysses Gomes e Glaycon Franco

(substituindo o deputado Romel Anízio, por indicação da liderança do BAM), membros

da supracitada comissão.  Havendo número regimental,  o presidente,  deputado Zé

Maia, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A

presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 3.926, 4.027, 4.299, 4.387,

4.390,  4.485,  4.738  e  4.779/2013  são  retirados  da  pauta  por  determinação  do

presidente, por não cumprirem pressupostos regimentais, e 4.127 e 4.745/2013, por

haverem  sido  apreciados  em  reunião  anterior.  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados, cada um por  sua vez,  os  pareceres pela aprovação,  no 2º  turno,  dos

Projetos de Lei Complementar nºs 27/2012 e 53/2013 na forma dos Substitutivos nº 1

ao vencido no 1º turno; e os Projetos de Lei nºs 4.180/2013 na forma do vencido no 1º
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turno com as Emendas nºs 1 e 2; 4.439/2013. (relator: Deputado Zé Maia). Na fase de

discussão do parecer do relator, deputado Zé Maia, que conclui pela aprovação, no 2º

turno,  do  Projeto  de Lei  nº  4.440/2013 na forma do vencido  no 1º  turno com as

Emendas  nºs  1  a  3,  são  apresentadas  as  Propostas  de  Emenda  nºs  1  e  2,  do

deputado André Quintão. Após discussão e votação é aprovado o parecer, salvo, as

propostas de emendas. Submetida a votação é rejeitada a Proposta de Emenda nº 1.

O presidente informa que a Proposta de Emenda nº 2, está inclusa no parecer. O

presidente  determina  a  distribuição  em  avulso  dos  pareceres  que  concluem  pela

aprovação dos Projetos de Lei nºs 4.442, 4.443 e 4.648/2013 na forma do vencido no

1º turno, dos quais é relator. Na fase de discussão do parecer do relator, que conclui

pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.441/2013 na forma do vencido no 1º turno com

as Emendas nºs 1 e 2, no 2º turno, o presidente defere o pedido de vista do deputado

Ulysses  Gomes.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

extraordinária, na mesma data, às 14h35min, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Adalclever Lopes - Lafayette de Andrada - Sebastião Costa -

Ulysses Gomes - Glaycon Franco.

ATA DA 61ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 18/12/2013

Às  20h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Zé  Maia,

Adalclever Lopes, Lafayette de Andrada, Sebastião Costa e Tiago Ulisses, membros

da  supracitada  comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Gilberto  Abramo.

Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Zé  Maia,  declara  aberta  a

reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições  da comissão.  Passa-se à  1ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem do  Dia),  que

compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à
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apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nº 4.441 e 4.738/2013 são retirados da

pauta por determinação do presidente, por não cumprirem pressupostos regimentais.

Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 4.442, 4443 e 4.648/2013 na forma do

vencido  no 1º  turno;  e  4.740/2013 (relator:  deputado Zé Maia),  registrando-se os

votos  contrários  do  deputado  Adalclever  Lopes.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que

dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a discussão e votação, é aprovado o

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.693/2013. Cumprida a finalidade da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

comissão para as reuniões extraordinárias do dia 19/12/2013, às 10, às 14 e às 20

horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Rômulo Viegas - Glaycon Franco - Luiz Henrique.

ATA DA 62ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 19/12/2013

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Jayro

Lessa,  Glaycon  Franco  (substituindo  o  deputado  Romel  Anízio,  por  indicação  da

liderança do BAM), Luiz Henrique e Rômulo Viegas (substituindo, respectivamente, os

deputados  Jayro  Lessa e  João Vítor  Xavier,  por  indicação da liderança do BTR),

membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da comissão

presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante na pauta e a discutir  e  votar proposições da comissão. Suspende-se a

reunião. Às 13h57min, são reabertos os trabalhos com a presença dos deputados Zé

Maia,  Jayro  Lessa,  Lafayette  de  Andrada,  Duarte  Bechir  e  Glaycon  Franco.  São

retirados da pauta por determinação do presidente os Projetos de Lei nºs 4.441 e

4.738/2013,  por  não  cumprirem  pressupostos  regimentais,  e  4.442,  4.443  e

4.648/2013, por haverem sido apreciados em reunião anterior. Cumprida a finalidade
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da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da

comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Duarte Bechir - Glaycon

Franco.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO

PARLAMENTAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 19/12/2011

Às 18h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Doutor Viana,

Adalclever  Lopes,  Bonifácio  Mourão  e  Sebastião  Costa,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Doutor  Viana,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado

Bonifácio Mourão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa

que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  Representação  nº  1/2011,  de  autoria  do

deputado Alencar da Silveira Jr., em turno único, à qual foi anexada a Representação

nº 2/2011, de autoria dos deputados Sávio Souza Cruz e Rogério Correia, e discutir e

votar  proposições  da  comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pelo

arquivamento da Representação nº 1/2011, com as recomendações constantes na

fundamentação  do  parecer  (relator:  deputado  Adalclever  Lopes).  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Doutor Viana, presidente - Adalclever Lopes - Bonifácio Mourão - Sebastião Costa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.180/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.180/2013, de autoria do governador do Estado, que altera o
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Anexo da Lei n° 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios de

gestão e execução para transferência gratuita  de bens,  valores ou benefícios  por

órgãos e entidades da administração pública estadual, compreendidos no âmbito dos

programas sociais que especifica, foi aprovado no 2° turno, com a Subemenda n° 1 à

Emenda n° 1 e a Emenda n° 2 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.180/2013

Altera a Lei n° 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios de

gestão e execução para transferência gratuita  de bens,  valores ou benefícios  por

órgãos e entidades da administração pública estadual, compreendidos no âmbito dos

programas sociais que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 1° da Lei n° 18.692, de 30 de dezembro de 2009,

o seguinte § 4°:

“Art. 1° - (...)

§ 4° - O Anexo desta lei inclui programas que desenvolvem ação governamental de

natureza social realizada em conformidade com os objetivos previstos no art. 2°.”.

Art.  2°  -  Fica  acrescentado  ao  art.  9°  da  Lei  n°  18.692,  de  2009,  o  seguinte

parágrafo único:

“Art. 9° - (…)

Parágrafo  único  -  A  manutenção  de  programa  social  previsto  em  um  Plano

Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG -  no  PPAG seguinte,  ainda que  com

denominação  distinta,  implica  na  manutenção,  no  que  couber,  de  suas  normas

regulamentares, salvo disposição em contrário.”.

Art.  3°  -  O  art.  11 da Lei  n°  18.692,  de 2009,  passa a  vigorar  com a  seguinte

redação:

“Art. 11 - O Poder Executivo promoverá a transparência e a ampla publicidade dos
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benefícios, beneficiários, serviços, programas e projetos de caráter social, bem como

dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua concessão, na

forma do regulamento.

“Parágrafo único - A transparência e a publicidade a que se refere o  caput serão

asseguradas  especialmente  mediante  disponibilização,  na  internet,  para  amplo

acesso,  das informações referentes a celebração de convênio,  termo de parceria,

acordo, ajuste ou instrumento congênere para transferência voluntária de recursos a

pessoas físicas ou jurídicas, de forma a permitir a identificação:

I - do beneficiário da transferência;

II - do objeto da transferência;

III - da data da assinatura do instrumento de transferência;

IV - do valor inicial e das datas de liberação dos recursos;

V  -  da  data  da  apresentação  da  prestação  de  contas  pelo  beneficiário  da

transferência.”.

Art.  4°  -  O art.  14 da Lei  n°  18.692,  de 2009,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  14  -  A  prestação  de  contas,  a  ser  realizada  nas  formas  e  condições

disciplinadas em regulamento, poderá ocorrer durante a execução das transferências,

de  forma  parcial,  sem  prejuízo  da  prestação  final  de  contas,  devendo  ser

disponibilizados na internet:

I - a informação referente a aprovação ou rejeição da prestação de contas feita pelo

beneficiário;

II  -  os  meios para a apresentação de denúncia  sobre a aplicação irregular  dos

recursos transferidos.”.

Art. 5° - O Anexo da Lei n° 18.692, de 2009, passa a vigorar na forma do Anexo

desta lei.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Gilberto  Abramo,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro.
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ANEXO

(a que se refere o art. 5° da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 18.692, de 30 de dezembro de 2009)

Transferências Sujeitas aos Critérios Uniformizados

I - no programa social Ações de Defesa Civil nos Municípios Mineiros, cujo objetivo

é assistir os municípios com ações de redução dos impactos de desastres, tanto no

aspecto  preventivo  quanto  na  preparação  para  emergências,  respostas  e

reconstrução:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

suprimento  de  água  potável;  provisão  de  alimentos;  suprimento  de  material  de

estacionamento; distribuição de colchões, cobertores, roupas de cama, material de

limpeza e higienização, entre outros, com o intuito de dar uma resposta efetiva para

as comunidades vitimadas por desastres;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: município atingido por desastre e

que atenda aos requisitos exigidos pela legislação pertinente;

II  -  no  programa  social  Copa  do  Mundo  2014,  cujo  objetivo  é  organizar  com

excelência os eventos da  Fédération Internationale de Football Association - Fifa -,

Copa  das  Confederações  2013  e  Copa  do  Mundo  2014,  bem  como  prover  a

infraestrutura para esses eventos, de forma a deixar um legado para Minas Gerais,

orientando-se  por  padrões  internacionais  de  qualidade  e  por  princípios  de

sustentabilidade socioambiental:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

ações de capacitação de cidadãos, por meio de cursos contratados pelo Estado e

disponibilizados gratuitamente, com a aquisição e transferência de uniformes, além

de materiais para os cursos;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos aprovados na seleção e

com frequência regular;

III - no programa social Minas Mundo, cujos objetivos são o de projetar a imagem

de um Estado competitivo e institucionalmente estável,  garantindo credibilidade no

âmbito internacional  e proporcionando a cooperação internacional;  fomentar ações
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internacionais em todas as esferas da administração pública estadual, promovendo e

supervisionando o relacionamento de órgãos e unidades com instituições e governos

estrangeiros e fomentando a cultura da cooperação internacional; e criar ambiente

para promover o diálogo entre o governo e a sociedade civil no tocante à cooperação

internacional do Estado de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de diárias para hospedagem e alimentação; compra de passagens e seguros

de viagens; cursos de capacitação; orientação técnica; material didático, de escritório

e de divulgação, gráfico e impresso; outros bens, valores ou benefícios inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: candidato aprovado em processo

seletivo, conforme os termos do edital;

IV - no programa social Cultivar, Nutrir e Educar, cujo objetivo é garantir o direito

humano  à  alimentação  saudável,  adequada  e  solidária,  contemplando  o  binômio

educação-alimentação para os alunos das escolas públicas estaduais de educação

básica, potencializando a alimentação escolar,  fortalecendo a agricultura familiar  e

promovendo a educação alimentar e nutricional, observada a Lei Federal n° 11.947,

de 16 de junho de 2009:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

habilitação  sanitária  das  cantinas  e  agroindústrias;  promoção  de  ações  de

capacitação;  repasse de recursos  financeiros  aos municípios  para a  aquisição de

itens  e  equipamentos para  a  estruturação e  modernização da vigilância  sanitária,

conforme lista positiva definida previamente; monitoramento do estado nutricional dos

alunos  da  rede  pública  de  ensino  por  meio  do  acompanhamento  da  chamada

nutricional  realizada  nas  escolas  dos  municípios  priorizados,  para  efetivação  do

registro dos dados coletados no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan

-;  repasse de sementes,  grãos,  rações,  mudas,  adubos,  fertilizantes,  matrizes  de

animais e outros insumos diretamente relacionados à produção agropecuária; cursos

de capacitação, diagnóstico, pesquisa, treinamento, orientação técnica, consultoria e

assessoria  técnica  ao  público  beneficiário;  material  didático,  de  escritório  e  de

divulgação, gráfico e impresso; cessão de materiais e equipamentos para produção,
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processamento e comercialização agropecuária  e  agroindustrial;  veículos;  obras e

materiais de construção; realização de eventos com fornecimento de hospedagem,

alimentação e diárias; prestação de serviços de tecnologia de informação; análises

laboratoriais;  fomento à produção de alimentos saudáveis, adequados e solidários,

provenientes da agricultura familiar, para o abastecimento da rede pública estadual de

ensino; atendimento parcial às necessidades nutricionais dos alunos, de acordo com

o tempo de permanência na escola;  promoção de hábitos  alimentares saudáveis;

identificação  de distúrbios  nutricionais  e  encaminhamento  para  a  atenção básica;

promoção de ações  educativas em vigilância  sanitária  de  alimentos;  outros  bens,

valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  selecionados  pelo

programa Cultivar, Nutrir e Educar; agricultores familiares, nos termos da Lei Federal

n° 11.326, de 24 de julho de 2006; povos e comunidades tradicionais, de acordo com

Decreto Federal n° 6.040, de 7 de fevereiro de 2007; estabelecimentos agroindustriais

rurais de pequeno porte, conforme definido na Lei n° 19.476, de 11 de janeiro de

2011,  e  no  Decreto  n°  45.821,  de  19  de  dezembro  de  2011;  cooperativas  e

associações  da  agricultura  familiar;  alunos  das  escolas  públicas  estaduais  de

educação básica e seus familiares; profissionais da saúde e da educação;

V - no programa social Sustentabilidade e Infraestrutura no Campo, cujo objetivo é

ampliar  a  inserção  da  produção  agropecuária  mineira  nos  mercados  nacional  e

internacional com ações de agregação de valor aos produtos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  repasse  de  sementes,  grãos,  mudas,  adubos,  fertilizantes,

matrizes  de  animais  e  outros  insumos  diretamente  relacionados  com  a  produção

agropecuária;  cursos  de  capacitação,  elaboração  de  diagnóstico,  realização  de

pesquisa, treinamento, orientação técnica, consultoria e assessoria técnica ao público

beneficiário;  material  didático,  de  escritório  e  de  divulgação,  gráfico  e  impresso;

cessão  de  materiais  e  equipamentos  para  produção,  irrigação,  processamento  e

comercialização  agropecuária  e  agroindustrial;  veículos;  obras  e  materiais  de

construção;  recuperação  de  matas  e  nascentes;  realização  de  eventos  com

fornecimento  de  hospedagem,  alimentação  e  diárias;  prestação  de  serviços  de
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tecnologia de informação; análises laboratoriais; outros bens, valores ou benefícios

inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares, produtores

rurais,  instituições  de  direito  público  e  de  direito  privado  voltadas  para  o

desenvolvimento do agronegócio, instituições de pesquisa e assistência técnica que

visem ao desenvolvimento do agronegócio, pesquisadores, técnicos da assistência

técnica e extensão rural, sindicatos, cooperativas e associações relacionadas com o

meio rural;

VI - no programa social Desenvolvimento do Agronegócio Mineiro, cujos objetivos

são  formular,  implementar  e  coordenar  as  políticas  públicas  voltadas  para  o

desenvolvimento do agronegócio mineiro, viabilizando o acesso dos produtores rurais

às informações, tecnologias, assistência técnica, sanidade animal e vegetal:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  repasse  de  sementes,  grãos,  mudas,  adubos,  fertilizantes,

matrizes  de  animais  e  outros  insumos  diretamente  relacionados  com  a  produção

agropecuária; cursos de capacitação, diagnóstico, pesquisa, treinamento, orientação

técnica, consultoria e assessoria técnica ao público beneficiário; material didático, de

escritório e de divulgação, gráfico e impresso; cessão de materiais e equipamentos

para  produção,  processamento  e  comercialização  agropecuária  e  agroindustrial;

veículos;  obras  e  materiais  de  construção;  recuperação  de  matas  e  nascentes;

realização  de  eventos  com  fornecimento  de  hospedagem,  alimentação  e  diárias;

prestação  de  serviços  de  tecnologia  de  informação;  análises  laboratoriais;  outros

bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares, produtores

rurais,  instituições  de  direito  público  e  de  direito  privado  voltadas  para  o

desenvolvimento do agronegócio, instituições de pesquisa e assistência técnica que

visem ao desenvolvimento do agronegócio, pesquisadores, técnicos da assistência

técnica  e  extensão  rural,  produtores  interessados  em  promover  seus  produtos  e

serviços em eventos, sindicatos, cooperativas e associações ligadas ao meio rural;

VII  -  no  programa  social  Viabilização  da  Infraestrutura  e  Logística  Rural,  cujo

objetivo  é  dotar  o  meio  rural  de  infraestrutura  e  logística  mínimas  capazes  de
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proporcionar  o seu desenvolvimento socioeconômico e ambiental  para atender  às

demandas do mercado e da sociedade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  entrega  de  diagnóstico,  realização  de  pesquisa,  orientação

técnica,  consultoria;  material  didático,  de  escritório  e  de  divulgação;  cessão  de

materiais e equipamentos; veículos; obras e materiais de construção; hospedagem,

alimentação e  diárias;  prestação de serviços  de  tecnologia  de  informação;  outros

bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: áreas públicas ou privadas que

necessitem  de  terraceamento,  adequação  de  estradas,  cercas  para  nascentes  e

margens de rios, bacia de captação de águas de enxurradas;

VIII - no programa social Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar, cujos

objetivos  são  formular,  implementar  e  coordenar  políticas  públicas  para  o

desenvolvimento sustentável da agricultura familiar do Estado, por meio de ações que

viabilizem a organização e a estruturação da produção e da comercialização, bem

como propiciar a participação da sociedade civil organizada nos processos decisórios

das políticas públicas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; sementes, grãos, rações, mudas, adubos, fertilizantes, matrizes

de animais e outros insumos diretamente relacionados com a produção agropecuária;

cursos  de  capacitação,  diagnóstico,  pesquisa,  treinamento,  orientação  técnica,

consultoria e assessoria técnica ao público beneficiário; material didático, de escritório

e  de  divulgação,  gráfico  e  impresso;  cessão  de  materiais  e  equipamentos  para

produção, processamento e comercialização agropecuária e agroindustrial; veículos;

obras  e  materiais  de  construção;  realização  de  eventos  com  fornecimento  de

hospedagem,  alimentação  e  diárias;  prestação  de  serviços  de  tecnologia  de

informação;  análises  laboratoriais;  outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares, conforme a

Lei Federal n° 11.326, de 2006; povos e comunidades tradicionais, de acordo com o

Decreto  Federal  n°  6.040,  de  2007;  estabelecimentos  agroindustriais  rurais  de
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pequeno porte, conforme definido na Lei n° 19.476, de 2011, e no Decreto n° 45.821,

de 2011; cooperativas e associações da agricultura familiar;

IX - no programa social Minas Sem Fome, cujo objetivo é estimular a produção de

alimentos, a agregação de valor e a geração de renda pela venda do excedente,

visando  à  melhoria  das  condições  de  segurança  alimentar  e  nutricional  dos

agricultores familiares, sob a gestão e o controle social dos Conselhos Municipais de

Desenvolvimento Rural Solidário - CMDRS:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

fornecimento de insumos produtivos, apoio a investimentos de agregação de valor e a

projetos de infraestrutura e capacitação de agricultores e jovens;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  famílias  em  situação  de

vulnerabilidade  social,  principalmente  no  meio  rural,  agricultores,  pequenos

produtores  rurais,  indígenas,  associações  de  agricultores  familiares,  população

interessada na implantação de lavouras e pomares e população carente atendida por

instituições  no  Estado,  como  creches,  escolas,  entidades  filantrópicas  e  pessoas

jurídicas de direito público e privado voltados aos objetivos do programa;

X -  no programa social  Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura

Familiar, cujos objetivos são viabilizar e facilitar o acesso dos agricultores familiares

aos  instrumentos  e  meios  de  apoio  à  produção,  transformação  e  distribuição  de

produtos  agropecuários,  nas áreas de metodologia e capacitação técnica,  gestão,

implementação e planos, programas, projetos e captação de recursos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores;  construção e  cessão de uso  ou  em  regime de comodato  de

imóveis  para o desenvolvimento de atividades de extensão rural,  como centro de

comercialização  para  o  agricultor  familiar,  centro  de  qualidade  do  queijo  para

agricultor  familiar  e  centro  de  capacitação  da  agricultura  familiar;  curso  de

capacitação  profissional,  lanches,  refeições,  transporte  e  outras  despesas  a  ele

inerentes;  materiais  didáticos;  insumos para o  desenvolvimento da atividade rural,

como ferramentas, equipamentos, aquisição e cessão em regime de comodato de

sistemas de abastecimento de água compostos de bombas hidráulicas, caixa d'água

e tubulação; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;
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b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  agricultores  rurais  e  suas

entidades representativas cadastrados;

XI - no programa social Assistência Hospitalar e Ambulatorial, cujos objetivos são

prestar assistência em saúde à comunidade regional e contribuir para a formação de

pessoal na área de saúde, em nível de graduação e pós-graduação, por meio do

desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  auxílio  financeiro  para  participação  em  congressos,  fóruns,

seminários,  cursos  e  eventos  científicos;  promoção  de  congressos,  fóruns,

seminários,  cursos de extensão e qualificação,  entre outros eventos científicos na

área de saúde;  publicações científicas  e  intercâmbio;  materiais  para  execução de

projetos de ensino, pesquisa e extensão; outros bens, valores ou benefícios inerentes

à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos, professores e servidores

da comunidade acadêmica da área de saúde; fundações que realizem atividades em

parceria com a Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes;

XII - no programa social Supervisão e Expansão do Ensino Superior, cujos objetivos

são monitorar o desempenho do ensino superior, promover o desenvolvimento das

instituições de ensino superior  -  IES -  integrantes do Sistema Estadual  de Ensino

Superior  e  promover  políticas  de  expansão  da  educação  superior  com  qualidade

voltada para a inclusão social:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

ampliação da oferta de cursos de ensino superior a distância e presencial; criação de

um  banco  de  dados  sobre  ensino  superior;  desenvolvimento  de  instrumentos  de

avaliação do Sistema Estadual de Ensino Superior; expansão do número de vagas no

ensino superior no Estado; implementação, consolidação e ampliação da oferta de

cursos a distância nas universidades públicas; formação em áreas estratégicas do

governo;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos, instituições do sistema de

ensino  superior  do  Estado -  Universidade  do  Estado  de Minas  Gerais  -  Uemg -,

Unimontes, Fundação Helena Antipoff  -  FHA -  e Fundação Cultural  Campanha da
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Princesa - FCCP;

XIII  -  no  programa  social  Expansão  do  Ensino  Universitário,  cujo  objetivo  é

promover  ensino  de  qualidade  com  vistas  à  formação  para  atuação  profissional

competente no mercado de trabalho e para intervenção social comprometida com os

valores  de  liberdade,  de  justiça  e  de  solidariedade,  buscando  a  solução  dos

problemas socioeconômicos da região Norte de Minas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; concessão de bolsas de iniciação científica e de extensão; auxílio

financeiro para participação em cursos, seminários e eventos científicos; promoção

de congressos, fóruns, seminários, cursos de extensão, entre outros eventos culturais

e  científicos;  publicações  científicas  e  intercâmbio;  concessão  de  premiações  em

dinheiro, troféus e medalhas a vencedores de concursos promovidos pela academia;

materiais  didáticos,  materiais  para  execução  de  projetos  de  ensino,  pesquisa  e

extensão; alimentação subsidiada à comunidade acadêmica; outros bens, valores ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos, professores e servidores

da  comunidade  acadêmica,  bem  como  fundações  que  realizem  atividades  em

parceria com a Unimontes;

XIV  -  no  programa  social  Tecnologia  e  Inovação  Rumo  à  Economia  do

Conhecimento, cujo objetivo é potencializar em quantidade e qualidade a criação e

disseminação de conhecimento e de tecnologia em diferentes áreas para transformar

conhecimento em negócios, além de fomentar e articular com os diferentes agentes

empresariais, governamentais, acadêmicos e da sociedade, objetivando promover a

ciência e a tecnologia para o desenvolvimento e a cidadania:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário, computadores, equipamentos e materiais; cessão de

uso  de  equipamentos  e  computadores;  auxílio  financeiro  para  a  participação  em

eventos  e  para  sua  promoção;  outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à

execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  setor  empresarial  mineiro;

universidades  e  outras  instituições  de  ensino  superior;  pesquisadores  do  Estado;
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centros de pesquisa e desenvolvimento públicos e privados; comunidade usuária de

inovações tecnológicas e jovens com potencial empreendedor e inovador;

XV -  no  programa social  Arranjos  Produtivos,  Polos  de  Excelência  e  Polos  de

Inovação,  cujos  objetivos  são  ampliar  e  melhorar  a  capacidade  competitiva  dos

arranjos produtivos de elevado conteúdo tecnológico de forma autossustentável; nos

polos de excelência, fortalecer as estruturas geradoras de conhecimento, tecnologias,

formação  de  recursos  humanos  e  prestação de  serviços  visando à  promoção do

desenvolvimento  sustentável  de  setores  estratégicos  nos  quais  o  Estado  possua

tradição, massa crítica e vantagem competitiva; nos polos de inovação, contribuir com

o desenvolvimento da região Norte e dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri por

meio  da  formação  e  concentração  de  massa  crítica  territorialmente  localizada,

agregando valor, emprego e renda à economia regional e às políticas públicas por

meio de esforço de inovação, ancorado em estruturas de capacitação de recursos

humanos e de pesquisa e desenvolvimento:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário, computadores, equipamentos e materiais; cessão de

uso de equipamentos e computadores; cessão e construção de unidades prediais;

auxílio  financeiro  para a participação em eventos e  para a  sua promoção;  outros

bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  pequenos  empresários  e

microempresários  que compõem os setores produtivos dos polos de excelência e

inovação  e  dos  arranjos  produtivos  em  biotecnologia,  biocombustíveis,

eletroeletrônicos e programas computacionais; universidades e institutos de ciência e

tecnologia  envolvidos  na  produção  e  na  transferência  do  conhecimento  para  a

sociedade; setores produtivos; sociedade em geral;

XVI - no programa social Incentivo à Inovação Tecnológica, cujo objetivo é conceder

incentivos  à  inovação  tecnológica  no  Estado,  por  meio  de  apoio  financeiro  a

instituições  e  empresas  cuja  atividade  produtiva  seja  direcionada  para  o

desenvolvimento  de  novos  produtos  ou  processos  com  base  no  conhecimento

científico e tecnológico:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:
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concessão  de  incentivos  à  inovação  tecnológica  no  Estado  por  meio  de  apoio

financeiro;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  projetos  de  apoio  financeiro

aprovados pela equipe técnica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais - Fapemig -, nos termos da política de aplicação de recursos do Fundo

de Incentivo à Inovação Tecnológica - Fiit;

XVII - no programa social Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado,

cujos objetivos são ampliar a capacidade local e regional para combater a exclusão

social,  gerar  trabalho  e  renda  e  contribuir  para  a  melhoria  do  nível  de  vida  da

população, com foco na formação e qualificação profissional, segundo as demandas

do mercado:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

disseminação  do  conhecimento;  atualização  tecnológica;  oferta  de  vagas  de

educação  a  distância  no  ensino  superior,  inclusive  o  tecnólogo,  e  nos  cursos

profissionalizantes; inclusão digital; oportunidade de emprego; inserção de novos e

melhores  profissionais  no  mercado  de  trabalho;  requalificação  profissional;

desenvolvimento regional; oferta de quadro de pessoal qualificado para administrar e

ministrar as aulas;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  ou  entidades  que

ofereçam espaços que propiciem o intercâmbio de informação e orientação quanto às

políticas  de  inserção  social,  originários  de  projetos  e  programas  governamentais,

entidades representativas, organizações não governamentais e agências de fomento;

XVIII  -  no  programa  social  Formação  e  Capacitação  Cultural  e  Artística,  cujos

objetivos  são  apoiar,  incentivar  e  realizar  ações  de  formação,  desenvolvimento,

qualificação e aperfeiçoamento nas diversas áreas artísticas e culturais, contribuindo

para o fortalecimento e para a profissionalização do mercado de produção cultural e

artística:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; apostilas e material didático sobre educação patrimonial, cultural

e  artística;  realização  de  oficinas,  conferências,  fóruns,  seminários,  encontros  e

cursos de capacitação e aprimoramento técnico para a formação e a capacitação
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profissionais;  palestras,  treinamentos,  wokshops oferecidos  em  diversas  áreas

temáticas,  como  planejamento  e  gestão  cultural,  cineclubismo,  audiovisual,

percussão, patrimônio imaterial, música, literatura, cultural popular; apresentações e

concertos; análise, incentivo, patrocínio, execução e prestação de contas de projetos

artísticos e culturais provenientes de incentivos fiscais,  prêmios ou financiamentos

reembolsáveis e não reembolsáveis; materiais didáticos; materiais escolares; lanches

e refeições; transporte; hospedagem; outros bens, valores ou benefícios inerentes à

execução do programa;

b)  destinatários  dos bens, valores  ou benefícios:  pessoas naturais de  ocupação

variada,  incluindo  artistas,  técnicos  e  demais  trabalhadores,  profissionais  ou

amadores,  atuantes  nos  diversos  segmentos  da  área  artístico-cultural;  jovens,

estudantes e pessoas interessadas em ingressar na área cultural ou aprimorar sua

atuação nessa área; pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas para o

planejamento, a gestão e a administração de projetos relacionados com os objetivos

dos programas;

XIX  -  no  programa  social  Preservação  do  Patrimônio  Cultural,  cujo  objetivo  é

garantir  à  sociedade  o  exercício  do  direito  à  identidade  cultural,  promovendo  a

preservação de bens de natureza material e imaterial e a efetiva implantação de uma

política de preservação de bens de valor histórico, artístico, cultural e arquitetônico,

representativos  da  cultura  mineira  em  suas  diversas  manifestações,  contextos  e

épocas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  instrumentos  musicais;  cursos  de  aperfeiçoamento  de

instrumentos e técnicas de regência; cursos de percepção musical e de manutenção

e reparo de instrumentos; materiais didáticos, materiais escolares, lanches, refeições,

transporte, concessão de passagem aérea e rodoviária, hospedagem e outros itens

necessários à realização e à participação nos eventos; uniformes e indumentárias;

recursos e parcerias de âmbito local, estadual, federal, internacional e privado, a fim

de permitir ações permanentes de revitalização, resgate, conservação, restauração e

preservação  de  bens  de  natureza  material  e  imaterial  encontrados  no  Estado;

educação patrimonial; apoio às manifestações da cultura tradicional, resgate cultural;
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conservação e  restauração dos bens  que tenham sofrido impactos em desastres;

intervenção em bens culturais, como obras de consolidação estrutural, conservação e

restauração de bens móveis e imóveis, de forma a manter sua integridade e seus

valores culturais;  incentivo e orientação para a preservação do patrimônio cultural

pelos municípios; elaboração de projetos arquitetônicos e complementares, planilhas

e projetos de elementos artísticos em bens culturais para conservação e restauração

de bens móveis e imóveis de forma a manter sua integridade e seus valores culturais;

execução de obras;  realização  de pesquisas,  inventários,  registros,  tombamentos,

fiscalização  de  bens  culturais  materiais  e  imateriais,  a  fim  de  assegurar  sua

preservação;  revitalização  e  preservação das  manifestações  da  cultura  popular  e

imaterial  do  Estado,  considerando  as  especificidades  das  diferentes  regiões;

atividades relacionadas à promoção do folclore, cultura popular e patrimônio imaterial,

por  meio  de  relacionamento  com  grupos,  entidades,  conselhos  e  instituições  de

direito público e privado; outros bens e valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios,  pessoas  físicas  e

jurídicas ligadas às manifestações da cultura popular;

XX  -  no  programa  social  Circuitos  Culturais  de  Minas  Gerais,  cujo  objetivo  é

fomentar  a  criação  de  uma  moderna  e  inovadora  rede  integrada  de  produção,

exibição  e  disseminação  cultural  e  artística,  além  de  promover  a  proteção  do

patrimônio cultural de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

apoio  técnico-financeiro  aos  municípios  para  a  implantação  de  equipamentos

culturais,  como  estratégia  de  integração  das  políticas  de  cultura  e  fomento  à

instalação de circuitos culturais no interior do Estado; repasse de valores; cessão de

espaços culturais; estabelecimento de parcerias; doação de materiais excedentes de

obras  nos  edifícios  que compõem  os  circuitos  culturais,  como tijolos,  esquadrias,

ferragens,  vidros,  janelas  e portas; outros  bens,  valores  ou benefícios  inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: municípios, sociedade em geral,

turistas, estudantes, pessoas interessadas em arte, conhecimento e entretenimento;
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população da mesorregião do Vale do Jequitinhonha, especificamente a população

das microrregiões de Salinas e Itaobim; turistas de procedência estadual, nacional e

internacional;

XXI  -  no  programa  social  Gestão  da  Informação  Cultural,  cujos  objetivos  são

garantir  à  sociedade o  exercício  dos direitos  culturais,  promovendo a  gestão  dos

diversos acervos do sistema estadual de cultura visando preservá-los, e promover o

acesso democrático às informações culturais produzidas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  materiais,  publicações  técnicas,  cadernos  de  diretrizes  e

informativos ligados à área museológica, cultural e artística; kits e acervos de livros;

equipamentos  diversos;  mobiliário,  como  estantes,  expositores,  mesas,  cadeiras,

circuladores  de  ar,  estações  de  trabalho,  carrinhos  para  livros,  tapetes,  pufes;

microcomputadores,  impressoras,  eletroeletrônicos  em  geral  e  equipamentos  de

informática; cursos de capacitação e treinamentos; materiais didáticos e escolares;

lanches  e  refeições;  transporte;  hospedagem;  outros  bens,  valores  ou  benefícios

inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  unidades  e  órgãos  da

administração  pública  estadual;  entidades  públicas,  privadas  e  do  terceiro  setor;

usuários dos serviços prestados pelo Sistema Estadual de Cultura; público em geral;

XXII - no programa social Promoção e Difusão Cultural, cujo objetivo é produzir,

promover, veicular e difundir as artes, a cultura e o patrimônio do Estado em diversos

espaços, contribuindo para a formação de público, a educação e o consumo cultural:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; cessão de espaços culturais; estabelecimento de parcerias com

instituições  sem  fins  lucrativos  para  apoiar  a  produção,  a  exibição  e  a  formação

artística por meio do apoio à gestão e à geração de recursos para a execução de

projetos  e  programas;  criação,  publicação  e  distribuição  do  jornal  Suplemento

Literário de Minas Gerais; atividades de encontro do Sistema Estadual de Bibliotecas

Públicas; encontros com a leitura; exposições literárias e de artes visuais; exposições

e espetáculos de artistas convidados ou selecionados por meio de edital; realização

de pesquisas e recortes curatoriais para a elaboração de conteúdos; veiculação de
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músicas e programas de interesse cultural  e  informativo;  cursos,  ensaios  abertos,

palestras,  eventos  culturais,  apresentações,  debates,  simpósios,  conferências,

espetáculos,  shows,  mostras,  festivais,  feiras,  saraus,  performances,  aulas

experimentais,  residências,  oficinas,  prêmios  e  concursos  artístico-culturais;

realização  de  projetos  educativos  e  de  atendimento  e  informação  ao  público;

materiais didáticos e escolares; lanches, refeições, transporte, hospedagem e outros

itens necessários à realização e à participação nos eventos; outros bens, valores ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  pessoas  naturais  e  pessoas

jurídicas  de  direito  público  ou  privado  voltadas  para  a  fruição,  a  execução  e  a

promoção do programa;

XXIII  -  no  programa social  Minas Mais  Segura,  cujos  objetivos são desenvolver

ações, programas e projetos de prevenção à criminalidade, de forma a contribuir com

a efetiva diminuição da criminalidade e violência em áreas com elevados índices de

criminalidade  e  em  situação  de  risco  social,  estimulando  a  desconstrução  de

fenômenos  multicausais  e  fatores  de  risco  geradores  de  conflitos,  violências  e

processos de criminalização, a partir da proposição de soluções plurais e fatores de

proteção  integrados  e  adequados  às  especificidades  de  cada área  de  atuação  e

público  atendido,  bem  como  consolidar  a  filosofia  de  policiamento  comunitário,

prevenção ativa e segurança cidadã, viabilizando maior interação entre a sociedade e

o sistema de defesa social:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

aquisição de equipamentos; repasse de valores e bens; cestas básicas; realização e

participação  em  capacitações  e  eventos  relacionados  com  o  combate  da

criminalidade  e  distribuição  de  materiais  necessários  a  sua  realização;  ações  de

sensibilização  e  formação da população em geral;  pagamento  de  inscrições  para

vagas  de  emprego  e  em  cursos  diversos;  equipamentos  e  materiais  esportivos;

materiais para oficinas de cultura, de inclusão produtiva e de enfrentamento do tráfico

de  pessoas;  premiações  em  atividades  previstas  no  programa;  apoio  a

empreendimentos econômicos solidários; distribuição de materiais informativos e de

campanha para  a  população em  geral;  acolhimento  das  pessoas  em situação de



3662
____________________________________________________________________________

tráfico e seus familiares; ações de busca ativa por possíveis vítimas entre os grupos

mais  vulneráveis  ao  tráfico  de  pessoas;  campanhas  locais  preventivas  visando

informar  sobre  as  ações  relacionadas  com  o  combate  à  criminalidade;  lanches,

transporte, diárias, entre outros itens necessários à difusão das ações de combate à

criminalidade;  realização  de  cursos  de  qualificação  profissional  e  provisão  de

estrutura  a  entidades  voltadas  ao  cumprimento  de  penas  e  medidas  alternativas;

outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens de doze a vinte e quatro

anos  residentes  em  áreas  com  altos  índices  de  criminalidade  atendidas  pelo

programa; pessoas naturais e entidades em áreas com altos índices de criminalidade

atendidas  pelo  programa;  pessoas  com  determinação  judicial  de  cumprimento  de

penas e medidas alternativas nos municípios atendidos pelo programa; egressos do

sistema prisional do Estado; pessoas naturais em situação de tráfico de pessoas e

seus familiares; grupos mais vulneráveis ao tráfico de pessoas; população do Estado;

turistas  de  procedência  estadual,  nacional  e  internacional;  organizações  não

governamentais  e outras  pessoas jurídicas  de  direito  público  ou  privado voltadas,

direta  ou  indiretamente,  para  o  enfrentamento  do  tráfico  de  pessoas;  instituições

sociais no Estado; municípios mineiros;

XXIV - no programa social Infraestrutura de Defesa Social, cujo objetivo é prover

infraestrutura adequada à execução eficaz das políticas públicas de segurança por

meio da expansão da infraestrutura predial do sistema prisional e socioeducativo com

vistas à melhoria da qualidade do atendimento prestado ao adolescente autor de ato

infracional,  ao  preso  e  ao  recuperando e  por  meio  da  renovação  periódica  e  da

distribuição no espaço territorial das frotas das Polícias Civil e Militar, com a aquisição

de  viaturas  adequadas  ao  trabalho  operacional  para  garantir  a  eficiência  da

manutenção da frota:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para custeio,  cessão de uso de imóveis,  aquisição de bens e

insumos; repasse de recursos financeiros para construção, adequação da instalação

e manutenção de unidades de atendimento socioeducativo, bem como equipamentos

eletroeletrônicos, mobiliário, veículos e demais bens entendidos como necessários ou
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úteis  para  sua  composição;  assessoria  e  consultoria;  encontros,  capacitações  e

cursos profissionalizantes; equipamentos e materiais necessários ao desenvolvimento

de  trabalhos  e  à  aprendizagem  nas  oficinas;  outros  bens,  valores  ou  benefícios

inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  entidades  privadas  sem  fins

lucrativos  cuja  finalidade  seja  a  custódia  de  presos  condenados  pela  justiça;

adolescentes e jovens adultos de doze a vinte e um anos; pessoas jurídicas de direito

público ou privado voltadas à realização e à promoção do programa;

XXV - no programa social Avaliação e Qualidade da Atuação dos Órgãos de Defesa

Social, cujo objetivo é promover a qualidade da atuação dos órgãos de defesa social,

potencializando e integrando as ações de ensino, avaliação e correição:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

vagas  em  capacitações,  cursos  e  seminários  nas  temáticas  de  policiamento

comunitário e segurança cidadã; ações com foco na prevenção à criminalidade e na

erradicação das drogas; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: profissionais do sistema de defesa;

membros  ativos  dos  Conselhos  Comunitários  de  Segurança  Pública  -  Conseps;

lideranças  comunitárias;  escolas  que  compõem  lista  de  demandas  estratégicas,

conforme áreas delimitadas de acordo com o índice de criminalidade das regiões do

Estado;

XXVI - no programa social Leite pela Vida, cujo objetivo é promover o fortalecimento

da  cadeia  produtiva,  por  meio  da  geração  de  renda  e  da  garantia  de  preço  do

produto, diminuindo a vulnerabilidade social com o combate à fome e à desnutrição:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

doação de leite in natura adquirido do pequeno produtor rural pronafiano, por meio de

beneficiadoras de leite que envasam o produto e são responsáveis por seu transporte

aos pontos de distribuição determinados pelo programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: crianças de dois a sete anos de

idade, gestantes, nutrizes até o sexto mês após o parto, idosos e outros beneficiários

identificados  pelo  Comitê  Gestor  Municipal,  sob  autorização  do  Conselho  de
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Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais - Consea-MG - e do

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS -, residentes na área

de abrangência do programa e com renda mensal per capita igual ou inferior a meio

salário mínimo;

XXVII - no programa social Travessia Nota Dez por um Brasil  Alfabetizado, cujo

objetivo é contribuir para superar o analfabetismo, universalizando a alfabetização de

jovens, adultos e idosos e a progressiva continuidade dos estudos em níveis mais

elevados,  promovendo o  acesso à educação como direito  de todos,  em qualquer

momento da vida, nos municípios das regiões dos vales do Jequitinhonha e Mucuri e

do Norte de Minas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; mobiliário escolar, material escolar,  uniformes; óculos de grau,

aparelhos  auditivos;  merenda;  jogos,  materiais  esportivos;  bolsas  de  estudo;

transporte;  livros  didáticos  e  de  literatura;  equipamentos  de  informática;  veículos;

atendimento médico e psicopedagógico; outros bens, valores ou benefícios inerentes

à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens com idade acima de quinze

anos e adultos analfabetos na área de abrangência do Instituto de Desenvolvimento

do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene; escolas locais; entidades públicas ou

privadas cujas finalidades institucionais sejam relacionadas com o programa;

XXVIII  -  no  programa  social  Convivência  com  a  Seca,  cujo  objetivo  é  prover

alternativas  para  a  convivência  com  a  seca  e  as  bases  para  o  desenvolvimento

sustentável e includente da produção local e para o aumento da produtividade no

campo, inclusive no que tange ao modo de produção agroecológico ou orgânico, com

ênfase  na  formação  profissional,  na  promoção  do  protagonismo  e  do

empreendedorismo e na identificação e no acesso a mercados, com vistas à melhoria

da qualidade de vida do povo de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse direto de recursos a entidades e municípios; distribuição de cestas básicas e

cisternas de lona; apoio técnico e investimento financeiro a projetos comunitários de

inclusão produtiva, de infraestrutura básica e de natureza social, como fabriqueta de
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farinha, galpão multiuso e creche, respectivamente;

b)  destinatários  dos bens,  valores ou benefícios:  comunidades  rurais  e urbanas

organizadas em grupos de interesses comuns, trabalhadores e pequenos produtores

rurais, artesãos, grupos de pescadores, garimpeiros, grupos de mulheres e jovens,

quilombolas, assentados de reforma agrária e populações atingidas pela seca nas

regiões Norte e Jequitinhonha, pertencentes aos cento e oitenta e oito municípios da

área de atuação do Idene, identificados pelos CMDRS, para repasse de recurso a

associações  comunitárias  por  meio  do  Projeto  de  Combate  à  Pobreza  Rural  e  à

Migração Laboral;

XXIX - no programa social Desenvolvimento Social dos Vales do Jequitinhonha e

Mucuri  e  Norte de Minas,  cujo objetivo  é promover  o desenvolvimento social  dos

Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas a partir de ações que visem à

inclusão produtiva das famílias que vivem em situação de pobreza articuladas com

ações  de  implantação  de  infraestrutura  de  saneamento  básico,  assegurando  sua

universalização:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

intervenções  não  estruturais,  como  elaboração  de  estudos  socioeconômicos,

climáticos, hidrogeológicos, ambientais e de uso e ocupação do solo e elaboração de

projetos de intervenções estruturais para abastecimento de água nas áreas rurais;

intervenções estruturais, como construção de bacias de captação de água de chuvas;

construção de pequenas barragens de cursos d'água,  pequena barragem ou uma

série de barramentos sucessivos que acumularão água para garantir disponibilidade

de  água  para  abastecimento  humano,  dessedentação  de  animais  e  produção;

implantação  de  sistemas  alternativos  de  irrigação,  indicados  para  pequenas

propriedades  rurais  de  regiões  semiáridas;  implantação  de  sistemas  de

abastecimento  de  água,  sistemas  constituídos  basicamente  de  captação,  adução,

preservação e distribuição de água para pequenas localidades e meio rural disperso;

construção de cisternas, reservatórios de água; apoio a projetos produtivos;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  população  residente  em

comunidades com dificuldade de acesso à água para consumo humano e para a

produção, identificadas no Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico -, nas
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áreas de abrangência do semiárido mineiro e no seu entorno;

XXX - no programa social Incentivo a Cadeias Produtivas Regionais, cujo objetivo é

contribuir com ações de apoio às cadeias produtivas e tecnologias de convivência

com  a  seca,  na  perspectiva  da  promoção  de  trabalho,  renda  e  redução  da

vulnerabilidade causada pela escassez de água nas populações carentes do Norte e

Nordeste de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

apoio  a  projetos  produtivos  de  artesãos;  realização  de  cursos  de  capacitação;

promoção  de  eventos;  repasse  de  valores;  equipamentos;  instrumentos;

eletrodomésticos; mobiliário e artefatos necessários à implantação das unidades de

produção,  como  amassadeiras,  basculantes,  armários,  roupeiros,  pingadeiras

industriais  para  biscoitos,  balanças  mecânicas  e  elétricas,  baldes,  bebedouros,

torneiras, botijões de gás, batedeiras elétricas, caixas de polietileno, caixas de fibra,

carrinhos de mão,  centrífugas  para extrair  polvilho,  cessadeira  automática,  copos,

cubas,  embaladora,  seladora  ou  datadora  elétrica,  extintor  de  incêndio,  fogão

industrial,  transformador elétrico industrial,  caixa d'água, forno industrial elétrico de

alta  precisão  para  biscoitos,  moedor  elétrico,  exaustor  industrial,  forno,  freezer,

geladeira,  liquidificador  industrial  e  doméstico,  talheres,  xícaras,  mesa,  panelas,

tachos,  prateleiras,  pratos,  purificador  de  água,  ralador  elétrico  industrial  para

biscoitos, tábuas em altileno, telas para secar polvilho, prensa para massa, lavador e

descascador  de  mandioca,  cilindro  de  massas  para  biscoitos,  masseira  para

biscoitos,  carrinho  de  transporte;  consultoria  e  assessoria  ao  público-alvo;

construções civis  e instalações elétricas;  veículos; despesas com a divulgação de

projetos;  aquisição  de  laboratório  portátil;  aquisição  de  medidor  de  oxigênio

dissolvido;  eletroeletrônicos;  barcos  para  pesca;  implantação,  instalação  e

acompanhamento das unidades produtivas; transporte de insumos, equipamentos e

comercialização  de  pescados,  embarcação  para  tripulantes,  caixas  térmicas  para

transporte de pescado, caixas de transporte de peixe vivo, caixas de isopor, materiais

de  cultivo,  tanques,  redes,  berçários,  termômetro  de  máxima e  mínima,  balsa  de

manejo, balança, puçá com malha, rolo de cabo torcido, boias, rações, alevinos em

milheiros para os cultivos; serviço gráfico; despesas com diárias; material didático;
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combustível para veículos e embarcações motorizadas; realização de dia-de-campo;

oficinas;  cisternas;  outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à  execução  do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares, produtores

rurais e pessoas jurídicas de direito público e privado voltadas para os objetivos do

programa;

XXXI - no programa social Inovação Social para a Redução da Pobreza no Norte e

Nordeste de Minas Gerais, cujo objetivo é ampliar o acesso à informação sobre meios

e  processos  sustentáveis  de  produção,  facilitando  a  resolução  de  problemas

recorrentes ou endêmicos da região dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e Norte de

Minas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

apoio e financiamento de projetos de extensão das instituições de ensino superior nos

municípios  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais  com  menores  índices  de

desenvolvimento humano com vistas ao atendimento a necessidades e na busca de

inovações sociais que contribuam para a redução da pobreza;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  projetos  de  extensão  das

instituições de ensino superior da área de abrangência da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas - Sedvan

- e do Idene;

XXXII  -  no  programa  social  Fomento  ao  Crescimento  das  Microempresas  e

Empresas de Pequeno Porte de Minas Gerais,  cujo objetivo  é  criar  um ambiente

favorável ao crescimento das microempresas e empresas de pequeno porte com a

articulação de políticas públicas que estimulem o aumento sustentável do faturamento

e a consequente progressão de porte:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

ações  de  apoio  às  microempresas  e  às  empresas  de  pequeno  porte,  como  a

realização  de  cursos,  palestras,  missões  comerciais,  estudos  e  mecanismos  de

facilitação ou melhoria das condições de acesso ao crédito;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas jurídicas de direito público

ou  privado  que  promovam  ações  voltadas  para  microempresas  e  empresas  de
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pequeno porte;

XXXIII  -  no  programa social  Consolidação  das  Cadeias  Produtivas  -  Minas  do

Princípio ao Fim, cujo objetivo é tornar as cadeias produtivas e os arranjos produtivos

locais  mais  competitivos  em  seus  vários  níveis,  adaptando-os  às  conjunturas

internacional, nacional e estadual, permitindo, dessa forma, maior agregação de valor

aos produtos mineiros, resultando no crescimento do Produto Interno Bruto - PIB -

mineiro e da posição relativa da economia mineira na nacional:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

capacitação geral de pessoas envolvidas com o programa; transferência de recursos;

suporte concedido aos arranjos produtivos locais e às pequenas e microempresas;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  produtores,  fornecedores,

consumidores,  indústrias,  empresas  comerciais  e  de  serviços,  outros  órgãos,

entidades de classe e instituições públicas e privadas;

XXXIV  -  no  programa  social  Promoção  e  Desenvolvimento  do  Cooperativismo

Mineiro, cujos objetivos são fortalecer e consolidar os negócios coletivos de Minas

Gerais, em especial o cooperativismo e o associativismo, como forma de reduzir a

informalidade,  ampliar  a  profissionalização  da  gestão  e  promover  a  inserção

competitiva nos mercados:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso de equipamentos e computadores; cessão e construção de unidades prediais;

auxílio financeiro para a participação e promoção de eventos; realização de ações

para  treinamento,  qualificação  e  capacitação;  palestras,  seminários  e  congressos;

consultorias especializadas; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução

do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  micro,  pequenos  e  médios

produtores e prestadores de serviço que optem pela organização socioeconômica ou

se encontrem associados a atividades inerentes aos treze ramos de classificação do

cooperativismo, como o agropecuário, incluindo a agricultura familiar, o de consumo,

o de crédito, o educacional, o especial, o de infraestrutura, o habitacional, o mineral, o

de trabalho,  o  de produção,  o de saúde,  o de transporte e o de turismo e lazer;
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universidades e demais instituições de ciência e tecnologia envolvidas na concepção

do  ensino,  da  pesquisa  e  da  extensão  em  cooperativismo,  com  transferência

tecnológica voltada para as organizações cooperativas e a sociedade em geral;

XXXV - no programa social Fomento ao Artesanato de Minas Gerais, cujos objetivos

são  mapear  a  produção  artesanal  do  Estado,  criando  e  fortalecendo  as  políticas

voltadas para o artesanato e artesãos mineiros; promover ações que contribuam para

a inclusão social com a geração de trabalho e renda, maior volume de negócios que

gerem  aumento  do  PIB  mineiro  e  o  fortalecimento  do  empreendedorismo  e  de

organizações  coletivas,  minimizando  a  informalidade  dos  artesãos;  desenvolver

parcerias  públicas  e  privadas  para  a  capacitação  de  artesãos  frente  ao  mercado

competitivo;  identificar  e  apoiar  o  artesão  em  feiras  e  eventos,  incentivando  a

comercialização da produção artesanal nos mercados interno e externo:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

cessão gratuita de espaço em feiras e eventos previamente selecionados de acordo

com  a  demanda  comercial  pelo  artesanato  específico  do  Estado  e  pela  vocação

artística do artesão mineiro; capacitação gratuita, técnica e de gestão aos artesãos

baseada na identificação de demandas que visem ao aperfeiçoamento do produto

artesanal, tornando-o cada vez mais competitivo e comercial;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  artesão  legalizado  como

empreendedor individual ou membro de associação, cooperativa ou núcleo produtivo

que tenha o artesanato como principal atividade econômica cotidiana ou em épocas

de entressafra;

XXXVI - no programa social Saneamento para Todos, cujo objetivo é promover o

bem  estar  social,  principalmente  as  condições  de  saúde,  por  meio  do  acesso

adequado  ao  saneamento  básico  pela  implantação,  ampliação  e  melhoria  dos

sistemas  de abastecimento  de  água,  esgotamento  sanitário  e  destinação final  de

resíduos  sólidos,  inclusive  através  da  construção  de  fossas  sépticas  e  módulos

sanitários, visando à universalização desse acesso:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

doação de módulos sanitários e de sistemas de saneamento básico;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  famílias  carentes  inscritas  em
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cadastros da própria prefeitura, no caso de doação de módulos sanitários; municípios

que não possuem concessão de serviços da Companhia de Saneamento de Minas

Gerais - Copasa - ou da Companhia de Serviços de Saneamento Integrado do Norte

e  Nordeste  de  Minas  Gerais  -  Copanor  -,  nos  casos  de doação de sistemas  de

saneamento básico;

XXXVII  -  no  programa social  Cidades:  Espaços  de  Integração,  cujo  objetivo  é

reduzir as disparidades regionais, os níveis de pobreza e o déficit habitacional:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

construção de casas;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: famílias com renda mensal de um

a três salários mínimos, cadastradas nas prefeituras que realizam convênio com a

Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab-MG -, com prioridade

de atendimento aos municípios com população até cinquenta mil habitantes;

XXXVIII - no programa social Travessia, cujo objetivo é promover a inclusão social e

econômica produtiva das camadas mais pobres e vulneráveis da população por meio

da articulação de políticas públicas em localidades territoriais definidas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

realização de visitas domiciliares para diagnóstico de privações sociais; apoio para

obtenção de emprego  e  aumento  da  empregabilidade por  meio  da  realização de

cursos  de  qualificação  profissional  para  a  população  em  situação  de  pobreza;

distribuição  de  bolsa-auxílio,  materiais  didáticos,  materiais  escolares,  lanches  e

refeições, transporte, hospedagem, equipamentos de proteção individual, entre outros

necessários à realização e à participação nos cursos; emissão de documentos civis

básicos,  como  certidão  de  nascimento,  certidão  de  casamento,  segunda  via  da

certidão de óbito, carteira de identidade e carteira de trabalho; acesso a programas

de microcrédito destinados à dinamização da economia local; incentivo financeiro, por

meio da moeda “Travessia” convertida em moeda corrente no valor máximo de até

R$5.000,00 (cinco mil reais), à elevação de escolaridade, à qualificação profissional e

à inserção no mercado de trabalho; móveis e equipamentos para manutenção das

agências;  repasse  de  recursos  a  municípios  para  aquisição  de  bens  domésticos,

como geladeira, fogão e botijão de gás, entre outros, e também para execução de
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obras de infraestrutura e de saneamento básico, tais como implantação, ampliação,

ou melhoramento do sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento

sanitário, construção de poço artesiano e empreendimentos similares, construção de

redes de extensão de água até os domicílios, pavimentação, construção e reforma de

módulos sanitários; construção e reforma de habitações; repasse de recursos para

aquisição de bens de uso público destinados a prover unidades de atendimento à

população,  tais  como  centro  multiuso,  escolas  municipais,  creche,  quadra

poliesportiva,  o Centro de Referência da Assistência Social  -  Cras -,  o Centro de

Referência  Especializado  de Assistência  Social  -  Creas  -  e  a  Unidade Básica  de

Saúde - UBS -; curso de capacitação para as ações de promoção da saúde; repasse

de recursos para execução de ações voltadas para a promoção da saúde nas UBS;

repasse de recursos para reforma de escolas  estaduais;  capacitação de gestores

escolares;  elevação  de  escolaridade  nas  modalidades  alfabetização  e  ensinos

fundamental e médio com metodologia para jovens e adultos; outros bens, valores ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  pessoas  identificadas  pelo

programa  em  situação  de  pobreza  e  municípios  relacionados  pela  Secretaria  de

Estado  de  Desenvolvimento  Social  -  Seds  -  que  apresentem  baixo  Índice  de

Desenvolvimento  Humano  -  IDH  -,  conforme  os  critérios  definidos  no  programa;

famílias  participantes  do  Projeto  Banco  Travessia,  vinculado  ao  Programa  Social

Travessia;

XXXIX -  no programa social Apoio às Políticas de Desenvolvimento Social,  cujo

objetivo é apoiar as políticas  de desenvolvimento voltadas para a infraestrutura e

manutenção da área social, por meio de repasses de recursos às entidades e aos

municípios visando à otimização da utilização destes:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

realização  de  obras  de  construção  civil  e  reforma;  aquisição  de  veículo;

equipamentos; aquisição de imóvel; mobiliário; utensílios de cozinha; equipamentos

de  informática,  eletrodomésticos  e  eletrônicos;  despesas  de  luz,  água,  telefone e

internet; aquisição de gêneros alimentícios; repasse de produtos desidratados para

suplementação alimentar; cursos de capacitação; oferta de oficinas artísticas de circo,
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dança, teatro e artes visuais; artigos de cama, mesa e banho; enxoval; brinquedos,

livros, artigos de papelaria; material de limpeza; material de higiene pessoal; material

didático;  material  de  escritório;  aquisição  de  cadeira  de  rodas;  aquisição  de

instrumentos musicais; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  instituições  sociais;  crianças,

adolescentes, idosos; cuidadores e dirigentes de Instituições de Longa Permanência

de Idosos; entidades sociais cadastradas no Serviço Voluntário de Assistência Social

- Servas; jovens estudantes da rede pública estadual, moradores de área de risco

social; usuários da Política Nacional de Assistência Social;

XL - no programa social Gestão da Política da Criança e do Adolescente, cujos

objetivos são apoiar municípios e entidades sociais na implantação, implementação e

controle  da  política  de  atendimento  aos  direitos  da  criança  e  do  adolescente  e

capacitar os gestores municipais e conselheiros de direitos e tutelares de acordo com

o disposto no estatuto da criança e do adolescente:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

equipamentos  de  informática  e  outros  equipamentos;  veículos;  eletrodomésticos;

brinquedos, livros, artigos de papelaria, material didático; oferta de oficinas artísticas

de circo,  dança,  teatro e artes  visuais;  gêneros alimentícios;  repasse de produtos

desidratados para suplementação alimentar; repasse de valores;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  crianças  e  adolescentes  em

situação de vulnerabilidade social e com direitos violados; estudantes da rede pública

estadual,  moradores  de  área  de  risco  social;  crianças  internadas  em  hospitais

filantrópicos; alunos de Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - e

creches; crianças e adolescentes atendidos por entidades sociais do Estado; projetos

aprovados  pela  plenária  do  Conselho  Estadual  dos  Direitos  da  Criança  e  do

Adolescente;

XLI - no programa social Assistência Social e Direitos Humanos, cujos objetivos são

consolidar  o  Sistema Único  de  Assistência  Social  -  Suas  -  em  todas  as  cidades

mineiras  e  implementar  o  sistema  estadual  de  promoção  e  proteção  de  direitos

humanos, de forma a combater as situações de vulnerabilidade social, violação ou
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ameaça aos direitos humanos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

concessão  de  benefícios  eventuais,  em  caráter  suplementar  e  provisório,  aos

cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade

temporária e de calamidade pública; repasse de recursos financeiros sob a forma de

transferência fundo a fundo aos municípios, para custeio dos serviços de proteção

social básica, especial,  de média e alta complexidades, e benefícios eventuais do

Sistema Único de Saúde - SUS -, por meio do Piso Mineiro de Assistência Social, do

cofinanciamento dos serviços da rede histórica e do cofinanciamento a municípios

para serviços da proteção social básica e especial, de média e alta complexidades;

repasses de recursos sob a forma de transferência fundo a fundo para implantação e

execução de serviços regionalizados da proteção social  especial,  de média e alta

complexidade;  repasse  de  recursos  financeiros  por  meio  de  convênios  com

municípios  e  entidades  socioassistenciais  para  a  manutenção  dos  serviços  de

assistência  social  de  proteção  social  básica  e  especial,  de  média  e  alta

complexidades;  repasse  de  recursos  financeiros  por  meio  de  convênios  com

municípios e com entidades para a realização de capacitações voltadas para a gestão

do  trabalho  e  educação  permanente  no  âmbito  do  Suas;  repasse  de  recursos

financeiros por meio de convênios com municípios para implantação e construção de

Cras  e  Creas;  repasse  de  recurso  financeiro  por  meio  de  convênios  com  os

municípios  e  entidades  assistenciais  para  reforma,  revitalização  e  aquisição  de

equipamentos da rede socioassistencial e unidades já existentes, especialmente das

unidades de acolhimento institucional; repasse de recurso financeiro para municípios

em situação de emergência e de calamidade pública; repasse de recurso financeiro

por meio de convênios com os municípios e entidades de direitos humanos; repasse

de valores; cursos de capacitação; treinamento; consultoria e assessoria; materiais

didáticos;  diárias;  lanches; refeições; hospedagem; transportes em geral;  veículos;

mobiliário e equipamentos de informática para estruturação de conselhos; repasse de

valores para a promoção dos direitos e para  o enfrentamento da violência  contra

mulheres,  crianças,  adolescentes,  jovens,  pessoas  com deficiência,  população de

lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais - LGBT -, idosos, negros, índios e
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quilombolas;  ajuda  financeira  mensal  repassada  a  pessoas  com  deficiência,  bem

como  para  subsidiar  moradia,  hospedagem,  reforma  e  adaptações,  aquisição  de

equipamentos,  mobília,  artefatos,  combustível,  alimentação,  vestuário,  uniformes e

materiais  escolares,  materiais  didáticos,  cursos  profissionalizantes,  material  de

higiene, medicação, consultas e exames, quando não disponíveis na rede pública de

saúde; outros bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos das

ações,  dos  serviços  e  dos  programas  de  proteção,  promoção  e  restauração  dos

direitos humanos, como o Programa Estadual de Proteção, Auxílio e Assistência a

Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - Provita -, o Programa de Proteção a Crianças e

Adolescentes  Ameaçados  de  Morte  -  PPCAAM  -,  o  Programa  de  Proteção  a

Defensores dos Direitos Humanos - PPDDH -, os Núcleos de Atendimento a Vítimas

de Crimes Violentos - NAVCV - e o Centro Risoleta Neves de Atendimento - Cerna;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: municípios conforme seu porte e

nível  de  habilitação  na  gestão  do  Suas;  famílias,  crianças,  adolescentes,  jovens,

mulheres, adultos, pessoas com deficiência, idosos em todos os níveis de proteção

social do Suas; entidades; municípios em situação de emergência ou calamidade;

pessoas em situação de ameaça iminente; vítimas e testemunhas em situação de

ameaça  e  respectivos  núcleos  familiares  protegidos;  pessoas  ameaçadas  ou

coagidas por sua colaboração direta ou indireta em investigação criminal ou processo

penal, bem como os integrantes do respectivo núcleo familiar; criança e adolescente

ameaçado de morte ou jovem com idade de até vinte e um anos ameaçado de morte

se  egresso  de  medida  socioeducativa;  pessoas  vítimas  de  crimes  violentos  e

familiares; indivíduos, grupos ou órgãos da sociedade que protejam ou promovam

direitos  humanos  e  que  sofram  condutas  atentatórias  à  atividade  pessoal  ou

institucional; pessoas ou grupos com demandas de atendimento sociojurídico para a

resolução de conflitos e problemas individuais e coletivos, por meio da metodologia

de mediação; mulheres vítimas de violência doméstica e intrafamiliar que recebam ou

busquem  orientação,  atendimento  e  acompanhamento  psicossocial  ou  jurídico;

gestores, servidores e atores públicos estaduais e municipais, conselheiros tutelares

e de direitos da criança e do adolescente; conselheiros estaduais e municipais de

defesa dos direitos da pessoa idosa, da mulher, da igualdade racial, da pessoa com
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deficiência, da diversidade sexual; sociedade civil organizada; grupos populacionais

historicamente  vulnerabilizados,  tais  como  mulheres,  crianças  e  adolescentes,

negros,  indígenas,  ciganos,  quilombolas,  população  LGBT,  idosos,  pessoas  com

deficiência, pessoas em situação de rua;

XLII  -  no  programa social  Desenvolvimento  das  Políticas  de  Direitos  Humanos,

cujos  objetivos  são  prospectar,  promover,  garantir,  proteger  e  restaurar  direitos

humanos por meio de desenvolvimento, coordenação, monitoramento e avaliação de

políticas  públicas  com  especial  atenção  a  grupos  populacionais  historicamente

vulnerabilizados:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

veículos, mobiliário e equipamentos de informática para estruturação de conselhos;

cursos, seminários e eventos de promoção de direitos; material didático e informativo;

repasse de valores para a promoção dos  direitos  e  o  enfrentamento  da violência

contra mulheres, crianças, adolescentes, jovens, pessoas com deficiência, população

LGBT, idosos,  negros,  índios  e quilombolas;  ajuda financeira mensal  repassada a

pessoas com deficiência;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agentes públicos e população em

geral,  no caso de cursos, seminários e capacitações; pessoas com deficiência em

situação socioeconômica precária; pessoas com mais de um filho com deficiência,

observada a gravidade da patologia ou deficiência, bem como a idade mínima de

quatro anos e máxima de vinte e um anos; mulheres, crianças, adolescentes, jovens,

pessoas com deficiência, população LGBT, idosos, negros, índios e quilombolas, nos

casos de promoção dos direitos e enfrentamento da violência;

XLIII - no programa social Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas -,

cujo objetivo é garantir mecanismos para que o Estado e os municípios promovam o

acesso ao sistema de proteção social básico à população em situação de risco:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

capacitação, por meio de oficinas, cursos, encontros, seminários e outras atividades

de capacitação, treinamento e educação permanente; material didático e informativo;

pequenas reformas; equipamentos; manutenção e estruturação do conselho estadual

de assistência social;  repasse de recursos financeiros por meio de convênios com
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municípios e entidades, para a realização de capacitações voltadas para a gestão do

trabalho e a educação permanente no âmbito do Suas;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: gestores, trabalhadores do Suas e

conselheiros municipais e estaduais; idosos, cuidadores e dirigentes de Instituições

de Longa Permanência de Idosos;

XLIV  -  no  programa  social  Protagonismo  Juvenil,  cujo  objetivo  é  apoiar  a

permanência de crianças, adolescentes e jovens na escola, por meio da organização

e  da  oferta  de  proteção  social,  através  de  moradia  estudantil  e  educação

complementar, garantindo o vínculo familiar e comunitário:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

moradia estudantil a adolescentes e jovens; atendimento em educação complementar

a  crianças,  adolescentes  e  jovens;  cursos  semiprofissionalizantes,  nas  áreas  de

informática,  segurança  do  trabalho,  mecânica,  bombeiro-eletricista,  horticultura,

jardinagem,  gráfica  e  agropecuária;  doação  de  uniformes,  material  escolar,

alimentação, transporte da unidade até a residência do aluno no período de férias;

materiais para oficinas pedagógicas; material esportivo;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: crianças, adolescentes e jovens,

na faixa etária de seis a dezoito anos, preferencialmente, residentes na zona rural;

XLV  -  no  programa  social  Aliança  pela  Vida,  cujo  objetivo  é  estruturar  ações

integradas de prevenção, acolhimento e tratamento dos usuários e dependentes de

álcool e outras drogas e seus familiares, ampliando a capacidade de atendimento e a

qualidade  dos  serviços,  com  foco  prioritário  na  descentralização  das  políticas  e

intervenção nos territórios de maior vulnerabilidade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores e de bens com a finalidade de prover a estrutura de municípios e

entidades para o tratamento de dependentes químicos; premiações em atividades

coletivas  e  concursos  voltados  a  sua  ressocialização;  computadores,  datashows,

filmadoras, videogames, câmeras fotográficas, aparelhos portáteis de reprodução de

áudio e vídeo, aparelhos de som e eletroeletrônicos em geral; outros bens, valores ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: dependentes químicos e pessoas
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em situação de risco de dependência química e seus familiares; pessoas jurídicas de

direito público ou privado voltadas para a execução e para a promoção do programa;

XLVI  -  no  programa social  Agenda  Jovem,  cujo  objetivo  é  promover,  de  forma

articulada, com instituições governamentais e não governamentais, políticas públicas

da  juventude  que  estimulem  o  surgimento  de  lideranças  e  viabilizem  o

desenvolvimento juvenil,  colaborando para o aumento das expectativas dos jovens

quanto ao futuro e o protagonismo destes na sociedade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

oferta de cursos gratuitos de capacitação; distribuição de material promocional, como

bonés e camisas,  material  de  divulgação e os  necessários  para a realização das

oficinas, como lápis, pastas, canetas e apostilas; divulgação dos dados do projeto nos

veículos oficiais do governo; fornecimento de alimentação, hospedagem e transporte;

estruturação dos espaços para realização de eventos promocionais; transferência de

recursos via convênios de cooperação financeira;  distribuição de material  didático,

como cartilhas, pastas, bolsas, blocos, canetas e apostilas; doação ou cessão de uso

de equipamentos e mobiliário em geral a Conselhos Municipais da Juventude;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens entre quinze e vinte e nove

anos inscritos no programa e convocados por meio do Diário Oficial do Estado ou do

site da Secretaria de Estado de Esporte e Juventude - Seej - ou inscritos na entidade

capacitadora;

XLVII - no programa social Jovens Mineiros Protagonistas, cujo objetivo é contribuir

para a ampliação da postura cidadã e protagonista do jovem em Minas Gerais, por

meio da articulação e desenvolvimento de ações conjuntas voltadas para a juventude

entre diversos órgãos do governo e entidades da sociedade civil:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

acesso a informação, pesquisas, indicadores, dados demográficos, dados setoriais

governamentais,  por  meio  de  site interativo;  acesso  ao  centro  de  referência,

participação em cursos, oficinas; empréstimo de livros; acesso à internet; utilização

de estúdio de gravação de áudio e vídeo; empréstimo de locais para reuniões, acesso

a eventos culturais, exposições de arte, bem como espaços de convivência; oferta de

vagas para participação gratuita em oficinas multidisciplinares; distribuição de lanche,
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camisetas, material didático; transporte; hospedagem; concessão de diploma; cursos

voltados para as novas tecnologias,  a cultura digital,  o  empreendedorismo,  arte e

idiomas,  com alimentação e transporte para os  jovens; material  promocional  e de

divulgação; pagamento de uma bolsa no valor de R$3.000,00 (três mil reais), quando

da conclusão do ensino médio,  depositando R$1.000,00 (mil  reais)  por  ano letivo

aprovado,  em  favor  do  jovem;  investimento  em  atividades  adicionais,  oferta  de

educação  profissional,  inclusão  digital,  cursos  extracurriculares,  entre  outros,

enquanto o aluno assume o compromisso de concluir o ensino médio, participar de

atividades  complementares  e  adotar  conduta  pactuada  no  termo  de  adesão;

identificação  das  convergências  dos  demais  projetos  com  o  Poupança  Jovem;

processo de mobilização do público  alvo  e  da  comunidade,  adesão do jovem ao

projeto, campanhas de comunicação e sensibilização da comunidade; pactuação de

termo de compromisso com as escolas; implantação dos processos de identificação

de  atividades  complementares  de  acordo  com  as  necessidades  locais;  materiais

elétricos  e  eletrônicos,  produtos  alimentícios  e  de  higiene,  bem  como  outros

equipamentos  e  materiais  necessários  ao  desenvolvimento  de  trabalhos  e  à

aprendizagem  nas  oficinas;  distribuição  de  prêmios  em  atividades  previstas  no

programa, como computadores, DVDs, aparelhos portáteis de reprodução de áudio e

vídeo, aparelhos de microinformática e eletroeletrônicos em geral, entre outros que

possam despertar o interesse do público-alvo, com foco nos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens com idade entre catorze e

vinte e nove anos; professores da rede pública de ensino que atuem com os anos

finais do ensino fundamental e ensino médio; gestores públicos municipais, estaduais

e federais; pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas para a execução e

a promoção do programa;

XLVIII  -  no  programa  social  Minas  Olímpica,  cujo  objetivo  é  promover  o

desenvolvimento  do  esporte  educacional,  esporte  de  participação  e  esporte  de

rendimento em Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

apoio  financeiro  a  técnicos,  atletas  e  equipes  de  rendimento  mediante  seleção

pública,  para  subsidiar  parte  dos  gastos  com  o  desenvolvimento  das  atividades
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esportivas; eventos esportivos com participação gratuita da população e com entrega

de premiações e possível oferta de transporte, alimentação, uniforme e hospedagem;

eventos  e  capacitações  gratuitas  para  aqueles  que  atenderem  aos  pré-requisitos

técnicos,  com  possibilidade  de  entrega  de  material  didático  e  promocional;

desenvolvimento  de  estudos  relacionados  a esporte;  repasse,  mediante convênio,

para realização de atividades dos alunos no contraturno escolar;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  técnicos,  atletas,  equipes  e

entidades que se  enquadrem nos respectivos  editais;  equipes,  escolas  ou  atletas

inscritos  na  competição,  selecionados  conforme critérios  definidos e  em condição

física e regulamentar  de  disputar  a competição;  indivíduos que atendam aos pré-

requisitos técnicos para participação nas capacitações e nos eventos;

XLIX  -  no  programa social  Avança Minas  Olímpica,  cujo  objetivo  é  aumentar  a

participação  da  população  mineira  na  prática  de  esportes  e  atividades  físicas

orientados,  visando  à  redução  do  índice  de  sedentarismo  e  de  sobrepeso  da

população jovem e o aumento da representatividade de atletas mineiros no cenário

esportivo nacional:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

cartão aos beneficiários para acesso às academias; acompanhamento nutricional e

psicológico; material promocional, como camisas, squeezes e bonés, entre outros, em

campanhas  de  divulgação  e  mobilização;  transferência  de  recursos,  mediante

convênio, para as estruturas de esporte de rendimento;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens, entre doze e dezenove

anos,  indicados pela  equipe  de saúde da família,  conforme perfil  definido  para  o

programa, dos municípios que atendam as regras estabelecidas em edital publicado

pela  Seej;  atletas  e  equipes  com  potencial  de  resultados  expressivos  no  alto

rendimento,  prioritariamente,  das  modalidades  desenvolvidas  no  Centro  de

Treinamento Esportivo - CTE;

L -  no programa social  Incentivo ao Esporte, cujo objetivo é estimular o esporte

mineiro e a prática de atividades físicas e lúdicas que contribuam para a qualidade de

vida  da  população,  para  o  desenvolvimento  de  hábitos  saudáveis  e  para  o

fortalecimento da imagem de Minas no cenário esportivo:
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a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

transferência de recursos do ICMS Solidário a municípios; apoio financeiro a eventos

e reforma ou construção de espaços esportivos; apoio financeiro a atletas e equipes

para participação em competição esportiva; apoio financeiro a projetos selecionados

com recursos oriundos de renúncia fiscal, leis de incentivo estadual e federal; doação

de equipamentos e materiais esportivos;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  que  atendam  aos

critérios estabelecidos na Lei n° 18.030, de 12 de janeiro de 2009; atletas, equipes

esportivas,  entidades  públicas  ou  privadas;  projetos  aprovados  para  obtenção de

recursos oriundos da Lei de Incentivo ao Esporte;

LI  -  no  programa  social  Apoio  para  o  Desenvolvimento  Municipal,  Gestão  e

Transferências de Recursos, cujos objetivos são o de promover o desenvolvimento

socioeconômico dos municípios mineiros, apoiando-os na implementação de obras de

infraestrutura urbana, rural, saneamento, serviços e na aquisição de equipamentos

básicos,  proporcionando  melhoria  da  qualidade  de  vida  da  população,  em

conformidade com a estratégia governamental:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; veículos, equipamentos, ferramentas, materiais de construção;

capacitação de pessoal; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais;  municípios e

entidades públicas ou privadas que tenham projetos de obras municipais com alcance

social;

LII - no programa social Proteção da Biodiversidade e Unidades de Conservação,

cujo objetivo é manter o equilíbrio ecológico dos ecossistemas de domínio do Estado

através  de  atividades  de  preservação,  conservação,  recuperação  e  proteção  da

diversidade biológica, vegetal e animal:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

concessão de incentivo financeiro, denominado Bolsa Verde,  instituída pela Lei  n°

17.727, de 13 de agosto de 2008;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares; produtores
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rurais  cuja  propriedade  ou  posse  tenha  área  de  até  quatro  módulos  fiscais;

proprietários e posseiros  rurais do Estado;  proprietários de áreas urbanas que se

enquadrarem  nos  critérios  definidos  no  Manual  de  Procedimentos,  disponível  no

endereço eletrônico www.ief.mg.gov.br/bolsa-verde;

LIII  -  no  programa  social  Qualidade  Ambiental,  cujo  objetivo  é  harmonizar

crescimento  urbano,  desenvolvimento  econômico  e  atividades  rurais  focados  na

proteção ambiental:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

pagamentos  por  serviços  ambientais  de  catação,  segregação  e  destinação  para

reciclagem  de  resíduos  sólidos  urbanos  aos  catadores  e  às  associações  e

cooperativas de catadores de materiais recicláveis;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  catadores,  associações  ou

cooperativas de catadores de materiais recicláveis;

LIV - no programa social  Assistência Social e Complementar ao Segurado,  cujo

objetivo é promover atendimento socioeconômico ao beneficiário e seus dependentes

de baixo poder aquisitivo, por meio da concessão de benefícios e auxílios:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

complementação  da  assistência  socioeconômica,  como  benefícios  e  auxílios

financeiros para aquisição de medicamentos; aquisição de oxigenoterapia domiciliar;

aquisição de dietas especiais; auxílio natalidade e auxílio funeral de acordo com o

determinado na legislação específica;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: servidores ativos e inativos, seus

dependentes  e  pensionistas  de  baixo  poder  aquisitivo  em  conformidade  com  a

legislação pertinente;

LV - no programa social Preservação da Memória Técnico-Científica no Âmbito do

Poder  Executivo  do  Estado  de  Minas  Gerais,  cujo  objetivo  é  garantir  o  acesso

universal aos trabalhos técnico-científicos produzidos pelas instituições públicas de

Minas  Gerais,  promovendo  seu  resgate,  reunião,  armazenamento,  tratamento,

disponibilização e divulgação, em especial na Biblioteca Digital do Estado de Minas

Gerais Raymundo Nonato de Castro, e preservando a memória técnico-científica dos

órgãos  e  entidades  da administração pública  direta,  autárquica  e  fundacional,  no
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âmbito do poder executivo:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

acesso  aos  trabalhos  técnico-científicos  produzidos  pelas  instituições  públicas  do

Estado; disponibilização dos trabalhos dos pesquisadores do Estado;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  cidadãos  interessados  que  se

cadastrarem no site da Biblioteca Digital; pesquisadores que procurarem a Biblioteca

Professora Maria Helena de Andrade, na Fundação João Pinheiro - FJP;

LVI  -  no  programa  social  Aprimoramento  da  Gestão  Pública,  cujo  objetivo  é

aprimorar  a  gestão  pública  por  meio  da  capacitação  de  recursos  humanos  e  do

desenvolvimento de estudos e projetos que contribuam para o desenvolvimento das

diversas esferas da administração pública:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

oferta de Curso Superior  de Administração Pública -  CSAP -  e de mestrado pela

Escola de Governo Paulo Neves de Carvalho;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: cidadão aprovado em processo

seletivo;

LVII - no programa social Redes Integradas de Serviços de Saúde, cujo objetivo é

adequar a oferta e a qualidade de cuidados secundários e terciários, observada a

distribuição territorial das redes de atenção à saúde:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de recursos para custeio das redes de atenção à saúde e para estruturação

do  sistema  de  transporte  em  saúde;  equipamentos,  mobiliário  e  demais  bens

necessários  ou  úteis  aos  centros  das  redes  de atenção à  saúde,  às  centrais  de

transporte e aos hospitais do SUS; consultoria  e  assessoria na implantação e na

manutenção dos centros; despesas de viagens para monitoramento dos centros e

capacitações;  cursos,  seminários  e  demais  eventos  de  capacitação  a  serem

executados, inclusive, pela Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais -

ESP-MG;  sensibilização  e  aprimoramento  dos  profissionais  de  recursos  humanos

atuantes  nas  redes  de  atenção  à  saúde;  doação  e  cessão  de  micro-ônibus,

ambulâncias  e  outros  veículos  necessários  ao  transporte  em  saúde;  serviços  de

consultoria, capacitação, diárias e transportes; serviços administrativos de operadores
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e teledigitadores; reposição de equipamentos; manutenção de estruturas físicas das

centrais  de  regulação;  compra  de  transporte  aéreo  e  compra  de  procedimentos

ambulatorial e hospitalar para atender ações de urgência;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios;  consórcios

intermunicipais  de  saúde,  hospitais  do  SUS e  outros  prestadores  de  serviços  de

saúde,  como  os  Centros  de  Referência;  profissionais  de  recursos  humanos  que

atuem na atenção primária, nos centros de referência das redes de atenção à saúde

e  hospitais  do  SUS;  profissionais  responsáveis  pelo  monitoramento  dos  centros;

pessoas naturais e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas para a

promoção e para a execução do programa;

LVIII - no programa social Saúde em Casa, cujo objetivo é universalizar a oferta e

ampliar a qualidade dos serviços de atenção primária à saúde com ênfase em ações

de promoção, prevenção e assistência à saúde da família:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; incentivos à implantação ou à implementação das equipes de

saúde  da  família,  por  meio  de  repasses  mensais  de  recursos  proporcionais  à

quantidade de equipes e ao cumprimento de metas; veículos para uso exclusivo das

equipes  de  saúde  da  família;  repasse  de  recursos  financeiros  para  construção,

reforma  e  equipamento  das  unidades  básicas  de  saúde;  execução  de  ações

continuadas  de  formação  de  profissionais,  inclusive  por  meio  da  ESP-MG,  com

disponibilização de bens e material de consumo para a estrutura dessas ações, por

meio  de  doação ou  cessão para  o  município-polo  ou  consórcio  intermunicipal  de

saúde; prestação de serviço de registro eletrônico em saúde e todos os serviços a ele

associados; capacitação de equipe e implantação de equipamentos de infraestrutura

tecnológica;  microcomputadores,  impressoras,  aparelhos  hospitalares,  câmeras

fotográficas e outros necessários ou úteis à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  e  consórcios

intermunicipais  de  saúde;  pessoas jurídicas de direito  público ou privado voltadas

para a promoção e para a execução do programa;

LIX  -  no  programa  social  Atenção  à  Saúde,  cujos  objetivos  são  promover,

desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde a toda a população necessitada,
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conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde,

integralidade da assistência e tratamento igualitário dos usuários, visando à melhoria

das condições de saúde da população:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; aparelhos eletroeletrônicos, de computação e de recepção de

sinais de satélite; cursos, seminários e demais eventos de capacitação, treinamento e

aperfeiçoamento dos agentes e operadores da área de gestão em saúde, inclusive

por  meio da ESP-MG; materiais  didáticos; materiais  escolares; lanches;  refeições;

transporte;  hospedagem; compra de transporte aéreo e compra de procedimentos

ambulatorial e hospitalar para atender a ações judiciais; equipamentos de proteção

individual;  veículos;  computadores;  impressoras;  material  de  consumo;  mobiliário;

recursos financeiros para custeio dos sistemas logísticos e de apoio às  redes de

atenção à saúde e estruturação do sistema de transporte em saúde; doação e cessão

de micro-ônibus, ambulâncias e outros veículos necessários ao transporte em saúde;

serviços de consultoria, capacitação, diárias e transportes, serviços administrativos de

operadores e teledigitadores, reposição de equipamentos, manutenção de estruturas

físicas  das  centrais  de  regulação,  manutenção  de  serviços  de  teleatendimento

contratados para atender às redes de atenção à saúde e seus sistemas de apoio e

sistemas  logísticos;  outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à  execução  do

programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  e  consórcios

intermunicipais  de  saúde;  pessoas jurídicas de direito  público ou privado voltadas

para a promoção e para a execução do programa;

LX - no programa social Vigilância em Saúde, cujo objetivo é desenvolver a análise

permanente da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de

ações  que  visam  ao  controle  de  determinantes,  riscos  e  danos  à  saúde  das

populações  que  vivem  nos  territórios  sanitários,  garantindo  a  integralidade  da

atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de

saúde:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores;  equipamentos de proteção individual;  veículos; computadores;
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impressoras; material de consumo; mobiliário; ações preventivas, como campanhas

de  imunização  e  controle  de  endemias,  além  das  ações  de  estudo  e  análise

realizadas pela vigilância; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  e  consórcios

intermunicipais de saúde; pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público ou

privado voltadas para a promoção e para a execução do programa;

LXI  -  no  programa social  Gestão  do  Sistema Único  de  Saúde,  cujo  objetivo  é

aperfeiçoar  a  gestão  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  -  SES -  com  ações  de

desenvolvimento de recursos humanos e gestão participativa, participação popular e

controle  social,  visando  ao  aumento  da  eficiência  na  alocação  e  otimização  do

sistema de atenção à saúde:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; aparelhos eletroeletrônicos, de computação e de recepção de

sinais de satélite; cursos, seminários e demais eventos de capacitação, treinamento e

aperfeiçoamento dos agentes e operadores da área de gestão em saúde, inclusive

por  meio da ESP-MG; materiais  didáticos, materiais  escolares; lanches,  refeições,

transporte, hospedagem; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas físicas e pessoas jurídicas

de  direito  público  ou  privado  voltadas  para  a  promoção  e  para  a  execução  do

programa;

LXII  -  no  programa  social  Incentivo  à  Estruturação  da  Rede  de  Assistência

Farmacêutica,  cujo  objetivo  é  garantir  o  uso  racional  dos  medicamentos  pela

população,  por  meio  da  qualificação  dos  serviços  farmacêuticos  no  SUS  e  da

organização e da manutenção de ações de assistência farmacêutica para atenção à

saúde:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; recursos financeiros para construção da Farmácia de Minas, bem

como equipamentos, mobiliário,  livros, periódicos e demais bens entendidos como

necessários ou úteis para sua composição; custeio de profissionais que atuarão nas
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unidades construídas; medicamentos básicos e de alto custo; cursos, seminários e

demais eventos voltados à atividade farmacêutica; materiais promocionais; bolsas em

projetos  de  extensão  e  de  pesquisa  a  universitários  e  profissionais  da  área

farmacêutica;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios,  consórcios

intermunicipais de saúde; profissionais e universitários da área farmacêutica; pessoas

físicas e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas para a promoção e

para a execução do programa, tendo como público-alvo a população do Estado e os

usuários do SUS;

LXIII - no programa social Saúde Integrada, cujos objetivos são aprimorar a gestão

da rede por meio de instrumentos, ferramentas e políticas inovadoras que possibilitem

ofertar prestações comuns e ampliação do acesso do cidadão aos serviços de saúde

e, assim, garantir uma assistência integral e contínua:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  construção  e  estruturação  de  hospitais;  equipamentos,

mobiliários  e  demais  bens  necessários  ou  úteis  para  estruturação  das  redes  de

atenção  à  saúde;  financiamento,  tanto  para  construção  como  para  reforma,  dos

hospitais do SUS do Estado e da rede Fundação Hospitalar  do Estado de Minas

Gerais  -  Fhemig;  consultoria  e  assessoria  na  implantação  e  na  manutenção  dos

hospitais;  despesas de viagens para monitoramento dos hospitais  e capacitações;

cursos, seminários e demais eventos de capacitação a serem executados, inclusive

pela  ESP-MG;  sensibilização  e  aprimoramento  dos  profissionais  de  recursos

humanos atuantes nos sistemas logísticos e de apoio às redes de atenção à saúde;

aparelhos  eletroeletrônicos,  de  computação  e  de  recepção  de  sinais  de  satélite;

aquisição e distribuição de medicamentos; fornecimento de próteses para pacientes

das unidades integrantes do complexo de urgência e emergência, do complexo de

hospitais gerais e do complexo de reabilitação e cuidado ao idoso;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios;  consórcios

intermunicipais  de  saúde;  hospitais  do  SUS e  outros  prestadores  de  serviços  de

saúde, como os centros de referência; hospitais e profissionais de recursos humanos

que atuem na atenção primária, nos centros de referências das redes de atenção à
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saúde  e  hospitais  do  SUS;  profissionais  responsáveis  pelo  monitoramento  dos

centros; pessoas naturais e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas

para a promoção e para a execução do programa; profissionais que fazem parte da

estrutura das centrais de regulação e dos serviços necessários para estruturação do

serviço  de  teleatendimento;  pacientes  com  prescrição  médica  e  previsão  na

contratualização, no caso do fornecimento de próteses;

LXIV  -  no  programa social  Política  de  Promoção  de  Emprego,  cujo  objetivo  é

ampliar  o  acesso  às  ações  de  atendimento,  orientação,  qualificação  e

encaminhamento visando à inserção do trabalhador no mercado de trabalho:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

emissão  de  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social  -  CTPS;  treinamento  de

atendentes das unidades do Sistema Nacional de Emprego - Sine - e capacitação de

conselheiros municipais e estaduais do trabalho; treinamentos, seminários e oficinas;

lanches, transporte, hospedagem, diárias, material didático; preparação e inserção de

jovens no mundo do trabalho,  em ocupações com vínculo empregatício ou outras

atividades  produtivas  legais  geradoras  de  renda,  por  meio  de  qualificação

socioprofissional; concessão de auxílios financeiros de R$100,00 (cem reais), vale-

transporte,  kit estudantil, uniforme, seguro de vida e lanche; cursos de qualificação

profissional, com fornecimento de vale-transporte, lanche e, nos cursos de construção

civil, bolsa-auxílio;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoa natural maior de catorze

anos; funcionários das unidades de atendimento, conselheiros municipais de trabalho,

secretários executivos dos conselhos, gestores da política; jovens de dezoito a vinte e

nove anos que estejam em situação de desemprego, sejam membros de famílias com

renda  mensal  per  capita de  até  um  salário  mínimo  e  que,  em  virtude  de  suas

condições  socioeconômicas e  vulnerabilidade frente  ao  mundo do trabalho,  ainda

estejam cursando ou tenham concluído o ensino fundamental, ou estejam cursando

ou tenham concluído o ensino médio, e não estejam cursando ou tenham concluído o

ensino superior, sendo que, para concessão de auxílio financeiro, o aluno deverá ter

aproveitamento de 75% (setenta e cinco por cento) de carga horária por período do

programa; cidadão, com idade acima de dezesseis anos, que busca oportunidade no
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mercado de trabalho;

LXV - no programa social Programa de Geração de Renda e Inclusão Produtiva,

cujo objetivo é promover a inclusão produtiva, por meio da geração e obtenção de

renda,  fomento à economia popular solidária,  apoio aos trabalhadores autônomos,

incentivo a atividades empreendedoras geradoras de trabalho e renda e promoção do

acesso aos instrumentos de microcrédito:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

qualificação social e profissional e intermediação de mão de obra autônoma;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: trabalhador cadastrado na Central

de Prestação de Serviços - CPS - que tenha cumprido as exigências determinadas

pela legislação vigente;

LXVI  -  no  programa social  Melhor  Emprego,  cujo  objetivo  é  gerar  emprego de

qualidade  no  Estado,  garantindo  eficiência  no  atendimento  às  necessidades  do

mercado de trabalho e promovendo formação profissional e técnico-profissional dos

trabalhadores mineiros de forma integrada à ampliação da oferta de empregos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

atendimento às demandas dos mercados locais e regionais, assim como às ações de

formação de profissionais voltadas às mulheres com histórico de não participação no

mercado de trabalho; criação e institucionalização da rede mineira de trabalho, de

forma a articular as ações de trabalho, emprego e renda implementadas pelo Estado;

acesso do cidadão mineiro às ações integradas via rede mineira de trabalho, por meio

de  unidades  de  atendimento  ao  trabalhador  e  empregador  e  por  meios  não

presenciais;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: população economicamente ativa,

empregadores, alunos do ensino médio e mulheres com mais de quarenta anos;

LXVII  -  no  programa  social  Desenvolvimento  da  Infraestrutura  Municipal,  cujo

objetivo é contribuir  para o dinamismo estadual  através de ações direcionadas ao

desenvolvimento da infraestrutura municipal:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

bueiros  metálicos,  vigas,  blocos  e  lajes  pré-moldadas,  tabuleiro,  mata-burros  e

abrigos que permitam aos municípios  a consecução de obras de  drenagem e de
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infraestrutura viária;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  que  estejam  em

situação regular  com a  administração pública  e  que cumpram com o previsto  no

Decreto n° 45.840, de 23 de dezembro de 2011;

LXVIII - no programa social Estruturação, Desenvolvimento e Promoção do Turismo

Mineiro,  cujos  objetivos são desenvolver,  estruturar  e formatar  produtos e roteiros

turísticos  mineiros  inovadores,  diversificando  a  oferta  turística,  envolvendo  a

qualificação e a profissionalização da governança do turismo e da rede de serviços

turísticos,  além  de  promover  o  destino  de  Minas  Gerais  nos  âmbitos  nacional  e

internacional,  contribuindo  para  consolidação  do  Estado  no  mercado  turístico  e

colaborando para a melhoria de sua competitividade turística:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores;  realização e apoio à confecção e à instalação de sinalização

turística;  realização  e  apoio  a  obras  de  construção  e  melhoria  da  infraestrutura;

realização e apoio a ações e seminários de sensibilização para a atividade turística;

realização  e  apoio  a  cursos,  palestras,  seminários,  oficinas,  minicursos  e  outras

ações de capacitação e qualificação para a atividade turística, tanto para agentes e

operadores de turismo, quanto para profissionais da cadeia produtiva, e para outros

públicos;  distribuição  de  brindes  e  materiais;  realização  de  ações  promocionais;

auxílio financeiro para participação nas principais  feiras nacionais e internacionais;

realização  e  apoio  a  eventos  promocionais  nacionais  e  internacionais,  com  a

realização de shows e oficinas para grandes públicos; realização e apoio a missões

empresariais para a promoção do turismo mineiro; caravanas por meio de viagens de

familiarização para operadores de turismo e para a imprensa aos destinos turísticos

mineiros; distribuição de ingressos para eventos destinados a promover o turismo e a

cultura;  disponibilização  de  treinamentos,  planos  estratégicos  ou  comerciais,

consultorias e assessorias que beneficiem a cadeia produtiva do turismo; concessão

de espaços  necessários  à divulgação e à  promoção da cultura  e do  turismo e à

estruturação dos destinos turísticos estratégicos no Estado; patrocínio de eventos;

realização e apoio à produção de material publicitário e promocional; elaboração e

disponibilização de pesquisas e indicadores de monitoramento sobre o turismo e a
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cultura em Minas Gerais, inclusive de opinião e de satisfação; outros bens, valores ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios,  entidades,

associações, comunidade, servidores públicos ligados ao atendimento do turista ou

vinculados às atividades turísticas, empresários e instâncias de governança;

LXIX  -  no  programa  social  Destino  Minas,  cujos  objetivos  são  promover  o

desenvolvimento  econômico  e  a  geração  de  negócios  por  meio  do  turismo,

aumentando a competitividade turística  dos  destinos  indutores de  Minas Gerais  e

demais  destinos  turísticos,  gerando  aumento  do  fluxo  de  turistas,  melhoria  na

satisfação dos visitantes e consequente aumento de geração de empregos e renda,

contribuindo  para  a  consolidação  de  Minas  Gerais  como  destino  turístico  de

excelência, fortalecendo a identidade mineira e visando à sustentabilidade econômica

dos empreendimentos turísticos após a Copa do Mundo de 2014:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  realização  e  apoio  a  confecção  e  instalação  de  sinalização

turística;  realização  e  apoio  a  obras  de  construção  e  melhoria  da  infraestrutura;

realização e apoio a  obras de revitalização de espaços públicos e construção de

estruturas  de  recepção aos  turistas;  realização e  apoio  a  ações  e  seminários  de

sensibilização  para  a  atividade  turística;  realização  e  apoio  a  cursos,  palestras,

seminários, oficinas, minicursos e outras ações de capacitação e qualificação para a

atividade  turística,  tanto  para  agentes  e  operadores  de  turismo  quanto  para

profissionais da cadeia produtiva, e para outros públicos; distribuição de brindes e

materiais; realização de ações promocionais; auxílio financeiro para participação nas

principais feiras nacionais e internacionais; realização e apoio a eventos promocionais

nacionais  e  internacionais,  com  a  realização  de  shows e  oficinas  para  grandes

públicos;  realização e apoio a missões empresariais  para a promoção do turismo

mineiro; caravanas por meio de viagens de familiarização para operadores de turismo

e para a imprensa aos destinos turísticos mineiros; distribuição de ingressos para

eventos  destinados  a  promover  o  turismo  e  a  cultura;  disponibilização  de

treinamentos,  planos  estratégicos  ou  comerciais,  consultorias  e  assessorias  que

beneficiem  a  cadeia  produtiva  do  turismo;  concessão  de  espaços  necessários  à
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divulgação  e  à  promoção  da  cultura  e  do  turismo  e  à  estruturação dos  destinos

turísticos  estratégicos  no  Estado;  patrocínio  de  eventos;  realização  e  apoio  a

produção de  material  publicitário  e  promocional;  elaboração  e  disponibilização  de

pesquisas e indicadores de monitoramento sobre o turismo e a cultura em Minas

Gerais,  inclusive  de  opinião  e  de  satisfação;  outros  bens,  valores  ou  benefícios

inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios,  entidades,

associações, comunidade, servidores públicos ligados ao atendimento do turista ou

vinculados às atividades turísticas, empresários e instâncias de governança;

LXX  -  no  programa  social  Gestão  Metropolitana,  cujo  objetivo  é  promover  a

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos das regiões metropolitanas e respectivas

áreas  de influência,  através  da  organização,  do  planejamento  e  da  execução  de

funções públicas de interesse comum:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

compostagem  de  lixo;  capacitação  e  organização  de  catadores  de  materiais

recicláveis;  repasse  de  valores  para  construção  de  aterro  sanitário  ou  aterro

controlado, bem como de usinas de triagem e compostagem de lixo;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  pessoas  jurídicas  privadas  ou

públicas que possuam projetos alinhados com os objetivos da política governamental

referente à gestão de resíduos sólidos;

LXXI - no programa social Promoção e Defesa da Cidadania, cujos objetivos são

promover ações de reestruturação e descentralização fundiária no Estado, prevenir e

mediar conflitos coletivos que envolvam a posse e o uso da terra nas áreas urbanas e

rurais,  contribuindo  para  a  promoção  e  a  defesa  dos  direitos  humanos  e  civis,

observadas as diretrizes governamentais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores;  cursos de capacitação,  treinamento,  consultoria  e assessoria,

materiais  didáticos,  diárias,  lanches,  refeições,  hospedagem,  transportes  e  outras

despesas a eles inerentes; insumos para o desenvolvimento da atividade rural, como

sementes, adubos, mudas, lona, mourões, arame, pregos; insumos agrícolas; ração

animal; contratação de ônibus para transporte em geral;
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b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: trabalhadores rurais acampados,

em  casos  de  atendimento  emergencial,  em  ações  de  reintegração  de  posse;

trabalhadores  rurais  que  irão  participar  em  eventos  voltados  aos  objetivos  do

programa;  municípios  e  entidades  públicas  ou  privadas  cujas  finalidades  estejam

relacionadas ao programa, por meio de repasse de recursos, na forma de convênio;

LXXII - no programa social Regularização Fundiária, cujos objetivos são efetivar a

regularização  fundiária  de  imóveis  devolutos  do  Estado  e  administrar  as  terras

arrecadadas até que recebam a destinação específica,  utilizando-se de processos

administrativos e jurídicos previstos em lei:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; terras devolutas pertencentes ao Estado; cursos de capacitação,

treinamento, consultoria e assessoria, materiais didáticos, diárias, lanches, refeições,

hospedagem, transportes e outras despesas a eles inerentes; cessão em regime de

comodato  ou  doação  de  materiais  e  equipamentos  de  informática,  como

computadores,  notebooks,  impressoras,  copiadoras,  scanner e  Discos  Digitais

Versáteis - DVDs; máquina digital; software  para monitorar e avaliar os programas;

veículos automotivos; equipamentos e instrumentos para medição georreferenciada e

inspeção,  como  Sistema  de  Posicionamento  Global  -  GPS;  recursos  para  a

divulgação de projetos; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  posseiros  na  condição  de

agricultores  familiares,  pequenos produtores rurais  e outros grupos de famílias de

trabalhadores  rurais  que  necessitem  de  uma  ação  governamental  dirigida  ao

processo de inclusão social de forma produtiva, observada a Lei n° 11.020, de 8 de

janeiro de 1993;

LXXIII - no programa social Educação para Crescer, cujos objetivos são aumentar o

tempo de permanência diária dos alunos nas escolas (Escola em Tempo Integral -

ETI);  atingir  o  nível  recomendado  de  proficiência  por  meio  de  intervenções

pedagógicas,  capacitação  e  acompanhamento  dos  profissionais  da  educação

(Programa de Intervenção Pedagógica - PIP - 1 e 2); criar um novo ensino médio,

mais atrativo, possibilitando a construção de autonomia e emancipação dos jovens,
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novo ensino médio; ampliar a participação das famílias na vida escolar dos alunos por

meio do professor da família;  prover o ensino de qualidade de forma a ampliar  o

acesso e as taxas de conclusão com melhoria da eficiência no uso dos recursos

disponíveis,  provimento  e  gestão  do  ensino,  e  avaliar  a  qualidade  do  ensino  do

Sistema Público de Educação (Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública -

Simave):

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

expansão do período de permanência diária nas atividades promovidas pela escola e

fornecimento  de  alimentação  complementar  no  período  em  que  os  alunos

permanecem  na  escola;  acompanhamento  e  capacitação  dos  profissionais  da

educação para uma atuação mais produtiva; visitas do professor da família aos lares

dos alunos para conscientizar e estimular a participação das famílias na vida escolar

dos alunos; realização de avaliação da qualidade do ensino do Sistema Público de

Educação, por meio de testes censitários nos terceiro, quinto e nono anos do ensino

fundamental e terceiro ano do ensino médio;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos da rede pública de ensino

do Estado e governos municipais;

LXXIV -  no  programa social  Pró-Escola,  cujos  objetivos  são capacitar  de  forma

continuada os profissionais da educação nos diferentes campos de atuação por meio

de  programas  presenciais,  semipresenciais  e  virtuais,  de  forma  a  promover  a

melhoria da qualidade do Sistema Público de Educação de Minas Gerais e garantir o

funcionamento  adequado  das  unidades  educacionais  do  ensino  fundamental,  por

meio do  provimento  adequado de infraestrutura  física  e  operacional,  como obras,

mobiliário, equipamentos, tecnologia de informação e transportes:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de recursos; adaptação, reforma e organização do espaço físico para abrigar

a sede da escola de formação,  assim como seus equipamentos estruturais,  como

museu da escola, biblioteca do professor, salas de aula, laboratórios de informática,

auditórios; criação da plataforma virtual e suas funcionalidades, articuladamente com

o  centro  de  referência  virtual;  consolidação  da  rede  mineira  de  formação  de

educadores, por meio de cursos ofertados, oficinas e projetos de formação em rede;
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organização de catálogos de ações articuladas em contexto na perspectiva de atuar

diretamente no cotidiano da escola de educação básica, como a implementação da

rede  de  bibliotecas  e  o  projeto  de  formação  em  espaços  não  formais  de

aprendizagem; realização de ações estruturantes capazes de fortalecer a atuação do

professor, como a realização do congresso anual de boas práticas, os ciclos de rodas

de conversa e a mobilidade do profissional da educação; escola de formação;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: escolas e alunos da rede pública

de ensino e profissionais da educação;

LXXV  -  no  programa  social  Governo  Eficiente,  cujo  objetivo  é  aumentar  a

produtividade e a qualidade dos serviços prestados pelo governo, garantindo que os

avanços na gestão cheguem aos usuários finais e gerem mais e melhores resultados:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

pagamento  de  lanches  na realização  dos  Comitês  Regionais  em  cada  região  de

planejamento do Estado; pagamento de diárias de viagens, passagens e lanches na

realização dos fóruns regionais; realização de reuniões gerenciais com o governador

do Estado com a participação de representantes locais da sociedade civil;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: gestores governamentais centrais

e  responsáveis  pelas  divisões regionais  dos  órgãos;  representantes da sociedade

civil,  membros dos fóruns regionais; prefeitos, convidados para a reunião gerencial

com o governador do Estado;

LXXVI - no programa social Descomplicar - Minas Inova, cujo objetivo é simplificar a

ação  governamental  a  partir  de  um  ambiente  inovador  e  adequado  ao  bom

desenvolvimento de negócios e à prestação dos serviços à sociedade, promovendo

cidadania, educação fiscal e transparência das ações governamentais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

disponibilização de cartilhas para os municípios com temas relacionados a gestão

pública, empreendedorismo e qualidade; implantação e monitoramento de práticas de

gestão em municípios; prêmio Excelência na Gestão Pública Municipal, em parceria

com o Instituto Qualidade Minas - IQM -, para os municípios com implantação de

práticas de gestão bem sucedidas; disponibilização aos municípios que aderirem ao

Programa  Minas  Fácil  de  equipamentos  de  informática,  como  computadores,
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impressora multifuncional, estabilizadores e leitores de código de barras, mediante

termo de cessão, durante a vigência do Acordo de Cooperação Técnica; aquisição de

equipamentos  de  informática  para  suporte,  backup,  atualização  de  infraestrutura

informacional do Programa Minas Fácil e implantação de novas unidades expressas;

campanha  Torpedo  Minas  Legal  de  incentivo  à  exigência  de  documentos  fiscais;

emissão de documentos,  como primeira via  de carteira  de identidade,  carteira  de

trabalho, intermediação de mão de obra, postagem de seguro desemprego, Cadastro

de  Pessoas  Físicas  -  CPF  -,  atestado  de  antecedentes  criminais,  entre  outros

serviços de atendimento ao cidadão; repasse de valores; ações de capacitação de

servidores, por meio de cursos contratados pelo Estado e disponibilizados para os

municípios  selecionados;  repasse  de  diárias  para  hospedagem  e  alimentação;

compra  de  passagens  e  seguros  de  viagens;  cursos  de  capacitação,  orientação

técnica; material  didático, de escritório e de divulgação, gráfico e impresso; outros

bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  cidadãos,  empresários,

contribuintes,  servidores  da  administração  pública  municipal,  estadual  e  federal;

instituições contratadas ou conveniadas para a realização de cursos, consultoria e

capacitação  dos  municípios;  pessoas  físicas  e  jurídicas  ligadas  às  ações  de

capacitação;

LXXVII - no programa social Cidade Administrativa, cujo objetivo é promover um

ambiente ocupacional  e de  convivência favorável  à  integração governamental  e à

efetividade  da  gestão  pública  por  meio  da  coordenação  e  operação  da  Cidade

Administrativa  com  foco  na  utilização  eficiente  dos  recursos,  na  melhoria  dos

processos e na finalização das obras complementares à implantação do complexo:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

conclusão da obra  de  revitalização do  Conjunto  Habitacional  União  localizado  no

Bairro Serra Verde, em Belo Horizonte; conclusão da construção do campo de futebol

Monte  Castelo  no  Distrito  de  São  Benedito,  no  Município  de  Santa  Luzia;

disponibilização de cursos de culinária para a população do entorno pelo Serviço

Nacional  de  Aprendizagem  Comercial  -  Senac  -,  no  restaurante  escola  a  ser

implantado  na  Cidade  Administrativa;  conclusão  das  melhorias  nas  escolas  do
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entorno,  por  meio  de  obras  de  revitalização  e  reformas;  doação  de  resíduos

recicláveis  para  associação ou cooperativa  colaboradora;  contribuição na criação,

para a população vulnerável, de mecanismos de acesso à alimentação adequada, por

meio da doação de máquina de lavar louças industrial, capaz de otimizar a limpeza de

utensílios utilizados na preparação e distribuição de refeições do restaurante popular;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: cidadãos residentes no Conjunto

Habitacional  União; cidadãos residentes e que trabalham na região do entorno da

Cidade  Administrativa;  catadores  de  lixo  participantes  de  redes  de  associações;

associações e cooperativas sem fins lucrativos;

LXXVIII - no programa social Estímulo ao Desenvolvimento Produtivo e à Inovação,

cujo  objetivo  é  contribuir  para  o  estabelecimento  de  um  ambiente  favorável  ao

crescimento e maior desenvolvimento da estrutura produtiva, comercial e de serviços

do Estado, com base nas políticas estabelecidas nos âmbitos nacional e estadual,

visando aumentar a capacidade de atração, expansão, inovação e consolidação de

empreendimentos produtivos, bem como dar suporte às atividades do Conselho de

Desenvolvimento Integrado - Coind - e seus fundos de desenvolvimento:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso  de  equipamentos  e  computadores;  auxílio  financeiro  para  a  participação  em

eventos  e  para  sua  promoção;  outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas físicas que desenvolvam

projetos de negócio de base tecnológica no Estado;

LXXIX - no programa social Programa de Apoio à Indução e à Inovação Científica e

Tecnológica  para  o  Desenvolvimento  do  Estado  de  Minas  Gerais,  cujo  objetivo  é

promover a integração entre o setor empresarial e instituições de pesquisa para que

essa parceria  possibilite  a  troca  de informações  e  experiências  que favoreçam  a

realização de projetos relevantes para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

apoio financeiro a projetos avaliados e aprovados pela Fapemig;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  entidades  de  pesquisa  e
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desenvolvimento tecnológico e de ensino e pesquisa, públicas ou privadas, sediadas

no Estado, que tenham projetos aprovados no processo realizado pela Fapemig;

LXXX - no programa social Desenvolvimento do Ensino Superior na Uemg, cujos

objetivos  são  promover  o  desenvolvimento  técnico,  científico,  artístico  e  cultural,

fortalecer  a  competitividade  do  mercado por  meio  da  formação  de  qualidade,  no

ensino superior, e realizar pesquisas de interesse social e prestação de serviços à

comunidade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; concessão de bolsas de iniciação científica e de extensão; auxílio

financeiro para participação em cursos, seminários e eventos científicos; promoção

de congressos, fóruns, seminários, cursos de extensão, entre outros eventos culturais

e  científicos;  publicações  científicas  e  intercâmbio;  concessão  de  premiações  em

dinheiro, troféus e medalhas a vencedores de concursos promovidos pela academia;

materiais  didáticos,  materiais  para  execução  de  projetos  de  ensino,  pesquisa  e

extensão;  alimentação  subsidiada  para  a  comunidade  acadêmica;  outros  bens,

valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos, professores e servidores

da  comunidade  acadêmica,  bem  como  fundações  que  realizem  atividades  em

parceria com a Uemg;

LXXXI  -  no  programa  social  Investimento  Competitivo  para  o  Fortalecimento  e

Diversificação da Economia Mineira,  cujos  objetivos  são ampliar  a  capacidade de

promoção do desenvolvimento econômico, bem como a diversificação da economia, e

aumentar a atração de investimentos para Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

transferência de recursos para municípios, por meio de convênios, para realização de

obras  de  infraestrutura,  tais  como  acessos  rodoviários,  galpões  industriais  e

regularização de território, visando atender às demandas dos protocolos de intenção

de investimento celebrados entre o Estado e investidores;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  que  receberem

demandas provenientes de protocolos de intenção de investimento celebrados entre o

Estado e investidores;
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LXXXII  -  no  programa  social  Planejamento  e  Gerenciamento  de  Serviços  e

Infraestrutura de Transportes e Obras Públicas, cujos objetivos são gerir e apoiar a

programação,  a  coordenação,  a  regulação  e  o  controle  da  execução  e  da

implementação de políticas públicas dos setores de transportes e obras públicas, por

meio de estudos, projetos e consultorias que permitam demonstrar a viabilidade de

projetos  apresentados  e  o  acompanhamento  daqueles  aprovados,  bem  como na

implantação de metodologias para melhoramento das atividades de gerenciamento

de projetos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

intervenções operacionais, tais como apreensão de animais e sinalizações horizontais

e verticais na rodovia MG-050;

b)  destinatários  dos bens,  valores  ou  benefícios:  usuários  do  transporte  público

metropolitano e intermunicipal;  usuários  das  rodovias  estaduais  concessionadas e

dos aeroportos mineiros; entes e órgãos da administração estadual que demandem

informações para subsidiar o planejamento e melhorar os serviços de transportes e

infraestrutura;

LXXXIII  -  no  programa social  Democratização  do  Acesso à  Cultura  e  aos  seus

Mecanismos de Produção, cujos objetivos são apoiar, incentivar e realizar ações de

estímulo à democratização do acesso à cultura e aos seus mecanismos de produção,

visando à ampliação das redes e das ações de distribuição e exibição, promovendo a

socialização  do  conhecimento,  a  fruição  de  bens  e  serviços  culturais  e  o

fortalecimento das identidades culturais no Estado de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de bens e valores; ações de intercâmbio; oficinas de capacitação; concessão

de transporte, passagem aérea e terrestre; identificação de demandas e apoio para

ampliação das redes e das ações de distribuição, circulação e exibição; consolidação

de parcerias por meio de relações interinstitucionais e mecanismos de incentivo à

cultura no âmbito municipal,  estadual,  federal  e internacional;  desenvolvimento de

programas de arte-educação, educação patrimonial, estímulo às artes, formação de

público,  entre  outros;  realização  de  editais  temáticos  e  segmentados  de  apoio  à

produção cultural;  gestão  dos  mecanismos  de  incentivo,  como a  Lei  Estadual  de
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Incentivo  à  Cultura  e  o  Fundo  Estadual  de  Cultura;  palestras,  cursos,  debates,

encontros  e  congêneres;  orientações  sobre  formas  de  participação  em  editais;

pareceres técnicos para suporte a artistas e grupos a fim de disponibilizar de forma

adequada  informações  e  dados  das  diversas  áreas  culturais;  visitas  técnicas;

aquisição,  tratamento  e  organização  de  acervos;  arranjos  de  espaços  físicos;

aquisição  de  equipamentos  mobiliários;  criação  de  associação  de  amigos;

informatização de acervos e serviços; criação de uma rede de bibliotecas municipais;

elaboração e acompanhamento de projetos; desenvolvimento de ações de incentivo à

cultura;  cursos  de  capacitação;  empréstimos  de  livros  e  exposições  literárias

itinerantes, acompanhadas de orientações e sugestões para a promoção de ações de

incentivo à leitura; apoio técnico referente a processos de implantação e dinamização

de  museus  e  qualificação  de  processos  museológicos;  assessoria  especializada,

articulando a demanda dos segmentos culturais e artísticos com a oferta existente no

Estado  com  o  apoio  dos  núcleos  de  regionalização  dos  municípios  mineiros;

assessoria para informar e orientar os agentes culturais sobre as normas, diretrizes e

procedimentos  para  a  apresentação  de  projetos  culturais;  apoio  técnico  para  a

execução  e  prestação  de  contas  de  projetos  artísticos  e  culturais;  estudos  e

pesquisas com agentes culturais para o aprimoramento dos mecanismos;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: artistas, produtores e agentes dos

diversos segmentos da produção artística cultural; entidades do Sistema Estadual de

Cultura; público em geral;

LXXXIV  -  no  programa  social  Modernização  e  Preservação  da  Infraestrutura

Cultural,  cujos  objetivos  são  modernizar  e  otimizar  espaços  culturais  mineiros,

proporcionando condições necessárias para o desenvolvimento de suas atividades

específicas  com  eficiência  e  eficácia  e  buscando  a  sustentabilidade  de  seus

equipamentos  culturais;  e  melhorar  e  fortalecer  a  infraestrutura  cultural,  com  a

ampliação  dos  serviços  públicos  visando  atender  às  diversas  necessidades  dos

cidadãos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

elaboração de diagnósticos técnicos e planos de necessidades de cada equipamento

cultural;  ações  de  restauração,  conservação,  aquisição  de  equipamentos,  entre
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outras; consolidação de parcerias por meio de relações interinstitucionais no âmbito

estadual,  federal  e  internacional  e  também com a iniciativa  privada;  otimização e

modernização dos espaços culturais do sistema estadual de cultura;

b)  destinatários  dos bens,  valores  ou  benefícios:  usuários  dos  serviços,  bens  e

produtos  oferecidos  pelas  diversas  unidades  e  órgãos  vinculados  ao  Sistema

Estadual de Cultura;

LXXXV - No programa social Morar em Minas, cujos objetivos são reduzir o déficit

habitacional, criando condições de acesso à moradia para famílias de baixa renda, e

implementar  políticas  habitacionais  a  fim  de  garantir  a  manutenção  de  moradias

seguras, dignas e saudáveis nos municípios mineiros:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

construção,  execução  de  reformas,  melhorias  ou  ampliação  de  unidades

habitacionais em área urbana ou rural;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  população  enquadrada  nos

critérios definidos de pobreza e extrema pobreza em regiões com déficit habitacional

acima  de  10%  (dez  por  cento);  indígenas  e  quilombolas  definidos  por  entidades

certificadoras;

LXXXVI  -  no  programa social  Promoção  dos  Direitos  Difusos  e  Coletivos,  cujo

objetivo é o apoio técnico financeiro para a reparação dos danos causados a bens

protegidos  pelos  direitos  difusos,  como meio  ambiente,  e  bens  de valor  artístico,

estético, histórico e paisagístico:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos; materiais;

outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: órgãos e entidades estaduais e

municipais;  entidades  sem  fins  lucrativos  que  tenham  entre  suas  finalidades

institucionais a proteção ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, artístico, estético,

histórico,  turístico  ou  paisagístico  e  tenham  projetos  previamente  aprovados  pelo

Conselho Estadual de Defesa de Direitos Difusos - Cedif;

LXXXVII  -  no  programa  social  Fortalecimento  e  Divulgação  dos  Direitos  dos

Consumidores, cujo objetivo é orientar os cidadãos mineiros acerca dos direitos e
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deveres dos consumidores:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

ações que promovam o equilíbrio nas relações de consumo e entre os empregadores

e os empregados domésticos por meio de conscientização; divulgação dos direitos do

Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Empregada Doméstica; atendimentos

jurídicos; realização de cursos e palestras que serão disponibilizados à população em

geral e outras ações que permitam maior participação do consumidor e maior acesso

à justiça; divulgação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Empregada

Doméstica;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Organização da Sociedade Civil de

Interesse Público - Oscip - Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas

Gerais; empregadas domésticas e população em geral;

LXXXVIII - no programa social Fomento à Gestão Local de Políticas sobre Drogas,

cujos  objetivos  são  fortalecer  as  estratégias  de  municipalização  das  ações  de

prevenção,  tratamento  e reinserção social  de usuários  de  álcool,  tabaco e  outras

drogas;  compartilhar  experiências  e  construir  referenciais  locais  para  as  políticas

sobre  drogas,  minimizando  os  fatores  de  risco  na  área  de  prevenção;  além  de

estabelecer em rede uma política pública nos moldes da gestão local:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização de cursos de qualificação profissional; treinamentos;

eventos de mobilização social; oficinas diversas; materiais educativos; transporte e

hospedagem;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  conselheiros  municipais,

profissionais  da  área  de  saúde,  educação,  desenvolvimento  e  defesa  social;

monitores de oficinas; dependentes químicos e seus familiares; municípios; entidades

sem fins lucrativos que desenvolvem atividades voltadas para a prevenção do uso de

drogas, recuperação de dependentes químicos e apoio aos seus familiares, e que

estejam aptas aos editais de seleção;

LXXXIX - no programa social Gestão Integrada de Defesa Social, cujo objetivo é

promover a qualidade de atuação e integração de ações e informações do Sistema de

Defesa Social, objetivando a redução de violência e criminalidade e o aumento da
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proteção pública:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  equipamentos;  instrumentos;  eletrodomésticos;  mobiliário;

artefatos necessários à estruturação de regiões integradas de segurança pública -

Risp -, áreas integradas de segurança pública - Aisp - e áreas de coordenação de

segurança pública - Acisp -; implantação do centro integrado de comando e controle;

implantação da academia de formação do sistema de defesa social; reestruturação de

delegacias da polícia civil e do instituto de perícia criminal; implantação de sistemas

de  videomonitoramento;  implantação  de  infraestrutura  de  policiamento  rural;

aprimoramento da  análise  e inteligência  criminal,  entre  outros  afetos  à  segurança

pública; cursos de qualificação profissional para servidores e agentes públicos que

atuem em área afim à segurança pública, podendo haver pagamento de diárias para

os  educandos;  materiais  didáticos;  materiais  escolares;  lanches  e  refeições;

transporte;  hospedagem;  equipamentos  de  proteção  individual,  entre  outros

necessários  à  realização  e  à  participação  nos  cursos;  repasse  de  recursos  a

municípios para execução de obras, tais como de infraestrutura de prédios de Risp;

equipamentos  de  uso  público,  áreas  de  lazer,  quadra  poliesportiva,  entre  outros;

implantação  dos  locais  de  funcionamento  dos  Conseps;  realização  de  programas

preventivos  à  criminalidade  junto  às  comunidades locais;  outros  bens,  valores  ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos bens,  valores ou  benefícios:  órgãos  e  entidades  federais  e

municipais; organizações não governamentais; Oscips, cuja atuação afete direta ou

indiretamente  os  objetivos e  as  ações da gestão integrada do sistema de defesa

social; membros dos Conseps, como multiplicadores da política de segurança pública

junto  às  comunidades;  membros  das  comunidades  atendidas  com  os  programas

patrocinados  pelos  Conseps,  entre  outros  atores  envolvidos  na  promoção  da

segurança pública no Estado;

XC - no programa social Gestão Ambiental Integrada, cujos objetivos são promover

o desenvolvimento sustentável por meio da articulação de políticas e ações relativas

à proteção e defesa do meio ambiente e da biodiversidade e à gestão dos recursos

hídricos e ambientais; coordenar o sistema estadual do meio ambiente e orientar a
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articulação e integração do Sistema Estadual de Meio Ambiente - Sisema - com os

diversos setores do governo e da sociedade, qualificando a execução das políticas

ambientais  e  de  recursos  hídricos,  visando  à  melhoria  na  qualidade  de  vida  da

população:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para apoio à gestão ambiental visando à disposição adequada de

resíduos e à conservação do meio ambiente;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  que  atendam  aos

objetivos do programa;

XCI - no programa social Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos, cujos

objetivos são viabilizar a política estadual de recursos hídricos por meio de ações

voltadas para recuperação e preservação da quantidade e da qualidade das águas

em Minas Gerais, promover e otimizar a infraestrutura hídrica, bem como atuar no

fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para atendimento às  políticas  públicas nacional  e estadual  de

recursos hídricos, visando à melhoria da qualidade das águas no Estado;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: comitês de bacias hidrográficas e

agências de bacias hidrográficas que atendam aos objetivos do programa;

XCII  -  no  programa  social  Melhoria  da  Qualidade  Ambiental,  cujo  objetivo  é

promover a melhoria da qualidade ambiental do Estado, por meio do desenvolvimento

de planos, programas e projetos voltados para a gestão da qualidade do ar, do solo,

de resíduos e efluentes urbanos, industriais e minerários:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para atendimento das políticas públicas de prevenção e controle

da qualidade do ar, solo, resíduos e efluentes;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas físicas ou jurídicas do

Estado que atendam aos objetivos do programa;

XCIII  -  No  programa  social  Programa  Plug  Minas  -  Centro  de  Formação  e

Experimentação  Digital,  cujos  objetivos  são  promover  a  formação  e  o

aperfeiçoamento educacional  e profissional  de jovens de catorze  a vinte e quatro
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anos  e  a  ampliação  de oportunidades  de  inclusão produtiva  por  meio  da  cultura

digital, e fomentar a inovação e a disseminação de conteúdos sobre cultura digital e

juventude:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização de cursos de qualificação profissional, treinamento e

oficinas  diversas;  materiais  didáticos;  materiais  escolares;  uniformes;  lanches  e

refeições;  transporte; hospedagem; equipamentos de proteção individual;  insumos,

materiais elétricos e eletrônicos, produtos alimentícios e de higiene, bem como outros

equipamentos  e  materiais  necessários  ao  desenvolvimento  de  trabalhos  e  à

aprendizagem nas oficinas; distribuição de periódico científico e material informativo;

cessão  de  espaço para  exibições;  prêmios  em  atividades  previstas  no  programa,

como computadores,  DVDs,  aparelhos portáteis  de  reprodução de áudio  e  vídeo,

aparelhos  de  microinformática  e  eletroeletrônicos  em  geral;  prêmios  em  espécie,

entre  outros  que  possam  despertar  o  interesse  do  público-alvo,  com  foco  nos

objetivos do programa;

b) destinatários dos bens valores ou benefícios: jovens de catorze a vinte e quatro

anos,  estudantes  ou  egressos  de  escolas  da  rede  pública  estadual,  bem  como

professores que atuem com os anos finais dos ensinos fundamental e médio.”.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.440/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.440/2013, de autoria do governador do Estado, que altera as

Leis Delegadas n° 179, de 1° de janeiro de 2011, que dispõe sobre a organização

básica e a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo do Estado, e n°

180,  de  20  de  janeiro  de  2011,  que  dispõe  sobre  a  estrutura  orgânica  da

Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, e dá outras

providências, foi aprovado no 2° turno, com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 e as

Emendas n°s 2, 3, 5 e 6 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.440/2013

Altera as Leis Delegadas n° 179, de 1° de janeiro de 2011, que dispõe sobre a

organização básica e a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo do

Estado, e n° 180, de 20 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica da

Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - A alínea “a” do inciso I, o caput do inciso VIII e os incisos IX e XIX do art. 5°

da Lei Delegada n° 179, de 1° de janeiro de 2011, passam a vigorar com a seguinte

redação, e ficam acrescentadas a seguinte alínea “f” ao inciso V, a seguinte alínea “d”

ao inciso XIII e a seguinte alínea “d” ao inciso XV do mesmo artigo:

“Art. 5° - (…)

I - (…)

a) Subsecretaria de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária;

(...)

V - (...)

f) Subsecretaria de Políticas sobre Drogas;

(...)

VIII - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão

Metropolitana:

(…)

IX - Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social:

a) Subsecretaria de Assistência Social;

b) Subsecretaria de Direitos Humanos;

c) Subsecretaria de Trabalho e Emprego;

(…)

XIII - (...)

d) Subsecretaria de Juventude;

(…)

XV - (...)
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d) Centro de Serviços Compartilhados;

(…)

XIX - Secretaria de Estado de Turismo e Esportes:

a) Subsecretaria de Esportes;

b) Subsecretaria de Turismo.”.

Art. 2° - Os incisos VIII, IX e XIX do caput do art. 6° da Lei Delegada n° 179, de

2011, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados ao artigo os

seguintes §§ 4° e 5°:

“Art. 6° - (…)

VIII - Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão

Metropolitana;

IX - Secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social;

(…)

XIX - Secretário de Estado de Turismo e Esportes;

(…)

§ 4° - Ao Centro de Serviços Compartilhados, a que se refere a alínea “d” do inciso

XV do art. 5°, corresponde um cargo de provimento em comissão de Gestor.

§ 5° -  Para fins de valor e sistemática de remuneração, direitos e vantagens, o

cargo  de  Gestor  do  Centro  de  Serviços  Compartilhados  equipara-se  ao  de

Subsecretário de Estado.”.

Art. 3° - O caput e as alíneas “b” e “c” do inciso VII e os incisos VIII e XVI do art. 12

da Lei Delegada n° 179, de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando

acrescentadas ao inciso VII as seguintes alíneas “e” e “f”:

“Art. 12 - (…)

VII  -  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e

Gestão Metropolitana:

(...)

b)  Agência  de  Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  -

Agência RMBH;

c) Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço - Agência

RMVA;
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(…)

e) Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab;

f) Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa;

VIII - à Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social:

a) Fundação Educacional Caio Martins - Fucam;

b) Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig;

(...)

XVI  -  à  Secretaria  de  Estado  de  Turismo  e  Esportes:  Companhia  Mineira  de

Promoções - Prominas.”.

Art. 4° - Ficam acrescentados ao art. 3° da Lei Delegada n° 180, de 20 de janeiro de

2011, os seguintes §§ 3°, 4° e 5°:

“Art. 3° - (…)

§ 3° - Os órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do

Poder Executivo, observada a conveniência administrativa, poderão, nos termos do

regulamento,  compartilhar  a  execução  das  atividades  de  apoio  e  suporte

administrativo, preferencialmente no âmbito do mesmo sistema operacional.

§ 4° - O Poder Executivo poderá, observado o disposto na alínea “a” do inciso VI do

art.  84  da  Constituição  da  República,  extinguir,  mediante  decreto,  unidades  da

estrutura orgânica básica de órgãos ou entidades da administração direta, autárquica

e fundacional que tenham perdido sua funcionalidade devido ao compartilhamento de

que trata o § 3°, observada a conveniência e a eficiência administrativa.

§ 5° -  Para fins do disposto neste artigo, consideram-se sistema operacional  os

órgãos  e  as  entidades  a  eles  vinculadas  que  definem  e  executam  determinada

política.”.

Art. 5° - Fica acrescentado ao caput do art. 26 da Lei Delegada n° 180, de 2011, o

seguinte  inciso  IV,  passando  o  §  3°  do  mesmo artigo  a  vigorar  com  a  seguinte

redação:

“Art. 26 - (...)

IV - Assessoria de Coordenação de Investimentos.

(...)

§ 3°  -  A Assessoria de Assuntos Econômicos, a Assessoria de Coordenação de
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Investimentos  e  a  Assessoria  de  Articulação,  Parceria  e  Participação  Social  são

órgãos  de  assessoramento  imediato  do  Governador  e  subordinam-se

administrativamente à Secretaria-Geral.”.

Art. 6° - Fica acrescentado à Lei Delegada n° 180, de 2011, o seguinte art. 28-B:

“Art. 28-B - Compete à Assessoria de Coordenação de Investimentos coordenar as

ações  de  desenvolvimento  dos  projetos  de  investimento  no  âmbito  do  Poder

Executivo, prestando assessoramento técnico especializado ao Governador.”.

Art. 7° - O inciso IX do art. 75 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 75 - (…)

IX - Subsecretaria de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária:

a) Superintendência de Agricultura Familiar;

b) Superintendência de Gestão dos Mercados Livre do Produtor;

c) Superintendência de Regularização Fundiária.”.

Art. 8° - Fica acrescentado ao art. 111 da Lei Delegada n° 180, de 2011, o seguinte

inciso XVI, passando os incisos XVI e XVII a vigorar como incisos XVII e XVIII, com a

seguinte redação:

“Art. 111 - (...)

XVI - estabelecer as diretrizes da política estadual de telecomunicações;

XVII - exercer o poder de polícia no âmbito de sua competência;

XVIII - exercer atividades correlatas.”.

Art. 9° - O art. 112 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.  112 -  A Secretaria  de Estado de Cultura tem a seguinte estrutura orgânica

básica:

I - Gabinete;

II - Auditoria Setorial;

III - Assessoria Jurídica;

IV - Assessoria de Comunicação Social;

V - Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação;

VI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;



3709
____________________________________________________________________________

VII - Superintendência de Interiorização e Ação Cultural;

VIII - Superintendência de Bibliotecas Públicas e Suplemento Literário;

IX - Superintendência de Fomento e Incentivo à Cultura;

X - Superintendência de Museus e Artes Visuais;

XI - Arquivo Público Mineiro.”.

Art. 10 - O inciso III do art. 119 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 119 - (...)

III - Unidades Administrativas:

a) Auditoria Seccional;

b) Procuradoria;

c) Diretoria Executiva;

d) Diretoria Técnica;

e) Diretoria de Programação e Produção;

f) Diretoria de Jornalismo;

g) Diretoria de Radiofusão e Telecomunicações;

h) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças.”.

Art.  11 - Ficam acrescentados ao art. 132 da Lei Delegada n° 180, de 2011, os

seguintes incisos XII a XIV, passando o seu inciso XII a vigorar como inciso XV:

“Art. 132 - (...)

XII - elaborar e propor as políticas estaduais sobre drogas, bem como as ações

necessárias a sua implantação;

XIII - planejar, desenvolver, implantar e coordenar projetos, programas e ações de

prevenção  do  uso  de  substâncias  e  produtos  psicoativos,  em  articulação  com  a

Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social;

XIV -  credenciar  organizações  públicas,  privadas  e  não  governamentais  para  a

composição das redes locais e setoriais de políticas sobre drogas;”.

Art. 12 - Fica acrescentado ao art. 133 da Lei Delegada n° 180, de 2011, o seguinte

inciso XVII:

“Art. 133 - (...)

XVII - Subsecretaria de Política sobre Drogas:
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a) Superintendência de Prevenção e Descentralização da Política sobre Drogas;

b) Superintendência de Tratamento;

c) Superintendência de Acolhimento;

d) Centro de Referência Estadual em Álcool e outras Drogas.”.

Art.  13 - Ficam acrescentados ao art.  134 da Lei Delegada n° 180, de 2011, os

seguintes inciso VII e § 10:

“Art. 134 - (...)

VII - o Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas.

(...)

§ 10 - A Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Políticas Sobre Drogas será

exercida pela Subsecretaria de Políticas sobre Drogas.”.

Art.  14  -  O  art.  135  da  Lei  Delegada n°  180,  de 2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art.  135 - A Secretaria de Estado de Defesa Social é o órgão gestor do Fundo

Penitenciário Estadual e do Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão

de Entorpecentes - Funpren.”.

Art.  15  -  O art.  152 da Lei  Delegada  n°  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 152 - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico tem a seguinte

estrutura orgânica básica:

I - Gabinete;

II - Assessoria Jurídica;

III - Auditoria Setorial;

IV - Assessoria de Comunicação Social;

V - Assessoria de Gestão e Inteligência Estratégica;

VI - Unidade Central de Parcerias Público-Privadas;

VII - Central Exportaminas;

VIII - Subsecretaria de Indústria, Comércio e Serviços:

a) Superintendência de Apoio à Competitividade e ao Empreendedorismo;

b) Superintendência de Desenvolvimento da Produção;

c) Superintendência de Artesanato, Cooperativismo e Apoio ao Setor Terciário;



3711
____________________________________________________________________________

IX - Subsecretaria de Investimentos Estratégicos:

a) Superintendência de Planejamento, Integração e Financiamento ao Investimento;

b) Superintendência de Logística;

c) Superintendência de Projetos Especiais;

X - Subsecretaria de Política Mineral e Energética:

a) Superintendência de Política Mineral;

b) Superintendência de Política Energética;

XI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.”.

Art. 16 - Fica acrescentado ao § 2° do art. 153 da Lei Delegada n° 180, de 2011, o

seguinte inciso IX:

“Art. 153 - (…)

§ 2° - (…)

IX - Fundo de Incentivo à Inovação Tecnológica - Fiit.”.

Art. 17 - O caput e o inciso II do art. 159 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  159  -  Integram  a  área  de  competência  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana:

(...)

II - por vinculação:

a) a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento

Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae-MG;

b)  a  Agência  de Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana de Belo  Horizonte -

Agência RMBH;

c) a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço - Agência

RMVA;

d) a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab;

e) a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa.”.

Art.  18  -  O art.  160 da Lei  Delegada  n°  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 160 - A Sedru é o órgão gestor do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, e

a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab Minas - é a gestora
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do Fundo Estadual de Habitação - FEH -, enquanto perdurarem suas atividades.”.

Art.  19 -  O Capítulo XI  do Título II  da Lei  Delegada n° 180,  de 2011,  passa a

denominar-se: “Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e

Gestão Metropolitana”.

Art.  20  -  O art.  168 da Lei  Delegada  n°  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 168 - A Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social - Sedese -,

a que se refere o inciso IX do art.  5° da Lei  Delegada n° 179, de 2011, tem por

finalidade planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do

Estado que visem ao fomento e ao desenvolvimento social da população, por meio de

ações relativas à garantia e à promoção dos direitos humanos, à assistência social

para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da

vulnerabilidade social e à formulação e ao fomento das políticas públicas de trabalho

e emprego, competindo-lhe:

I  -  formular  e  coordenar  a  política  estadual  de  assistência  social,  apoiar  e

supervisionar sua execução, direta ou indiretamente, em sua área de competência;

II - implementar as ações do Estado no âmbito do Sistema Único de Assistência

Social - Suas;

III  -  apoiar  ações  e  projetos  da  sociedade  civil  voltados  para  as  necessidades

básicas e os mínimos sociais;

IV - apoiar a iniciativa privada nas ações voltadas para a responsabilidade social,

em articulação com outros órgãos estaduais;

V -  manter  cadastro atualizado das entidades  de cunho social  com atuação no

Estado;

VI - elaborar e divulgar, de forma articulada, as diretrizes das políticas estaduais de

atendimento,  promoção  e  defesa  de  direitos  e,  no  limite  de  sua  competência,

executar, de forma direta ou indireta, as ações relativas aos seguintes direitos:

a) da criança e do adolescente;

b) do idoso;

c) da mulher;

d) da pessoa com deficiência;
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e) da igualdade racial;

f) da diversidade sexual;

g) outros que se enquadrem na abrangência das políticas públicas de promoção e

proteção de direitos;

VII - promover e divulgar ações que garantam a eficácia das normas vigentes de

defesa  dos  direitos  humanos  estabelecidas  na  Constituição  da  República,  na

Declaração  Americana  dos  Direitos  e  Deveres  Fundamentais  do  Homem,  na

Declaração Universal dos Direitos Humanos e em acordos dos quais o Brasil  seja

signatário;

VIII  -  manter atividades de pesquisa e acompanhamento de cenários de direitos

humanos e de políticas sociais, por meio de observatório;

IX - formular e coordenar a política estadual relacionada com o trabalho, a geração

de emprego e de renda, a colocação e a recolocação no mercado de trabalho;

X - fomentar as políticas voltadas para a inclusão produtiva;

XI  -  manter  atividades  de  pesquisa,  desenvolvimento  de  metodologias  e

acompanhamento de cenários de trabalho e emprego;

XII  -  promover  a articulação das ações voltadas para a qualificação e formação

profissional,  buscando  o  incremento  das  políticas  públicas  para  a  geração  de

emprego e renda no Estado;

XIII - formular planos e programas, na sua área de competência, em articulação

com  a  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  e  outras  secretarias  de

Estado, notadamente as de Defesa Social,  de Educação e de Desenvolvimento e

Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais, observadas as diretrizes gerais do

governo;

XIV - promover e facilitar a interiorização, a intersetorialidade e as parcerias para a

implementação das políticas públicas sob sua direção, com vistas à universalização

dos direitos sociais;

XV - realizar conferências relativas às políticas públicas incluídas no âmbito de sua

competência;

XVI - exercer o poder de polícia no âmbito de sua competência;

XVII - exercer atividades correlatas.”.
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Art. 21 - O caput do art. 169 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art.  169 - A Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social tem a

seguinte estrutura orgânica básica:

I - Gabinete;

II - Auditoria Setorial;

III - Assessoria Jurídica;

IV - Assessoria de Comunicação Social;

V - Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação;

VI - Assessoria de Projetos Especiais;

VII - Assessoria de Assuntos Sociais para Vilas e Favelas;

VIII - Subsecretaria de Direitos Humanos:

a) Superintendência de Políticas de Promoção de Direitos e Cidadania;

b) Superintendência de Políticas de Proteção de Direitos;

c) Escritório de Direitos Humanos;

d)  Coordenadoria  Especial  de  Apoio  e  Assistência  à  Pessoa  com  Deficiência  -

Caade;

e) Coordenadoria Especial da Política Pró-Criança e Adolescente - Cepcad;

f) Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres - Cepam;

g) Coordenadoria Especial de Políticas de Diversidade Sexual;

h) Coordenadoria Especial de Políticas Pró-Igualdade Racial;

i) Coordenadoria Especial de Políticas para o Idoso;

IX - Subsecretaria de Assistência Social:

a) Superintendência de Políticas de Assistência Social;

b)  Superintendência  de  Capacitação,  Monitoramento,  Controle  e  Avaliação  de

Políticas de Assistência Social;

X - Subsecretaria de Trabalho e Emprego:

a) Superintendência de Gestão do Atendimento ao Trabalhador;

b) Superintendência de Política de Trabalho e Emprego;

XI - Superintendência de Interiorização;

XII - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.”.
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Art.  22  -  O art.  170 da Lei  Delegada  n°  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 170 - Integram a área de competência da Secretaria de Estado de Trabalho e

Desenvolvimento Social:

I - por subordinação administrativa:

a) o Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas;

b) o Conselho Estadual de Promoção de Igualdade Racial - Conepir;

c) o Conselho Estadual do Idoso - CEI;

d) o Conselho Estadual da Mulher - CEM;

e) o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente - Cedca;

f) o Conselho Estadual de Defesa dos Portadores de Deficiência - Cedpo;

g) o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - Conedh;

h) o Conselho Estadual de Direitos Difusos;

i) o Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda - Ceter;

j) o Conselho Estadual da Economia Popular Solidária - Ceeps;

k) o Comitê Gestor Estadual para a Criança e o Adolescente do Semiárido Mineiro;

II - por vinculação:

a) a Fundação Caio Martins - Fucam;

b) a Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig.”.

Art. 23 - O caput do art. 171 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar com

a seguinte redação,  e  fica  acrescentado ao inciso  II  do  mesmo artigo a seguinte

alínea “e”:

“Art. 171 - A Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social participa

da gestão dos fundos a seguir mencionados nas seguintes condições:

(...)

II - (…)

e) Fundo de Erradicação da Miséria - FEM.”.

Art. 24 - Fica acrescentada ao Capítulo XII do Título II da Lei Delegada n° 180, de

2011, a seguinte Seção II, contendo os arts. 176-A e 176-B a seguir:
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“TÍTULO II

(...)

CAPÍTULO XII

(…)

Seção II

Da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais

Art. 176-A - A Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig -,

a que se refere o inciso XIV do art. 12 da Lei Delegada n° 179, de 2011, tem por

finalidade  promover  a  habilitação  e  a  qualificação  profissional,  a  formação  e  o

aperfeiçoamento de professores em nível superior e de instrutores para modalidades

técnicas,  bem como a educação técnica,  o desenvolvimento de metodologias  e a

aplicação de recursos  tecnológicos para  a qualificação e  a especialização para o

trabalho,  observada a política formulada pela Secretaria de Estado de Trabalho e

Desenvolvimento Social, competindo-lhe:

I - formar, aperfeiçoar e especializar docentes para atuarem no ensino fundamental,

médio, técnico e superior;

II - criar, manter e ministrar cursos de formação de profissionais em nível técnico, de

graduação,  pós-graduação,  extensão  e  aperfeiçoamento,  por  meio  de  cursos

regulares e de educação a distância;

III  -  desenvolver  programas  de  qualificação  profissional  para  trabalhadores,

oferecendo-lhes  condições  de acesso a  estudos  de diferentes  níveis,  mediante  a

realização de cursos de longa ou curta duração, visando a sua inserção no mercado

de trabalho;

IV  -  prestar  serviços  de  assessoria  e  de  consultoria  a  instituições  públicas  e

privadas  nas  áreas  de  tecnologia,  trabalho,  ensino,  pesquisa  e  desenvolvimento

institucional;

V  -  divulgar  estudos,  experiências  e  inovações  resultantes  de  sua  atuação  no

ensino, de pesquisa ou de desenvolvimento de programas e projetos;

VI -  desenvolver projetos e capacitar  recursos humanos para o desempenho de

atividades profissionais em instituições públicas e privadas, adequando o potencial do

quadro de pessoal às necessidades sociais;
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VII - qualificar, formar e especializar profissionais em nível técnico para atuarem nos

setores primário, secundário e terciário da economia;

VIII - estabelecer parcerias com entidades nacionais e internacionais com o objetivo

de desenvolver projetos de pesquisa e extensão na área de ensino;

IX - exercer atividades correlatas.

Art. 176-B - A Utramig tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I - Conselho Curador;

II - Direção Superior: Presidente;

III - Unidades Administrativas:

a) Gabinete;

b) Procuradoria;

c) Auditoria Seccional;

d) Assessoria de Comunicação Social;

e) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;

f) Diretoria de Ensino e Pesquisa;

g) Diretoria de Qualificação e Extensão;

h) Diretoria de Ensino a Distância.”.

Art.  25 -  O Capítulo XII  do Título II  da Lei  Delegada n° 180,  de 2011, passa a

denominar-se: “Da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social”.

Art.  26  -  O art.  193 da Lei  Delegada  n°  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 193 - A Lemg tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I - Conselho de Administração;

II - Direção Superior:

a) Diretor-Geral;

b) 1°-Vice-Diretor-Geral;

c) 2°-Vice-Diretor-Geral;

III - Unidades Administrativas:

a) Procuradoria;

b) Auditoria Seccional;

c) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças.”.
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Art.  27  -  O art.  196 da Lei  Delegada  n°  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 196 - A Secretaria de Estado de Governo tem a seguinte estrutura orgânica

básica:

I - Gabinete;

II - Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação;

III - Assessoria de Comunicação Social;

IV - Assessoria Jurídica;

V - Auditoria Setorial;

VI - Subsecretaria de Assuntos Municipais:

a) Superintendência de Projetos;

b) Superintendência de Apoio Institucional aos Municípios;

VII - Subsecretaria de Comunicação Social:

a) Assessoria de Gestão da Comunicação;

b) Núcleo de Auditoria Setorial;

c) Superintendência Central de Publicidade;

d) Superintendência Central de Imprensa;

e) Superintendência Central de Eventos e Promoções;

VIII - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;

IX - Superintendência Central de Convênios;

X - Subsecretaria da Juventude:

a) Superintendência de Intersetorialidade;

b) Superintendência de Articulação.”.

Art. 28 - O inciso II do art. 197 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 197 - (…)

II - por subordinação administrativa:

a) o Conselho Estadual de Comunicação Social;

b) o Conselho Estadual da Juventude.”.

Art. 29 - Fica acrescentado ao art. 212 da Lei Delegada n° 180, de 2011, o seguinte

inciso XIV, passando o § 1° a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 212 - (…)

XIV - Centro de Serviços Compartilhados:

a) Núcleo de Execução de Despesas;

b) Núcleo de Serviços Administrativos;

c) Núcleo de Gestão de Compras;

d) Núcleo de Auditoria Setorial;

e) Núcleo de Assessoramento Jurídico;

f) Núcleo de Gestão de Serviços;

(...)

§ 1° - As UAIs, até o limite de trinta unidades, e as Coordenadorias Regionais, até o

limite de vinte e cinco unidades, subordinam-se à Coordenadoria Especial de Gestão

das  UAIs  e  à  Superintendência  de  Planejamento,  Gestão  e  Finanças,

respectivamente, e têm sede nos municípios definidos em decreto.”.

Art. 30 - O inciso VI do art. 223 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 223 - (...)

VI - Núcleo de Atendimento à Judicialização da Saúde;”.

Art. 31 - Fica acrescentada ao inciso III  do art. 226 da Lei Delegada n° 180, de

2011, a seguinte alínea “g”:

“Art. 226 - (…)

III - (...)

g) Superintendência-Geral do Canal Minas Saúde.”.

Art. 32 -  O Capítulo XXII do Título II da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a

denominar-se: “Secretaria de Estado de Turismo e Esportes”, e os arts. 253, 254, 255

e 256 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 253 - A Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, a que se refere o inciso

XIX do art. 5° da Lei Delegada n° 179, de 2011, tem por finalidade planejar, coordenar

e fomentar as ações relacionadas ao turismo, objetivando a sua expansão, a melhoria

da  qualidade  de  vida  das  comunidades,  a  geração  de  emprego  e  renda  e  a

divulgação  do  potencial  turístico  do  Estado,  bem  como planejar,  dirigir,  executar,

controlar  e  avaliar  as  atividades  setoriais  a  cargo  do  Estado  que  visem  ao
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desenvolvimento  social,  por  meio  de  ações  relativas  ao  esporte  e  ao  lazer,  e

administrar  direta  ou  indiretamente  estádios  próprios  ou  de  terceiros,  mediante

convênio, contrato ou instrumento congênere, competindo-lhe:

I - propor, coordenar e implementar, em articulação com órgãos e entidades das

esferas de governo federal, estadual e municipal, a política estadual de turismo, o

Plano Mineiro de Turismo e os demais planos, programas e projetos relacionados ao

apoio e ao incentivo ao turismo;

II - criar e divulgar o calendário oficial de eventos turísticos do Estado;

III  -  promover e difundir,  por meio de atividades turísticas, a cultura mineira, em

articulação com a Secretaria de Estado de Cultura;

IV - promover a intersetorialidade voltada para o desenvolvimento da infraestrutura

turística;

V - fomentar a instalação de empreendimentos ligados às atividades turísticas;

VI - promover e divulgar os produtos turísticos do Estado;

VII  -  propor  normas  visando  ao  estímulo  e  ao  desenvolvimento  do  turismo,  no

âmbito de sua atuação;

VIII  -  executar,  direta ou indiretamente, projetos específicos para implantação de

receptivos  turísticos,  recuperação  de  estética  urbana  e  ambiental  voltada  para  o

turismo e apoio à rede hoteleira e de restaurantes, no âmbito de circuitos turísticos ou

áreas assemelhadas;

IX - promover a gastronomia como atividade integrante da política de turismo do

Estado;

X - elaborar e propor as políticas estaduais de esporte e lazer, bem como realizar as

ações necessárias a sua implantação, acompanhamento e avaliação;

XI  -  articular-se  com  o  governo  federal,  os  governos  municipais,  os  órgãos

estaduais,  o  terceiro  setor  e  o  setor  privado,  objetivando  a  promoção  da

intersetorialidade das ações voltadas para o incremento das atividades físicas, da

prática esportiva e do lazer;

XII - promover o esporte socioeducativo, como meio de inclusão social, e ações que

visem a estimular o surgimento e o desenvolvimento de vocações esportivas;

XIII -  garantir o acesso da população a atividades físicas e práticas esportivas e
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aprimorar a gestão da política pública de esportes, mediante o monitoramento dos

territórios esportivos mineiros, a capacitação de pessoal e a aplicação de critérios

legais, incluídos o da proporcionalidade de recursos e o de indicadores de resultados

para a aferição da eficiência da atuação da secretaria;

XIV - ampliar as estruturas destinadas à prática de atividades físicas e de esportes

nos municípios, bem como apoiar a sua recuperação e modernização, observados os

objetivos dos programas governamentais e as demandas locais;

XV - promover e coordenar a captação de recursos públicos e privados destinados

a atividades esportivas e de lazer, bem como aprovar projetos esportivos habilitados

para fins de obtenção de recursos provenientes da concessão de incentivos fiscais;

XVI  -  promover  ações  que  visem  à  preservação  e  à  recuperação  da  memória

esportiva no Estado;

XVII - articular-se com os conselhos municipais de esporte, bem como estimular

sua criação em municípios que não dispõem desses órgãos, e com outros conselhos

setoriais, a fim de ampliar a cooperação mútua e estabelecer estratégias comuns de

implementação de políticas públicas;

XVIII - garantir a conservação, a manutenção e a modernização dos estádios sob

sua administração;

XIX - acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de concessão dos estádios

próprios ou de terceiros sob a responsabilidade do Estado;

XX - exercer atividades correlatas.

Art. 254 - Integram a área de competência da Secretaria de Estado de Turismo e

Esportes:

I - por subordinação administrativa:

a) o Conselho Estadual de Desportos;

b) o Conselho Estadual do Turismo;

II - por vinculação: a empresa Companhia Mineira de Promoções - Prominas.

Art. 255 - A Secretaria de Estado de Turismo e Esportes tem a seguinte estrutura

orgânica básica:

I - Gabinete;

II - Assessoria Jurídica;
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III - Auditoria Setorial;

IV - Assessoria de Comunicação Social;

V - Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação;

VI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;

VII - Subsecretaria de Esportes:

a) Superintendência de Fomento e Incentivo ao Esporte;

b) Superintendência de Programas Esportivos;

c) Superintendência de Gestão de Estruturas Esportivas;

d) Núcleo de Eventos e de Articulação dos Territórios Esportivos;

VIII - Subsecretaria de Turismo:

a) Superintendência de Políticas de Turismo;

b) Superintendência de Estruturas do Turismo;

c) Superintendência de Gastronomia;

IX - Coordenadoria Especial da Copa do Mundo.

Parágrafo único - A Coordenadoria Especial da Copa do Mundo, a que se refere o

inciso IX do caput, integra a Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, em caráter

complementar e temporário, até 31 de dezembro de 2014.

Art. 256 - A Secretaria de Estado de Turismo e Esportes é o órgão gestor do Fundo

de Assistência ao Turismo - Fastur.”.

Art.  33  -  Ficam  extintos  os  cargos  de  Secretário  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude e de Secretário  de Estado de Trabalho e Emprego,  a que se referem,

respectivamente, os incisos XI e XVII do art. 6° da Lei Delegada n° 179, de 2011.

Art. 34 - Ficam extintos os seguintes cargos:

I - Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo, a que se refere o art. 7°

da Lei Delegada n° 179, de 2011;

II - Secretário de Estado Extraordinário de Gestão Metropolitana, a que se refere o

art. 8° da Lei Delegada n° 179, de 2011;

III - Secretário de Estado Extraordinário de Regularização Fundiária, a que se refere

o art. 9° da Lei Delegada n° 179, de 2011;

IV - Secretário de Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos, a que

se refere o art. 1° da Lei n° 20.312, de 27 de julho de 2012, a partir de 1° de abril de
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2014.

Art.  35  -  Fica  extinto  o  cargo  de  Subsecretário  de  Articulação  Política,

correspondente, nos termos do § 3° do art. 6° da Lei Delegada n° 179, de 2011, à

subsecretaria a que se refere a alínea “a” do inciso XIII do art. 5° da Lei Delegada n°

179, de 2011.

Art. 36 - Fica criado um cargo de provimento em comissão de Gestor do Centro de

Serviços Compartilhados, a que se refere o § 4° do art. 6° da Lei Delegada n° 179, de

2011, acrescentado por esta lei.

Art. 37 - Ficam extintos os cargos de provimento em comissão de Vice-Diretor Geral

e de Vice-Presidente, constantes, respectivamente, nos itens V.1.A.1, V.1.B.1, V.7.1,

V.12.1,  V.13.1,  V.14.1  e  V.15.1  e  nos  itens  V.19.1,  V.21.1,  V.22.1,  V.24.1,  V.27.1,

V.28.1 e V.32.1 do Anexo V da Lei Delegada n° 175, de 26 de janeiro de 2007.

Art. 38 - Ficam extintos os cargos de Vice-Presidente da Empresa de Assistência

Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater -, da Empresa de

Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig - e da Rádio Inconfidência Ltda., a

que se refere o art. 25 da Lei Delegada n° 182, de 21 de janeiro de 2011.

Art. 39 - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - do

Gabinete  de  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Regularização  Fundiária,

constantes no item IV.2.11.7 do Anexo IV da Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro de

2007, consideradas as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos

arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cinco DAD-2;

II - seis DAD-4;

III - dois DAD-6;

IV - um DAD-8;

V - um DAD-10.

Art. 40 - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - e

Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - da Secretaria de Estado de Trabalho

e Emprego, constantes no item IV.2.14-A do Anexo IV da Lei Delegada n° 174, de
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2007, considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos

arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) seis DAD-1;

b) quatro DAD-2;

c) seis DAD-3;

d) quatro DAD-4;

e) três DAD-5;

f) três DAD-6;

g) três DAD-7;

h) dois DAD-10;

II - Gratificações Temporária Estratégicas:

a) sete GTED-2;

b) vinte GTED-3;

c) três GTED-4.

Art. 41 - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - e

Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - do Gabinete do Secretário de Estado

Extraordinário de Gestão Metropolitana, constantes no item IV.2.11.15 do Anexo IV da

Lei  Delegada n°  174,  de 2007,  considerados  as alterações e os  remanejamentos

efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) quatro DAD-6;

b) cinco DAD-7;

c) cinco DAD-8;

d) um DAD-10;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas: cinco GTED-4.

Art.  42  -  Ficam  transferidos  para  a  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social - Sedese - os seguintes cargos de provimento em comissão

do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo -

DAD -,  funções  gratificadas  e  Gratificações  Temporárias  Estratégicas  -  GTE -  da
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Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego, constantes no item IV.2.14-A do Anexo

IV  da  Lei  Delegada  n°  174,  de  2007,  considerados  as  alterações  e  os

remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) seis DAD-1;

b) três DAD-2;

c) vinte DAD-3;

d) vinte e quatro DAD-4;

e) um DAD-5;

f) oito DAD-6;

g) dois DAD-8;

II - funções gratificadas:

a) uma FGD-1;

b) duas FGD-3;

c) seis FGD-4;

d) duas FGD-7;

e) uma FGD-9;

III - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) quinze GTED-2;

c) treze GTED-3;

d) cinco GTED-4.

Art. 43 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Turismo e Esportes -

Setes -  os  seguintes  cargos de provimento em comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento  da  Administração  Direta  do  Poder  Executivo  -  DAD  -,  funções

gratificadas e Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - da Secretaria de Estado

de Esportes e da Juventude, previstos no item IV.2.9 do Anexo IV da Lei Delegada n°

174,  de  2007,  considerados  as  alterações  e  os  remanejamentos  efetuados  nos

termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) um DAD-1;
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b) cinco DAD-2;

c) três DAD-3;

d) quarenta e sete DAD-4;

e) três DAD-5;

f) cinco DAD-6;

g) quatro DAD-7;

h) um DAD-8;

II - funções gratificadas:

a) sete FGD-4;

b) uma FGD-5;

c) duas FGD-6;

d) seis FGD-7;

e) uma FGD-8;

f) uma FGD-9;

III - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) cinco GTED-2;

c) sete GTED-3;

d) cinco GTED-4.

Art. 44 - Fica transferido para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional,

Política Urbana e Gestão Metropolitana um cargo DAD-6, do Gabinete do Secretário

de Estado Extraordinário de Gestão Metropolitana, constante no item IV.2.11.15 do

Anexo  IV  da  Lei  Delegada  n°  174,  de  2007,  considerados  as  alterações  e  os

remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada.

Art.  45  -  Ficam  transferidos  para  a  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  os

seguintes  cargos  de  provimento  em  comissão  do  Grupo  de  Direção  e

Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - da Secretaria

de Estado de Esportes e da Juventude, constantes no item IV.2.9 do Anexo IV da Lei

Delegada  n°  174,  de  2007,  considerados  as  alterações  e  os  remanejamentos

efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - um DAD-2;
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II - três DAD-3;

III - dez DAD-4;

IV - nove DAD-5;

V - três DAD-7;

VI - um DAD-8.

Art. 46 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Turismo e Esportes -

Setes -  os  seguintes  cargos de provimento em comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento  da  Administração  Direta  do  Poder  Executivo  -  DAD  -,  funções

gratificadas  e  Gratificações  Temporárias  Estratégicas  -  GTE  -  do  Gabinete  do

Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo, constantes no item IV.2.11.14

do Anexo IV da  Lei  Delegada n° 174,  de  2007,  considerados as alterações e  os

remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) um DAD-1;

b) cinco DAD-6;

c) um DAD-7;

d) dois DAD-8;

e) dois DAD-9;

f) um DAD-10;

g) dois DAD-11;

II - funções gratificadas:

a) uma FGD-7;

b) duas FGD-9;

III - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) quatro GTED-2;

c) duas GTED-3;

d) uma GTED-4.

§  1° -  Os cargos,  funções gratificadas e  Gratificações Temporárias  Estratégicas

transferidos  nos  termos  deste  artigo  ficam  lotados  na  Coordenadoria  Especial  da

Copa do Mundo, extinguindo-se em 31 de dezembro de 2014.



3728
____________________________________________________________________________

§  2°  -  Os  cargos,  funções  gratificadas  e  gratificações  temporárias  estratégicas

extintos nos termos do § 1° serão identificados em decreto.

Art. 47 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Governo - Segov - os

seguintes  cargos  de  provimento  em  comissão  do  Grupo  de  Direção  e

Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - e Gratificações

Temporárias  Estratégicas  -  GTE  -  da  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude, constantes no item IV.2.9 do Anexo IV da Lei Delegada n° 174, de 2007,

considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16

e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) seis DAD-4;

b) quatro DAD-5;

c) dois DAD-6;

d) um DAD-7;

e) dois DAD-8;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) seis GTED-4.

Art. 48 - Fica extinto no âmbito da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas

Gerais - ESP-MG -, um cargo DAD-8, constante no item IV.2.21 do Anexo IV da Lei

Delegada n° 174, de 2007.

Art. 49 - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - e

Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - da Secretaria de Estado de Esportes

e da Juventude, constantes no item IV.2.9 do Anexo IV da Lei Delegada n° 174, de

2007, considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos

arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) seis DAD-2;

b) nove DAD-3;

c) quatro DAD-4;
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II - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) cinco GTED-2;

b) oito GTED-3;

c) duas GTED-4.

Art. 50 - Ficam criados os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - e

Gratificações  Temporárias  Estratégicas  -  GTE  -  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana, a que se refere o

item IV.2.6 do Anexo IV da Lei Delegada n° 174, de 2007, considerados as alterações

e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento: nove DAD-4;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas: seis GTED-2.

Art. 51 - Ficam criados os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - da

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a que se refere o item

IV.2.2 do Anexo IV da Lei Delegada n° 174, de 2007, considerados as alterações e os

remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - um DAD-4;

II - um DAD-3.

Art. 52 - Em função do disposto nos arts. 42 a 51 desta lei, os quadros relativos aos

cargos de provimento em comissão dos itens IV.2.2 e IV.2.4, os itens IV.2.6 e IV.2.7,

os  quadros  relativos  aos  cargos  de  provimento  em  comissão  e  às  gratificações

temporárias estratégicas do item IV.2.11 e os itens IV.2.16 e IV.2.21 do Anexo IV da

Lei  Delegada n°  174,  de 2007,  passam a vigorar  na  forma do Anexo I  desta  lei,

considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16

e 31 da Lei Delegada n° 174, de 2007.

Art. 53 - Ficam criados os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica e Fundacional do Poder

Executivo - DAI - e Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - da Agência de

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH -, a

que  se  refere  o  item  V.1.A.2  do  Anexo  V  da  Lei  Delegada  n°  175,  de  2007,
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considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14

e 24 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) um DAI-24;

b) um DAI-26;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas: uma GTEI-4.

Art.  54  -  Ficam  extintos,  no  quadro  de  cargos  em  comissão  da  Administração

Superior da Loteria do Estado de Minas Gerais, constante no item V.2.1 do Anexo V

da Lei Delegada n° 175, de 2007, um cargo de Vice-Diretor-Geral e um cargo de

Diretor.

Art.  55  -  Ficam  criados,  no  quadro  de  cargos  em  comissão  da  Administração

Superior da Loteria do Estado de Minas Gerais, constante no item V.2.1 do Anexo V

da Lei Delegada n° 175, de 2007, um cargo de 1°-Vice-Diretor-Geral e um cargo de

2°-Vice-Diretor-Geral.

Art. 56 - Em função do disposto nos arts. 53 a 55 desta lei, os itens V.1.A.2 e V.2.1

do Anexo V da Lei Delegada n° 175, de 2007, passam a vigorar na forma do Anexo II

desta lei, considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos

arts. 14 e 24 da referida lei delegada.

Art. 57 - Os cargos, funções gratificadas e Gratificações Temporárias Estratégicas

extintos, lotados e transferidos por esta lei serão identificados em decreto.

Art. 58 - Os cargos das carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, Assistente

de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento e Analista de Gestão e Políticas

Públicas em Desenvolvimento, a que se referem, respectivamente, os incisos I, II e III

do art. 1° da Lei n° 15.468, de 13 de janeiro de 2005, lotados, na data de publicação

desta  lei,  na  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da  Juventude  -  Seej  -  e  na

Secretaria de Estado de Turismo - Setur - passam a ser lotados na Secretaria de

Estado de Turismo e Esportes - Setes.

Parágrafo único - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e os

detentores de função pública das carreiras a que se refere o caput lotados na Seej e

na Setur na data de publicação desta lei ficam transferidos para a Setes.

Art. 59 - Os cargos das carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, Assistente
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de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento e Analista de Gestão e Políticas

Públicas em Desenvolvimento, a que se referem, respectivamente, os incisos I, II e III

do art. 1° da Lei n° 15.468, de 2005, lotados, na data de publicação desta lei, na

Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego - Sete - e na Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social - Sedese - passam a ser lotados na Secretaria de Estado de

Trabalho e Desenvolvimento Social - Sedese.

Parágrafo único - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e os

detentores  de  função  pública  das  carreiras  a  que  se  refere  o  caput lotados  na

Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Emprego  e  na  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social  na data de publicação desta lei  ficam transferidos para a

Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social.

Art. 60 - O caput do inciso I do art. 3° da Lei n° 15.468, de 2005, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 3° - (...)

I - na Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social - Sedese -, na

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e  Gestão

Metropolitana - Sedru -, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico -

Sede -, na Secretaria de Estado de Turismo e Esportes - Setes -, na Secretaria de

Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  -  Seapa  -,  na  Fundação  de

Educação  para  o  Trabalho  de  Minas  Gerais  -  Utramig  -  e  na  Agência  de

Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  -  Agência  RMBH -,

cargos das carreiras de:”.

Art. 61 - O inciso II do art. 8° da Lei n° 15.468, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8° - (...)

II - trinta ou quarenta horas, conforme definido em edital de concurso público, para

os  cargos  das  carreiras  de  Assistente  de  Gestão  e  Políticas  Públicas  em

Desenvolvimento,  Analista  de  Gestão  e  Políticas  Públicas  em  Desenvolvimento,

Técnico  de  Gestão  e  Registro  Empresarial  e  Analista  de  Gestão  e  Registro

Empresarial;”.

Art. 62 - Os incisos I e II do caput do art. 10 da Lei n° 15.468, de 2005, passam a
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vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10 - (...)

I  -  nível  superior,  conforme definido no edital do concurso,  para as carreiras de

Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, Professor de Ensino

Médio e Tecnológico, Analista de Gestão, Metrologia e Qualidade, Analista de Gestão

e Registro Empresarial, Analista de Gestão Lotérica e Analista de Desenvolvimento

Econômico e Social;

II - nível intermediário, conforme definido no edital do concurso, para as carreiras de

Assistente  de Gestão e Políticas  Públicas em Desenvolvimento,  Agente  Fiscal  de

Gestão, Metrologia e Qualidade, Técnico de Gestão e Registro Empresarial, Técnico

de Gestão Lotérica e Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social.”.

Art.  63  -  O art.  11 da Lei  n°  15.468,  de  2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 11 - Não haverá ingresso nas carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais,

Auxiliar  de  Atividades  Operacionais,  Auxiliar  de  Gestão,  Metrologia  e  Qualidade,

Auxiliar  de Gestão e Registro Empresarial, Auxiliar  de Gestão Lotérica, Auxiliar  de

Desenvolvimento  Econômico  e  Social,  Auxiliar  de  Administração  de  Estádios,

Assistente de Administração de Estádios e Analista de Administração de Estádios.”.

Art. 64 - O título do item I.1 do Anexo I da Lei n° 15.468, de 2005, passa a ser: “I.1 -

Sedese, Sedru, Sede, Setes, Seapa, Utramig e Agência RMBH”.

Art. 65 - O título do item III.1 do Anexo III da Lei n° 15.468, de 2005, passa a ser:

“III.1 - Sedese, Sedru, Sede, Setes, Seapa e Utramig”.

Art. 66 - O título do item VIII.1 do Anexo VIII da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro

de  2005,  passa  a  ser:  “VIII.1.TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS

CARREIRAS  DA  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  TRABALHO  E

DESENVOLVIMENTO  SOCIAL -  SEDESE  -,  DA SECRETARIA DE  ESTADO  DE

TURISMO  E  ESPORTES  -  SETES  -,  DA  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO  REGIONAL,  POLÍTICA  URBANA  E  GESTÃO

METROPOLITANA  -  SEDRU  -,  DA  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE -, DA SECRETARIA DE ESTADO DE

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA -,  DA FUNDAÇÃO DE



3733
____________________________________________________________________________

EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS - UTRAMIG -, DA AGÊNCIA

DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE -

AGÊNCIA  RMBH  -  E  DA  AGÊNCIA  REGULADORA  DE  SERVIÇOS  DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE

MINAS GERAIS - ARSAE-MG”.

Art. 67 - Os servidores que, na data de publicação desta lei, estiverem em exercício

na  Subsecretaria  de  Políticas  Sobre  Drogas  da  Seej  poderão  ser  cedidos

excepcionalmente à Seds para exercerem as atribuições dos respectivos cargos de

provimento efetivo.

Parágrafo único - A cessão de que trata o  caput será realizada com ônus para a

Seds.

Art.  68  -  Ficam  transferidos  para  a  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento  Social  os  arquivos,  as  cargas  patrimoniais,  a  execução  de

contratos,  convênios,  acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes  celebrados  pela

Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego, procedendo-se, quando necessário, às

adequações, às ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Parágrafo único - Compete à Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento

Social o monitoramento e o acompanhamento da execução e da prestação de contas

dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de ajustes a que se refere o

caput.

Art. 69 - Ficam transferidos para a Seds os arquivos, as cargas patrimoniais e a

execução  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes

relativos especificamente à temática da política sobre drogas celebrados pela Seej

até  a  data  da  publicação  desta  lei,  procedendo-se,  quando  necessário,  às

adequações, às ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Parágrafo único -  Competem à Seds o monitoramento e o acompanhamento da

execução  e  da  prestação  de  contas  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras

modalidades de ajustes a que se refere o caput.

Art. 70 - A Setes sucederá, para todos os fins, o Gabinete do Secretário de Estado

Extraordinário  da  Copa  do  Mundo  2014,  assumindo  todos  os  encargos,  direitos,

obrigações e responsabilidades inerentes às atividades desenvolvidas pelo Gabinete.
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§ 1° -  Ficam transferidos para  a  Setes os  arquivos,  as  cargas patrimoniais  e a

execução  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes

celebrados pelo Gabinete até a data da publicação desta lei, procedendo-se, quando

necessário, às adequações, às ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

§  2°  -  A Coordenadoria  Especial  da  Copa  do  Mundo,  incluída  por  esta  lei  na

estrutura da Setes, mediante alteração do art. 255 da Lei Delegada n° 180, de 2011,

assumirá a regulação, o monitoramento e a gestão dos contratos, acordos e outras

modalidades de ajustes relativos às obras do Complexo Mineirão-Mineirinho para a

realização  da  Copa  do  Mundo  de  2014,  incluindo  o  contrato  de  concessão

administrativa para reforma e operação do Estádio Governador Magalhães Pinto, bem

como a regulação, o monitoramento e a gestão do contrato de cessão de uso para

reforma e operação do estádio Independência.

§ 3° - Com a extinção da Coordenadoria Especial da Copa do Mundo, as atividades

de que trata o § 2° serão desempenhadas por unidade administrativa da Setes, a ser

indicada  em  ato  do  Secretário  de  Estado  de  Turismo  e  Esportes,  e  as  demais

atividades  da  Coordenadoria  serão  transferidas  para  as  respectivas  secretarias

temáticas, nos termos do regulamento.

Art. 71 - A Sedru sucederá, para todos os fins, o Gabinete do Secretário de Estado

Extraordinário  de  Gestão  Metropolitana,  assumindo  todos  os  encargos,  direitos,

obrigações e responsabilidades inerentes às atividades desenvolvidas pelo Gabinete.

Parágrafo  único  -  Ficam  transferidos  para  a  Sedru  os  arquivos,  as  cargas

patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades

de ajustes celebrados pelo Gabinete até a data da publicação desta lei, procedendo-

se,  quando  necessário,  às  adequações,  às  ratificações,  às  renovações  ou  ao

apostilamento.

Art. 72 - A Seapa sucederá, para todos os fins, o Gabinete do Secretário de Estado

Extraordinário de Regularização Fundiária,  assumindo todos os encargos,  direitos,

obrigações e responsabilidades inerentes às atividades desenvolvidas pelo Gabinete.

Parágrafo  único  -  Ficam  transferidos  para  a  Seapa  os  arquivos,  as  cargas

patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades

de ajustes celebrados pelo Gabinete até a data da publicação desta lei, procedendo-
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se,  quando  necessário,  às  adequações,  às  ratificações,  às  renovações  ou  ao

apostilamento.

Art. 73 - A Governadoria sucederá, para todos os fins, o Gabinete do Secretário de

Estado  Extraordinário  para  Coordenação  de  Investimentos,  assumindo  todos  os

encargos,  direitos,  obrigações  e  responsabilidades  inerentes  às  atividades

desenvolvidas pelo Gabinete.

Parágrafo único - Ficam transferidos para a Governadoria os arquivos, as cargas

patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades

de ajustes  celebrados pelo  Gabinete  do Secretário  de Estado Extraordinário  para

Coordenação de Investimentos até a data da publicação desta lei, procedendo-se,

quando  necessário,  às  adequações,  às  ratificações,  às  renovações  ou  ao

apostilamento.

Art. 74 - Ficam revogados:

I - o art. 152 da Lei n° 7.109, de 13 de outubro de 1977, asseguradas as situações

funcionais estabelecidas até 1° de janeiro de 2015;

II - o parágrafo único do art. 10 da Lei n° 11.403, de 21 de janeiro de 1994;

III - a Lei n° 11.988, de 21 de novembro de 1995;

IV - a Lei n° 13.662, de 17 de julho de 2000;

V - os itens IV.2.9, IV.2.11.7, IV.2.11.14, IV.2.11.15 e IV.2.14-A do Anexo IV da Lei

Delegada n° 174, de 2007;

VI - da Lei Delegada n° 179, de 2011:

a) o inciso XI, a alínea “a” do inciso XIII e o inciso XVII do art. 5°;

b) os incisos XI e XVII do art. 6°;

c) os arts. 7°, 8° e 9°;

d) o inciso XIV e o § 1° do art. 12;

VII - da Lei Delegada n° 180, de 2011:

a) o inciso V do § 2° do art. 9°;

b) o inciso III do § 2° do art. 13, em 1° de abril de 2014;

c) os incisos I, II e III do § 1° do art. 26;

d) o inciso IV do § 1° do art. 26, em 1° de abril de 2014;

e) o inciso VI do art. 27;
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f) os arts. 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65 e 66;

g) o inciso II do art. 37, o inciso II do art. 71 e o inciso IV do art. 75;

h) a alínea “b” do inciso II do art. 80;

i) o inciso VI e a alínea “c” do inciso VIII do art. 85;

j) a alínea “b” do inciso II e a alínea “e” do inciso III do art. 89;

k) o inciso IV, a alínea “a” do inciso VIII, a alínea “b” do inciso IX e o inciso X do art.

92;

l) a alínea “e” do inciso III do art. 99;

m) as alíneas “b” dos incisos II dos arts. 82, 101, 103, 105, 115, 117 e 122;

n) o inciso II do art. 133;

o) o inciso VI do art. 158, o inciso VIII do art. 164 e o inciso II do art. 178;

p) os arts. 181, 182, 183 e 183-A;

q) o inciso IV e a alínea “b” do inciso VIII do art. 200;

r) as alíneas “b” do inciso II e as alíneas “d” do inciso III dos arts. 204, 206 e 208;

s) os incisos V e XIII do art. 212;

t) a alínea “b” do inciso II do art. 226;

u) os arts. 234, 235, 236 e 238;

v) os arts. 240 e 241;

w) os incisos II e VII do art. 244;

x) a alínea “m” do inciso III do art. 248;

VIII - os arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 20.312, de 2012.

Art. 75 - O Poder Executivo providenciará a publicação do texto atualizado das Leis

Delegadas n° 179, de 2011, e n° 180, de 2011.

Art. 76 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:

I - a partir de 1° de abril de 2014, relativamente ao inciso IV do art. 34 e às alíneas

“b” e “d” do inciso VII do art. 74;

II - a partir de 1° de janeiro de 2015, relativamente ao inciso I do art. 74;

III - a partir de 1° de janeiro de 2014, relativamente aos demais dispositivos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Gilberto  Abramo,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro.
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ANEXO I

(a que se refere o art. 52 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO IV

(a que se refere o § 2° do art. 2° da Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVOS DE VALORES UNITÁRIOS E DE CARGOS DE PROVIMENTO EM

COMISSÃO

IV.2  -  QUANTITATIVOS  DE  CARGOS  DE  PROVIMENTO  EM  COMISSÃO,

FUNÇÕES GRATIFICADAS E GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

ATRIBUÍDOS AOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

(…)

IV.2.2  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  CIÊNCIA,  TECNOLOGIA  E  ENSINO

SUPERIOR - SECTES

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 21.12.2013.

(...)

IV.2.4 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 21.12.2013.

(...)

IV.2.6  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  DESENVOLVIMENTO  REGIONAL,

POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 21.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O  Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

21.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O  Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário
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do Legislativo, de 21.12.2013.

IV.2.7  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  TRABALHO  E  DESENVOLVIMENTO

SOCIAL

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 21.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O  Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

21.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O  Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 21.12.2013.

COORDENADORIA DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE - CAADE

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 21.12.2013.

CONSELHO ESTADUAL DA MULHER

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 21.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O  Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

21.12.2013.

(…)

IV.2.11 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 21.12.2013.

(…)

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O  Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário
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do Legislativo, de 21.12.2013.

(…)

IV.2.16 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 21.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O  Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

21.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O  Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 21.12.2013.

(…)

IV.2.21 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 21.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O  Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

21.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O  Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 21.12.2013.

ANEXO II

(a que se refere o art. 56 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3° do art. 2° e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da

Lei Delegada n° 175, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE FUNÇÕES

GRATIFICADAS ESPECÍFICAS E DE GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS

ESTRATÉGICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO
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(...)

V.1.A -  AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE

BELO HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH

(…)

V.1.A.2 -  QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO - DAI

* - O Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O Quantitativo de Funções Gratificadas do Grupo de Direção e Assessoramento

- DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 13.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

(...)

V.2 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

V.2.1 - CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

* - O Quantitativo de Cargos em Comissão da Administração Superior foi publicado

no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.485/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  n°  4.485/2013,  de  autoria  do deputado  João Vítor  Xavier,  que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Nova Serrana os imóveis que

especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.485/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Nova Serrana os imóveis que
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especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Nova Serrana os

seguintes imóveis, situados na Fazenda Canta Galo, naquele município, registrados

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Serrana:

I - imóvel com área de 67,67.83ha (sessenta e sete hectares, sessenta e sete ares

e oitenta e três centiares), registrado sob o n° 24.571 no Livro 2;

II - imóvel rural com área de 108,29.60ha (cento e oito hectares, vinte e nove ares e

sessenta centiares), registrado sob o n° 24.572 no Livro 2.

Paragrafo único - Os imóveis a que se refere o caput destinam-se à construção de

um  aterro  sanitário  que  atenderá  aos  Municípios  de  Nova  Serrana,  Pitangui,

Conceição do Pará, Onça de Pitangui, Leandro Ferreira, Igaratinga e São Gonçalo do

Pará.

Art. 2° - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do Estado se,

findo o prazo de dez anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não

lhes tiver sido dada a destinação prevista no paragrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Gilberto  Abramo,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.550/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.550/2013, de autoria do governador do Estado, que dispõe

sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015,

para o exercício de 2014, foi aprovado com as Emendas n°s 5, 15, 17, 22 a 25, 27, 29

a 33, 35, 37 a 39, 42 a 52, 55, 57, 59, 60, 62 a 64, 67, 68, 71 a 138 e com as

Subemendas n° 1 às Emendas n°s 2, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 26, 28, 34, 36, 40, 41, 54,

56, 58, 61, 65 e 69.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.550/2013

Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-

2015, para o exercício de 2014.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Esta lei dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental

- PPAG - 2012-2015, para o exercício de 2014, conforme dispõe o art. 8° da Lei n°

20.024, de 9 de janeiro de 2012.

Art. 2° - Os Anexos I, II e III integram esta lei, nos seguintes termos:

I - o Anexo I contém os programas e as ações da administração pública estadual

organizados pelas redes de desenvolvimento integrado definidas na Lei n° 20.008, de

4 de janeiro de 2012, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -

PMDI;

II - o Anexo II contém os programas e as ações da administração pública estadual

organizados por setor de governo e o demonstrativo de programas e ações incluídos

e excluídos, com a exposição sucinta dos motivos que justificam a alteração;

III - o Anexo III contém as alterações efetuadas em programas e ações introduzidas

no  âmbito  do  Poder  Legislativo  a  serem  incorporadas  pelo  Poder  Executivo  aos

Anexos I e II desta lei.

§ 1° - Os Anexos I e II desta lei, depois de efetuada a incorporação a que se refere

o inciso III do caput, atualizam os Anexos I e II da Lei n° 20.024, de 2012, contendo

as  respectivas  inclusões  e  alterações,  qualitativas  ou  quantitativas,  efetuadas  em

programas, indicadores, ações e demais atributos.

§ 2° - Em atendimento ao disposto no § 1° do art. 8° da Lei n° 20.024, de 2012, os

programas e  as  ações  a que  se  referem os  incisos  I  e  II  do  caput adotam uma

perspectiva de planejamento de quatro anos, especialmente no que diz respeito aos

valores  físicos  e  financeiros  das  ações  como  referência  permanente  para  a

elaboração da Lei Orçamentária Anual.

§ 3°  -  Consideram-se dispositivos  do inciso III  do  caput  os itens constantes do

Anexo III desta lei.
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Art. 3° - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - publicará:

I  -  informações  sobre  a  estrutura  analítica  de  cada  ação  dos  programas

estruturadores,  o  detalhamento  do  produto,  a  execução  física  e  financeira,  assim

como  as  principais  entregas  efetivadas,  de  cada  subprojeto  e  subprocesso,  no

relatório anexo aos relatórios bimestrais de monitoramento do PPAG 2012-2015;

II  -  informações  sobre  a  estrutura  analítica  de  cada  ação  dos  programas

estruturadores, a descrição e o produto dos subprojetos e subprocessos por ação dos

programas estruturadores, no relatório anexo aos projetos de lei de revisão do PPAG

2012-2015, para o exercício de 2015.

Art.  4°  -  Os  Poderes  Legislativo  e  Executivo  efetuarão  ajustes  decorrentes  de

emendas parlamentares e necessários à compatibilização do planejamento para o

exercício de 2014 contido na revisão do PPAG 2012-2015 e da Lei Orçamentária para

o mesmo exercício.

Art. 5° - O Poder Executivo poderá transpor, remanejar, transferir, excluir, criar ou

utilizar,  total  ou  parcialmente,  programas,  ações,  metas,  indicadores  e  dotações

orçamentárias,  a  fim  de  viabilizar  a  compatibilização  entre  o  planejamento  e  o

orçamento  para o exercício de 2014,  em decorrência da extinção,  transformação,

transferência,  incorporação  ou  desmembramento  de  órgãos  e  entidades,  ou  de

alterações  de suas  competências  ou  atribuições,  autorizadas  por  lei  que  altere  a

estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo e em virtude da Lei

Complementar n° 131, de 6 de dezembro de 2013.

Art.  6°  -  Serão realizadas em 2014,  no âmbito do Poder Legislativo,  audiências

públicas de avaliação dos resultados alcançados pelos programas estruturadores.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Gilberto  Abramo,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro.

ANEXOS I E II

Os  Anexos  I  e  II  desta  lei  encontram-se  disponíveis  no  site  da  Assembleia

Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  (www.almg.gov.br),  em  “Acompanhe  >

Planejamento e Orçamento Público > Plano Plurianual de Ação Governamental - Em
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tramitação”.

ANEXO III

(a que se refere o inciso III do caput do art. 2° da Lei n° , de de de 2013)

Rede: Rede de Atenção em Saúde

-------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 1 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 6)

Programa: 002 - SAÚDE INTEGRADA -

Ação: 4288 - TELE MINAS SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 2 (Emenda nº 120)

Programa: 002 - SAÚDE INTEGRADA -

Ação:  4299  -  AQUISIÇÃO,  ARMAZENAMENTO  E  DISTRIBUIÇÃO  DE

MEDICAMENTOS BÁSICOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 3 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 7)

Programa: 044 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE -

Ação: 4638 - ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO ESTADO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 4 (Emenda nº 84)

Programa: 053 - SANEAMENTO PARA TODOS -

Ação: 1098 - SANEAMENTO DE MINAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 5 (Emenda nº 30)
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Programa: 133 - OBRAS PREDIAIS NA REDE FHEMIG -

Ação: 1239 -  PROJETOS, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS

UNIDADES PREDIAIS DA REDE FHEMIG

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 6 (Emenda nº 122)

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE -

Ação: 4328 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 7 (Emenda nº 5)

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE -

Ação: 4388 - FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Mudança de finalidade para: FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE NOS

MUNICÍPIOS COM FOCO NA MELHORIA DA INFRESTRUTURA DOS PONTOS DE

ATENÇÃO A SAÚDE e da qualildade dos serviços laboratoriais, PROPORCIONANDO

ASSIM MELHORES  CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE,  e

apoiar a implantação de laboratórios microrregionais.

INCISO: 8 (Emenda nº 124)

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE -

Ação: 4391 - FOMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 9 (Emenda nº 87)

Programa: 246 - SEGURANÇA ALIMENTAR -

Ação: 1140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA

EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (CRESANS)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 10 (Emenda nº 98)

Programa: 246 - SEGURANÇA ALIMENTAR -

Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA

ALIMENTAR DE MINAS GERAIS (CONSEA/MG)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

Rede: Rede de Cidades

------------------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 11 (Emenda nº 88)

Programa: 160 -  APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL GESTÃO E

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS -

Ação: 1167 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

MUNICIPAL - PADEM

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 12 (Emenda nº 97)

Programa: 160 -  APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL GESTÃO E

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS -

Ação: 2045 - COORDENAÇÃO DOS REPASSES VOLUNTÁRIOS DE RECURSOS

PRATICADOS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 13 (Emenda nº 128)

Programa: 276 - MORAR EM MINAS -

Ação:  4483  -  CONSTRUÇÃO,  REFORMAS  E  MELHORIAS  EM  UNIDADES

HABITACIONAIS
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 14 (Emenda nº 130)

Programa:  277  -  PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA EM MINAS

GERAIS -

Ação: 4506 - AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

Rede: Rede de Ciência,Tecnologia e Inovação

-----------------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 15 (Emenda nº 81)

Programa: .... - Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado

Rede: Rede de Ciência,Tecnologia e Inovação

Unidade  Responsável:  1221  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Tipo de Programa: Atividade Fim do Orçamento Fiscal

Objetivo: Ampliar a capacidade local e regional para combater a exclusão social,

gerar trabalho e renda e contribuir para a melhoria do nível de vida da população,

com foco na formação e qualificação profissional, segundo as demandas do mercado.

Objetivos Estratégicos:

-  AMPLIAR  A  INSERÇÃO  DE  MINAS  GERAIS  NA  ECONOMIA  DO

CONHECIMENTO

-  AMPLIAR  OS  AMBIENTES  DE  INOVAÇÃO  GERANDO  EMPREGOS  DE

QUALIDADE, RETENDO E ATRAINDO TALENTOS

- FORTALECER A CIDADANIA DIGITAL

Resultado Finalístico:

-  PERCENTUAL DE  OCUPADOS  EM  MINAS  GERAIS  COM PELO  MENOS O

ENSINO SUPERIOR (22 ANOS OU MAIS)

Indicador do Programa:
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Indicador (unidade de medida): CVT EM FUNCIONAMENTO (%)

Data Referência: 31/12/2010 Índice Referência: 364,00 Meta 2015: 100,00

Ação: .... - Operacionalização de CVTs e telecentros

Unidade  Orçamentária:  1221  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Finalidade:  GARANTIR  A  FUNCIONALIDADE  DA  REDE  DE  CENTROS

VOCACIONAIS  TECNOLÓGICOS  E  TELECENTROS,  COM  FOCO  NA

DISSEMINAÇÃO  DO  CONHECIMENTO,  BUSCANDO  A  CONSTRUÇÃO  DE

PARCERIAS COM VISTAS À ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ASSEGURANDO A

CONTINUIDADE  DOS  OBJETIVOS  DO  PROGRAMA E  SUA AMPLIAÇÃO  POR

MEIO  DA  OFERTA  DE  VAGAS  DE  EDUCAÇÃO  À  DISTÂNCIA  NO  ENSINO

SUPERIOR, INCLUSIVE O TECNÓLOGO.

Produto: CENTRO MANTIDO

Unidade de medida: CENTRO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 16 (Emenda nº 93)

Programa: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG -

Ação: 1328 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E DOS

CAMPI DA UEMG

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

Rede: Rede de Defesa e Segurança

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 17 (Emenda nº 67)

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL

Ação: .... - Delegacia Especializada em Crimes Raciais e Delitos de Intolerância

Unidade Orçamentária: 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Implementar e manter o funcionamento da Delegacia Especializada em
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Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, divisão da polícia judiciária encarregada de

atuar  na  prevenção  e  na  repressão  aos  crimes  étnico-raciais  e  de  intolerância

religiosa e às condutas discriminatórias em geral.

Produto: Delegacia implantada e mantida

Unidade de medida: Delegacia

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 18 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 61)

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 1111 - DELEGACIA MODELO

Mudança de finalidade para: DESENVOLVER E IMPLEMENTAR METODOLOGIA

DE  TRABALHO  QUE  AUMENTE  A  RESOLUTIVIDADE  NA  APURAÇÃO  DE

INFRAÇÕES  PENAIS,  DE  FORMA  A  CONTRIBUIR  PARA  A  REDUÇÃO  DA

CRIMINALIDADE;  APRIMORAR  E  AMPLIAR  O  ATENDIMENTO  AO  CIDADÃO  A

PARTIR DOS NOVOS PROCESSOS DE TRABALHO E LEGITIMAR PERANTE OS

SERVIDORES AS NOVAS METODOLOGIAS ADOTADAS; AUMENTAR O NÍVEL DE

CONFIANÇA NA ATIVIDADE  POLICIAL CIVIL  A PARTIR  DE  PROCEDIMENTOS

TRANSPARENTES,  EFICIENTES  E  QUE  SIMPLIFIQUEM  A  RELAÇÃO  DA

INSTITUIÇÃO  COM  O  CIDADÃO  e  implantar  o  Protocolo  de  Humanização  no

Atendimento às Vítimas de Violência Sexual.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 19 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 9)

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL -

Ação:  1115  -  PROJETO IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO (OLHO-

VIVO)

Mudança de finalidade para: Geradas por câmeras distribuídas em vias publicas e

terminais rodoviários das cidades com altos registros de ocorrências de criminalidade

violenta  contra  o  patrimônio,  contribuindo  para  a  prevenção  e  repressão  da
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criminalidade nas áreas em que foi instalado. Sua implantação possibilita melhorias

nos índices de criminalidade violenta contra o patrimônio das regiões monitoradas,

bem como a maior eficiência da atuação policial.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 20 (Emenda nº 91)

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 1262 - PERÍCIA CRIMINAL INTEGRADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 21 (Emenda nº 62)

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 1287 - SEGURANÇA RURAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 22 (Emenda nº 106)

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 4059 - ESCRITÓRIO DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO PARA A SEGURANÇA

NO TRÂNSITO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 23 (Emenda nº 121)

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 4320 - INTEGRAÇÃO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE OPERACIONAL DO

SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi
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publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 24 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 69)

Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA

Ação: .... - Combate ao Tráfico de Seres Humanos

Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Finalidade:  Apoiar  o  Comitê  Interinstitucional  de  Enfrentamento  ao  Tráfico  de

Pessoas e realizar ações de sensibilização e campanhas de enfrentamento ao tráfico

de pessoas.

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Unidade de medida: CAMPANHA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 25 (Emenda nº 89)

Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA -

Ação: 1181 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 26 (Emenda nº 92)

Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA -

Ação: 1283 - POLÍCIA PARA CIDADANIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 27 (Emenda nº 64)

Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA -

Ação: 4169 - PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.
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INCISO: 28 (Emenda nº 108)

Programa: 052 - ALIANÇA PELA VIDA -

Ação: 4082 - REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E ATENÇÃO AO

DEPENDENTE  QUÍMICO:  PREVENÇÃO  E  TRATAMENTO  DO  CONSUMO  DE

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 29 (Emenda nº 117)

Programa: 141 - POLÍCIA OSTENSIVA -

Ação: 4232 - POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 30 (Emenda nº 118)

Programa: 141 - POLÍCIA OSTENSIVA -

Ação:  4266  -  POTENCIALIZAÇÃO  DAS  UNIDADES  DE  EXECUÇÃO

OPERACIONAL (UEOP) DA PMMG

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 31 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 58)

Programa: 141 - POLÍCIA OSTENSIVA -

Ação: 4290 - POLICIAMENTO OSTENSIVO DE MEIO AMBIENTE

Mudança de finalidade para: Realizar patrulhamentos urbanos e rurais, visando a

prevenir  e  coibir  a  degradação  ambiental  decorrente  das  atividades  humanas,

desencadeando ações e operações que combatam os crimes e infrações ambientais,

inclusive de maus-tratos de animais.

INCISO: 32 (Emenda nº 101)

Programa: 294 - PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL -

Ação: 2087 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO CBMMG
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 33 (Emenda nº 123)

Programa: 294 - PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL -

Ação: 4366 - RECRUTAMENTO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE BOMBEIROS

MILITARES

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

Rede: Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

-----------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 34 (Emenda nº 71)

Programa: 040 - INVESTIMENTO COMPETITIVO PARA O FORTALECIMENTO E

DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA MINEIRA -

Ação: 1250 - CENTRO DE TECNOLOGIA E CAPACITAÇÃO AEROESPACIAL DE

MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 35 (Emenda nº 39)

Programa:  104  -  AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O SETOR ENERGÉTICO DO

ESTADO

Ação: .... - Coordenação de elaboração do balanço energético estadual

Unidade  Orçamentária:  1461  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Finalidade: FORNECER INFORMAÇÕES ESTRUTURADAS SOBRE A OFERTA E

DEMANDA DE ENERGIA NO ESTADO.

Produto: RELATÓRIO ELABORADO

Unidade de medida: RELATÓRIO

Metas por região (R$1,00)
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*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 36 (Emenda nº 38)

Programa:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO

Ação: .... - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Finalidade:  PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DAS UNIDADES DE

CONSERVAÇÃO ESTADUAIS JÁ EXISTENTES COMO FORMA DE ELIMINAR O

PASSIVO AMBIENTAL EXISTENTE NO ESTADO.

Produto: ÁREA REGULARIZADA

Unidade de medida: HECTARE

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 37 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 40)

Programa: 110 - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL -

Ação: 4031 - BOLSA RECICLAGEM

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 38 (Emenda nº 110)

Programa: 110 - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL -

Ação: 4097 - GESTÃO DE EFLUENTES E DA QUALIDADE DO AR E DO SOLO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 39 (Emenda nº 104)

Programa:  113  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DE  RECURSOS

HÍDRICOS -

Ação: 4036 - APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 40 (Emenda nº 37)

Programa: 182 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Ação: .... - Revisão do Zoneamento Ecológico e Econômico

Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Finalidade:  DEFINIR,  EM  ESCALA  ADEQUADA  À  FISCALIZAÇÃO  E  AO

LICENCIAMENTO AMBIENTAL,  OS LIMITES  DAS ÁREAS  PRIORITÁRIAS  PARA

CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE.

Produto: REVISÃO DO ZEE CONCLUÍDA

Unidade de medida: REVISÃO DO ZEE

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro contendo as metas físicas e financeiras por região do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

Rede: Rede de Desenvolvimento Rural

-----------------------------------------------------------------------------

INCISO: 41 (Emenda nº 90)

Programa: 028 - SUSTENTABILIDADE E INFRAESTRUTURA NO CAMPO -

Ação: 1212 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 42 (Emenda nº 94)

Programa: 112 - VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA RURAL -

Ação: 2005 - INFRAESTRUTURAS DO SETOR AGROPECUÁRIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 43 (Emenda nº 52)

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA
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FAMILIAR

Ação: .... - Apoio ao Extrativismo em Minas Gerais

Unidade  Orçamentária:  1231  -  SECRETARIA DE ESTADO  DE  AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Finalidade: APOIAR A ATIVIDADE DE AGROEXTRATIVISMO DAS CULTURAS DO

PEQUIZEIRO E MACAÚBA E DEMAIS FRUTOS DO CERRADO MINEIRO

Produto: PROJETO APROVADO

Unidade de medida: PROJETO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 44 (Emenda nº 59)

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR

Ação: .... - Cadastro de Agroindústria de Pequeno Porte

Unidade Orçamentária: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

Finalidade: CADASTRAR EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS RURAIS DE

PEQUENO  PORTE  COM  O  OBJETIVO  DE  INICIAR  O  PROCESSO  DE

REGULARIZAÇÃO  SANITÁRIA  E  APOIAR  TÉCNICA  E  FINANCEIRAMENTE  A

CRIAÇÃO  DE  CONSÓRCIOS  INTERMUNICIPAIS  DE  DESENVOLVIMENTO  E

REGULARIZAÇÃO DA

AGROINDÚSTRIA RURAL DE PEQUENO PORTE.

Produto: EMPREENDIMENTO CADASTRADO

Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 45 (Emenda nº 109)

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR -

Ação: 4086 - FEIRA ESTADUAL DE AGRICULTURA FAMILIAR - AGRIMINAS
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 46 (Emenda nº 111)

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR -

Ação:  4114  -  FOMENTO  À  ATIVIDADE  PRODUTIVA E  À  ORGANIZAÇÃO  DA

AGRICULTURA FAMILIAR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 47 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 36)

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR -

Ação: 4115 - APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Mudança de finalidade para: Apoiar o beneficiamento, comercialização, aquisição

pelo mercado institucional (hospitais, presídios, órgãos públicos, além da alimentação

escolar na rede estadual) e distribuição dos produtos da agricultura familiar em Minas

Gerais,  gerando ocupação e renda no campo e colaborando para a promoção da

segurança alimentar e nutricional sustentável  da população, inclusive com o apoio

aos municípios e aos agricultores familiares na realização de venda direta de seus

produtos aos consumidores urbanos, assegurando padrão de conforto e higiene na

comercialização.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 48 (Emenda nº 60)

Programa: 169 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO

Ação: .... - Incentivo ao desenvolvimento da aquicultura

Unidade  Orçamentária:  1231  -  SECRETARIA DE ESTADO  DE  AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
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Finalidade:  Incentivar a prática da aquicultura no Estado,  em especial  junto aos

agricultores  familiares,  por  meio  de  fomento  à  produção,  regularização  e

comercialização de pescado, utilizando tanques-rede e tanques escavados.

Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de medida: PROJETO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 49 (Emenda nº 57)

Programa: 169 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO -

Ação:  1119  -  ADEQUAÇÃO  SOCIOECONÔMICA  E  AMBIENTAL  DAS

PROPRIEDADES RURAIS

Transferência  da  ação  para  o  programa:  28  -  SUSTENTABILIDADE  E

INFRAESTRUTURA NO CAMPO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 50 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 2)

Programa: 169 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO -

Ação:  4125  -  QUALIFICAÇÃO  GERENCIAL  E  TÉCNICA  DAS  UNIDADES

PRODUTIVAS DE PECUÁRIA LEITEIRA - MINAS LEITE.

Mudança  de  finalidade  para:  Estimular  a  qualificação  gerencial  e  técnica  dos

produtores  rurais  que  tenham  a  atividade  leiteira  como  principal  fonte  de  renda,

visando à melhoria da qualidade do produto final, em atendimento às exigências do

mercado  consmidor  e  à  sustentabilidade  econômica  das  unidades  produtivas  e

facilitando a comercialização de leite de grupo de produtores associados, de forma a

obter  melhor  preço  unitário  e  participar  do  Programa  de  Qualidade  do  Leite  da

Emater-MG.

INCISO: 51 (Emenda nº 107)

Programa: 177 - MINAS SEM FOME -

Ação: 4074 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 52 (Emenda nº 35)

Programa: 193 - APOIO À CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ -

Ação:  4334  -  APOIO  FINANCEIRO  A  PROJETOS  DA  CADEIA  PRODUTIVA

CAFEEIRA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 53 (Emenda nº 63)

Programa: 217 - SEGURANÇA DE ALIMENTOS

Ação: .... - Apoio à cadeia produtiva dos queijos artesanais de Minas

Unidade Orçamentária: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

Finalidade:  APOIO ÀS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA

DOS QUEIJOS ARTESANAIS DE MINAS,  EM ESPECIAL NO RESSARCIMENTO

PELO  ABATE  DE  MATRIZES  SOROPOSITIVAS,  NO  CADASTRAMENTO  DE

QUEIJARIAS,  NA  INSTALAÇÃO  DE  ENTREPOSTOS  DE  MATURAÇÃO  E  NA

FORMAÇÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA

Produto: PRODUTOR CADASTRADO

Unidade de medida: PRODUTOR

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rede: Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 54 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 16)

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ação:  ....  -  COFINANCIAMENTO  DE  SERVIÇOS  E  BENEFÍCIOS  PARA

MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL
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Unidade Orçamentária: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: Possibilitar a oferta de ações de proteção social a família e indivíduos

em situação de risco social e violação de direitos, inclusive com a contratação de

equipes municipais para o acompanhamento familiar.

Produto: MUNICÍPIO COFINANCIADO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 55 (Emenda nº 51)

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - Estruturação da Rede de Assistência Social no Estado

Unidade Orçamentária: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: cofinanciar municípios para assegurar infraestrutra adequada para os

serviços  da  política  de  assistência  social,  bem  como  possibilitar  a  aquisição  de

equipamentos e veículos.

Produto: Município cofinanciado

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 56 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 65)

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Unidade Orçamentária: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade:  GARANTIR  A  OFERTA  DO  SERVIÇO  DE  ACOLHIMENTO

INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, CRIANÇAS E

ADOLESCENTES  SOB  MEDIDA DE  PROTEÇÃO  E  EM  SITUAÇÃO  DE  RISCO,

IDOSOS  QUE  NÃO  DISPÕEM  DE  CONDIÇÕES  PARA PERMANECER  COM  A

FAMÍLIA, ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO

Produto: PESSOA ATENDIDA
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Unidade de medida: PESSOA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 57 (Emenda nº 115)

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -

Ação: 4203 - PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 58 (Emenda nº 15)

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -

Ação:  4236  -  COFINANCIAMENTO  DE  SERVIÇOS  E  BENEFÍCIOS  PARA

MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

Mudança  de  nome para:  COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS  E  BENEFÍCIOS

PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - Série Histórica

INCISO: 59 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 56)

Programa: 025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR -

Ação:  1218  -  FORTALECIMENTO  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR  PARA  O

ABASTECIMENTO ALIMENTAR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 60 (Emenda nº 82)

Programa: 050 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA

E MUCURI E NORTE DE MINAS -

Ação: 1048 - ÁGUA PARA TODOS - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA

ÁGUA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.
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INCISO: 61 (Emenda nº 49)

Programa:  151  -  GESTÃO  DO  SISTEMA ÚNICO  DE  ASSISTÊNCIA SOCIAL -

SUAS

INCISO: 62 (Emenda nº 47)

Programa:  151  -  GESTÃO  DO  SISTEMA ÚNICO  DE  ASSISTÊNCIA SOCIAL -

SUAS -

Ação:  4219  -  OPERACIONALIZAÇÃO  DO  CONSELHO  ESTADUAL  DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Transferência da ação para o programa: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS

HUMANOS

INCISO: 63 (Emenda nº 46)

Programa:  151  -  GESTÃO  DO  SISTEMA ÚNICO  DE  ASSISTÊNCIA SOCIAL -

SUAS -

Ação: 4307 - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SUAS

Transferência da ação para o programa: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS

HUMANOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 64 (Emenda nº 48)

Programa:  151  -  GESTÃO  DO  SISTEMA ÚNICO  DE  ASSISTÊNCIA SOCIAL -

SUAS -

Ação: 4592 - QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO SUAS

Transferência da ação para o programa: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS

HUMANOS

INCISO: 65 (Emenda nº 17)

Programa: 156 - INCENTIVO A CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS -

Ação:  1024  -  ARTESANATO  EM  MOVIMENTO  -  APOIO  A  PROJETOS

PRODUTIVOS DE ASSOCIAÇÕES E COMUNIDADES DE ARTESÃOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi
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publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 66 (Emenda nº 22)

Programa: 156 - INCENTIVO A CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS -

Ação: 1228 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 67 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 41)

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  ....  -  APOIO  À  ESTRUTURAÇÃO  DOS  CONSELHOS  TUTELARES  E

MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  APOIAR  A  ESTRUTURAÇÃO  DOS  CONSELHOS  TUTELARES  E

MUNICIPAIS,  POSSIBILITANDO  MELHOR  DESEMPENHO  DE  SUAS

ATRIBUIÇÕES.

Produto: CONSELHO APOIADO

Unidade de medida: CONSELHO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 68 (Emenda nº 42)

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  ....  -  CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS -  ESCOLA DE

CONSELHOS

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  CAPACITAR  CONTINUAMENTE  OS  CONSELHEIROS  DOS

CONSELHOS MUNICIPAIS E DOS ESTADUAIS VINCULADOS À SUBSECRETARIA

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E À SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, POR

MEIO DE ESCOLAS DE CONSELHOS.
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Produto: CONSELHEIRO CAPACITADO

Unidade de medida: CONSELHEIRO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 69 (Emenda nº 44)

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  ....  -  IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA

SEXUAL INFANTOJUVENIL

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  Expandir  o  Programa  de  Ações  Integradas  e  Referenciais  no

Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes - PAIR, revisar o

Plano  Estadual  de  Enfrentamento  da  Violência  Sexual  Infantojuvenil,  realizar

campanhas educativas e desenvolver o protagonismo juvenil.

Produto: PLANO IMPLANTADO

Unidade de medida: PLANO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 70 (Emenda nº 127)

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  4475  -  OPERACIONALIZAÇÃO  DOS  CONSELHOS  VINCULADOS  À

SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 71 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 4)

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  4554  -  APOIO  A  INCLUSÃO  SOCIAL  DOS  GRUPOS  E  INDIVÍDUOS

VULNERÁVEIS E HISTORICAMENTE DISCRIMINADOS
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 72 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 14)

Programa:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO

PRODUTIVA -

Ação:  4173  -  APOIO  À  COMERCIALIZAÇÃO  DA  ECONOMIA  POPULAR

SOLIDÁRIA.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 73 (Emenda nº 24)

Programa:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO

PRODUTIVA -

Ação:  4584 -  FOMENTO E APOIO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA

POPULAR SOLIDÁRIA.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 74 (Emenda nº 32)

Programa: 290 - CONVIVÊNCIA COM A SECA -

Ação: 1100 - COMBATE À POBREZA RURAL E À MIGRAÇÃO LABORAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 75 (Emenda nº 23)

Programa: 290 - CONVIVÊNCIA COM A SECA -

Ação: 1101 - AÇÕES EMERGÊNCIAS DE CONVIVÊNCIA COM A SECA

Mudança  de  nome  para:  AÇÕES  EMERGENCIAIS  DE  CONVIVÊNCIA COM  A

SECA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)



3766
____________________________________________________________________________

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 76 (Emenda nº 31)

Programa: 290 - CONVIVÊNCIA COM A SECA -

Ação: 1367 - INFRA ESTRUTURA DE APOIO TECNOLÓGICO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 77 (Emenda nº 126)

Programa: 298 - APOIO ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -

Ação: 4449 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES VOLTADOS

À ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rede: Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 78 (Emenda nº 50)

Programa: 003 - MELHOR EMPREGO -

Ação: 1133 - REDE MINEIRA DO TRABALHO

Mudança  de  finalidade  para:  PROMOVER  A ARTICULAÇÃO  DAS  POLÍTICAS

PÚBLICAS DE TRABALHO E EMPREGO DE MINAS GERAIS, VISANDO A OFERTA

DE SERVIÇOS INTEGRADOS E A

EXCELÊNCIA  NO  ATENDIMENTO  AO  CIDADÃO,  POTENCIALIZANDO  A

GERAÇÃO DE RENDA, em articulação com os demais entes federados.

INCISO: 79 (Emenda nº 25)

Programa: 003 - MELHOR EMPREGO -

Ação:  4605  -  PROGRAMA  DE  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL (PEP)

Mudança  de  finalidade  para:  PROVER,  EM  ARTICULAÇÃO  COM OS  DEMAIS
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ENTES FEDERADOS, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO TÉCNICA EM

NÍVEL  MÉDIO,  ATENDENDO  ÀS  DEMANDAS  REGIONAIS  E  MUNICIPAIS,  DO

MEIO URBANO E RURAL, IDENTIFICANDO E DIAGNOSTICANDO

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE TRABALHO E NECESSIDADES DE MÃO DE

OBRA  E  CONTRIBUINDO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  ECONÔMICO  DO

ESTADO.

INCISO: 80 (Emenda nº 55)

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER

Ação: .... - Rede de Acompanhamento Social nas Escolas

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade: Promover o acompanhamento social nas escolas, de forma integrada

aos centros de referência de assistência social - Cras - e ao Programa Saúde da

Família - PSF.

Produto: ESCOLA ASSISTIDA

Unidade de medida: ESCOLA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 81 (Emenda nº 133)

Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA -

Ação:  4593  -  GESTÃO  DA INFRAESTRUTURA DO  SISTEMA ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 82 (Emenda nº 134)

Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA -

Ação:  4594  -  GESTÃO  DA INFRAESTRUTURA DO  SISTEMA ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi
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publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 83 (Emenda nº 76)

Programa: 163 - PLUGMINAS - CENTRO DE FORMAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO

DIGITAL -

Ação: 1078 - PLUG MINAS

Mudança de nome para: MANUTENÇÃO DO PLUG MINAS

INCISO: 84 (Emenda nº 43)

Programa: 198 - REDE DE CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO DA CULTURA DA PAZ

NAS ESCOLAS

Ação: .... - CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA NAS ESCOLAS

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  IMPLEMENTAR  AÇÕES  DE  CAPACITAÇÃO  SOBRE  SEGURANÇA

NAS  ESCOLAS,  NOTADAMENTE  SOBRE  A MEDIAÇÃO  DE  CONFLITOS,  BEM

COMO SOBRE AS BASES LEGAIS E O SISTEMA DE GARANTIA DOS

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Unidade de medida: PROFISSIONAL

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 85 (Emenda nº 33)

Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

Ação: .... - melhoria da infraestrutura das escolas família agrícola

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  APOIO  ÀS  ESCOLAS  FAMÍLIA AGRÍCOLA PARA EXECUÇÃO  DE

OBRAS DE INFRAESTRUTURA.

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Unidade de medida: ESCOLA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.
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INCISO: 86 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 34)

Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA -

Ação: 4587 - ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 87 (Emenda nº 102)

Programa:  233  -  COOPERAÇÃO  ESTADO  E  MUNICÍPIO  NA  ÁREA

EDUCACIONAL -

Ação: 2103 - TRANSPORTE ESCOLAR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 88 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 54)

Programa:  233  -  COOPERAÇÃO  ESTADO  E  MUNICÍPIO  NA  ÁREA

EDUCACIONAL -

Ação: 4191 - ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS

Mudança  de  finalidade  para:  DISPONIBILIZAR  RECURSOS  HUMANOS,

TÉCNICOS,  MATERIAIS  E  FINANCEIROS  AOS  MUNICÍPIOS,  VISANDO  À

MELHORIA  DOS  PADRÕES  DE  QUALIDADE  DA  EDUCAÇÃO  BÁSICA  -

EDUCAÇÃO  INFANTIL,  ENSINO  FUNDAMENTAL  E  ENSINO  MÉDIO  -  e  para

capacitar os gestores municipais de ensino, visando à universalização da educação

básica.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 89 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 26)

Programa: 271 - MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA

Ação: .... - Xadrez na Escola

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  Desenvolver,  por  meio  do  xadrez,  o  autocontrole  psicofísico,  a
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criatividade,  a  capacidade  de  pensar  de  maneira  lógica  e  ágil,  estimulando-se  a

tomada de decisões com autonomia e melhorando-se a capacidade de aprendizado e

de integração social.

Produto: ALUNO PARTICIPANTE

Unidade de medida: ALUNO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 90 (Emenda nº 119)

Programa: 271 - MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA -

Ação: 4272 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 91 (Emenda nº 96)

Programa:  291  -  ENSINO  MÉDIO  E  FUNDAMENTAL  -  ESCOLA  ESTADUAL

ORDEM E PROGRESSO -

Ação:  2031  -  DESENVOLVIMENTO  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL  -  ESCOLA

ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rede: Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 92 (Emenda nº 136)

Programa:  215  -  GERENCIAMENTO  DAS  ATIVIDADES  DE  ARRECADAÇÃO,

FISCALIZAÇÃO E DE TRIBUTAÇÃO ESTADUAL -

Ação:  4542  -  DESENVOLVIMENTO  DOS  SERVIÇOS  DE  ARRECADAÇÃO,

FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 93 (Emenda nº 129)

Programa: 295 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PÚBLICA -

Ação: 4498 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA E GERENCIAMENTO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rede: Rede de Identidade Mineira

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 94 (Emenda nº 29)

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: .... - Apoio à Implantação de Circuitos Culturais Regionais

Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Finalidade: Oferecer apoio técnico-financeiro aos Municípios para a implantação de

equipamentos culturais como

estratégia de integração das políticas de cultura e fomento à instalação de circuitos

culturais no interior do Estado.

Produto: CIRCUITO IMPLANTADO

Unidade de medida: CIRCUITO

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 95 (Emenda nº 73)

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS -

Ação:  1001  -  IMPLANTAÇÃO  E  GESTÃO  DA  ESTAÇÃO  DA  CULTURA

PRESIDENTE ITAMAR FRANCO

Mudança  de  nome  para:  IMPLANTAÇÃO  DA  ESTAÇÃO  DA  CULTURA

PRESIDENTE ITAMAR FRANCO
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Mudança de produto para: CENTRO CULTURAL IMPLANTADO

INCISO: 96 (Emenda nº 74)

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS -

Ação: 1217 - CIRCUITO CULTURAL PRAÇA DA LIBERDADE

Mudança de produto para: OBRA CONCLUÍDA

Mudança de unidade de medida para: OBRA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 97 (Emenda nº 72)

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS -

Ação: 3008 - CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DA CULTURA PRESIDENTE ITAMAR

FRANCO

Mudança de produto para: OBRA CONCLUÍDA

Mudança de unidade de medida para: OBRA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 98 (Emenda nº 135)

Programa:  114  -  ESTRUTURAÇÃO,  DESENVOLVIMENTO  E  PROMOÇÃO  DO

TURISMO MINEIRO -

Ação: 4601 - APOIO AO TURISMO NOS MUNICÍPIOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 99 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 28)

Programa:  123 -  DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS

MECANISMOS DE PRODUÇÃO -

Ação: 4409 - ESTÍMULO À PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO CULTURAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi
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publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 100 (Emenda nº 125)

Programa: 124 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL -

Ação: 4412 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 101 (Emenda nº 131)

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL -

Ação: 4514 - APOIO À CULTURA POPULAR E IMATERIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 102 (Emenda nº 27)

Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE

Ação: .... - Promoção do esporte indígena

Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA

JUVENTUDE

Finalidade:  PROPICIAR  CONDIÇÕES  PARA  A  PRÁTICA  ESPORTIVA  NAS

COMUNIDADES  INDÍGENAS,  ESPECIALMENTE  DAS  MODALIDADES

ESPORTIVAS CARACTERÍSTICAS DESSES POVOS, POR MEIO DA REALIZAÇÃO

DOS JOGOS INDÍGENAS DE MINAS GERAIS.

Produto: INDÍGENA PARTICIPANTE

Unidade de medida: INDIGENA

Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 103 (Emenda nº 105)

Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE -

Ação: 4047 - INCENTIVO A PROJETOS ESPORTIVOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)



3774
____________________________________________________________________________

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 104 (Emenda nº 113)

Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE -

Ação: 4157 - APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 105 (Emenda nº 114)

Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE -

Ação: 4171 - AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rede: Rede de Infraestrutura

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 106 (Emenda nº 86)

Programa: 035 - MINAS LOGÍSTICA -

Ação: 1110 - CAMINHOS DE MINAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 107 (Emenda nº 85)

Programa: 132 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL -

Ação:  1107  -  APOIO  AOS  MUNICÍPIOS  EM  INTERVENÇÕES  DE

INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 108 (Emenda nº 83)
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Programa: 166 - BARRAGENS DE MINAS -

Ação: 1084 - IMPLANTAÇÃO DE BARRAGENS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 109 (Emenda nº 132)

Programa: 186 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -

Ação: 4571 - DESENVOLVIMENTO AEROVIÁRIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 110 (Emenda nº 116)

Programa:  209  -  AUMENTO  DA  CAPACIDADE  E  SEGURANÇA  DOS

CORREDORES DE TRANSPORTE -

Ação: 4223 - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 111 (Emenda nº 99)

Programa:  292  -  DESENVOLVIMENTO  DA  INFRAESTRUTURA

GOVERNAMENTAL -

Ação: 2065 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS

UNIDADES FÍSICAS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 112 (Emenda nº 112)

Programa:  292  -  DESENVOLVIMENTO  DA  INFRAESTRUTURA

GOVERNAMENTAL -

Ação:  4148  -  CONSTRUÇÃO,  AMPLIAÇÃO  E/OU  REFORMA  DA

INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rede: Programas Especiais

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 113 (Emenda nº 137)

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação:  2002  -  PLANEJAMENTO,  GESTÃO  E  FINANÇAS  DA  UO:  1451  -

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 114 (Emenda nº 95)

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação:  2009  -  DIREÇÃO  ADMINISTRATIVA  DA  UO:  1011  -  ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 115 (Emenda nº 45)

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação:  2071  -  OPERACIONALIZAÇÃO  DOS  CONSELHOS  VINCULADOS  À

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 116 (Emenda nº 100)

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação: 2086 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSFUNDEB E CAE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 117 (Emenda nº 75)

Programa: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS -

Ação:  7030 -  ENCARGOS DECORRENTES DA ADESÃO AO PARCELAMENTO

INSTITUIDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.941/2009

Mudança de nome para: ENCARGOS DECORRENTES DE PARCELAMENTOS

INCISO: 118 (Emenda nº 68)

Programa: 726 - ACESSO À JUSTIÇA -

Ação:  1099  -  IMPLANTAÇÃO  DE  NÚCLEOS  DE  ASSISTÊNCIA  JURÍDICA

ESPECIALIZADA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 119 (Emenda nº 103)

Programa: 726 - ACESSO À JUSTIÇA -

Ação:  4033  -  CONSTRUÇÃO  E  REFORMA DE  UNIDADES  DA DEFENSORIA

PÚBLICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

INCISO: 120 (Emenda nº 138)

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

*  -  O quadro  contendo as  metas  físicas  e  financeiras  por  região  do Estado foi

publicado no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.551/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.551/2013, de autoria do governador do Estado, que estima

as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do
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Orçamento  de  Investimento  das  Empresas  Controladas  pelo  Estado  para  o

exercício de 2014, foi aprovado em turno único, com as Emendas n°s 1 a 21, 23 a 34,

38 a 41, 43 a 47, 49 a 53, 55 a 58, 63 a 77, 79 a 83, 85 a 92, 109 a 119, 131 a 142,

144 a 155, 158 a 166, 179 a 188, 190, 367 a 406, 411 a 418, 424 a 433, 438 a 455,

574 a 580, 582 a 584, 589 a 597, 628 a 632, 754 a 757, 783 a 793, 795, 796, 798 a

803, 805 a 877 e com as Subemendas n° 1 às Emendas n°s 48, 54, 78, 84, 121, 125,

127, 130, 407 a 410, 419 a 421, 585 a 587, 753, 758 a 760, 794 e 797.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.551/2013

Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas

Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para

o exercício de 2014.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Estado de Minas Gerais para o

exercício financeiro de 2014, compreendendo, nos termos do art. 157 da Constituição

do Estado e do art. 4° da Lei n° 20.845, de 6 de agosto de 2013:

I  -  o  orçamento fiscal  referente aos Poderes do Estado,  seus fundos,  órgãos e

entidades da administração direta e indireta;

II  -  o  orçamento  de  investimento  das  empresas  em  que  o  Estado,  direta  ou

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 2° - O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para o exercício financeiro

de 2014 estima a receita em R$75.016.225.348,00 (setenta e cinco bilhões dezesseis

milhões  duzentos  e  vinte  e  cinco  mil  trezentos  e  quarenta  e  oito  reais)  e  fixa  a

despesa em igual importância.

Art. 3° - As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas mediante arrecadação de

tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor.

Art. 4° - Os demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e do Orçamento de



3779
____________________________________________________________________________

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado estão contidos no Anexo I.

Art. 5° - As despesas dos órgãos e entidades compreendidos no Orçamento Fiscal

serão realizadas segundo a discriminação constante nos Anexos II-A e II-B.

Parágrafo  único  -  Cada  crédito  consignado  a  projeto,  atividade  e  operações

especiais constantes nos anexos a que se refere o caput integra esta lei na forma de

inciso  deste  artigo,  identificado  numericamente  pela  respectiva  codificação

orçamentária.

Art.  6°  -  O Orçamento  de Investimento das  Empresas Controladas  pelo Estado

estima  as  fontes  e  fixa  os  investimentos  em  R$6.478.485.864,00  (seis  bilhões

quatrocentos e setenta e oito milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil oitocentos e

sessenta e quatro reais).

Art. 7° - Os investimentos das empresas controladas direta ou indiretamente pelo

Estado serão realizados segundo a discriminação por projeto, atividade e operações

especiais constantes no Anexo III.

Parágrafo único - Os projetos, as atividades e as operações especiais constantes

no  Anexo  III  integram  esta  lei  na  forma  de  incisos  deste  artigo,  identificados

numericamente pela respectiva codificação orçamentária.

Art. 8° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao seu

orçamento até o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixada no art. 2°.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no caput:

I - as suplementações de dotações referentes a pessoal e encargos sociais;

II  -  as  suplementações  com  recursos  vinculados,  quando  se  referirem  a

remanejamento  ou  utilizarem  como  fonte  o  excesso  de  arrecadação  e  o  saldo

financeiro desses recursos;

III  -  as  suplementações  com  recursos  diretamente  arrecadados,  quando  se

referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação e o

superávit financeiro desses recursos;

IV - as suplementações de dotações referentes ao pagamento da dívida pública, de

precatórios  e de sentenças judiciárias, bem como os  créditos à conta da dotação

Reserva de Contingência e aqueles destinados à contrapartida a convênios, acordos

e ajustes;
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V - as suplementações de dotações com recursos constitucionalmente vinculados

aos municípios;

VI - as alterações da modalidade da despesa e do identificador de procedência e

uso de que trata o art. 17 da Lei n° 20.845, de 2013.

Art. 9° - Fica a Assembleia Legislativa autorizada a abrir créditos suplementares ao

seu  orçamento  e  ao  orçamento  do  Fundo  de  Apoio  Habitacional  da  Assembleia

Legislativa  de  Minas Gerais  -  Fundhab -  até  o limite  de  10% (dez por  cento)  da

despesa neles fixada, em conformidade com o disposto no inciso V do caput do art.

62 da Constituição do Estado.

§ 1° -  Os créditos  suplementares de que trata o  caput utilizarão como fonte os

recursos  resultantes  da  anulação  parcial  ou  total  de  dotações  orçamentárias  do

próprio  orçamento  suplementado  ou  do  excesso  de  arrecadação  da  receita  da

Assembleia Legislativa ou do Fundhab decorrente de convênios, acordos e ajustes ou

de recursos diretamente arrecadados e serão abertos  por  regulamento próprio da

Assembleia  Legislativa,  que  poderá  remanejar  recursos  entre  as  diversas

discriminações de despesa previstas nos incisos III a XI do caput do art. 15 da Lei n°

20.845, de 2013.

§ 2° - As alterações da modalidade da despesa e do identificador de procedência e

uso  de  que  trata  o  art.  17  da  Lei  n°  20.845,  de  2013,  não  onerarão  o  limite

estabelecido  no  caput e  poderão  ser  realizadas  nos  termos  de  regulamento  da

Assembleia Legislativa.

§ 3° - A Assembleia Legislativa comunicará a suplementação à Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão - Seplag -, no prazo de dois dias úteis contados da data de

publicação do regulamento, para as providências necessárias.

Art.  10  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  créditos  suplementares  ao

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado até o limite de

10% (dez por cento) do valor referido no art. 6°.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no  caput as suplementações

realizadas com recursos provenientes das operações das empresas controladas pelo

Estado e com outros recursos diretamente arrecadados por essas empresas.

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito para o
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refinanciamento da dívida pública estadual.

Parágrafo único - A contrapartida de recursos ordinários do Tesouro Estadual às

operações de crédito contratadas pelo Estado prevista para o exercício de 2014, no

âmbito do Poder Executivo, será consignada na dotação Encargos Gerais do Estado,

a cargo da Seplag, e a alocação de créditos aos órgãos e entidades estaduais será

realizada nos termos de regulamento.

Art.  12 -  A ordenação de despesa dos benefícios previdenciários da Assembleia

Legislativa, do Tribunal de Justiça, do Tribunal  de Justiça Militar,  da Procuradoria-

Geral de Justiça, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, quando executada

em ações orçamentárias próprias alocadas em fundos de previdência, será realizada

por esses respectivos órgãos.

Parágrafo único - Para os fins do disposto no art. 20 da Lei Complementar federal n°

101, de 4 de maio de 2000, o cômputo da despesa a que se refere o caput obedecerá

ao limite fixado para cada órgão ordenador da despesa.

Art. 13 - As disposições do Anexo IV desta lei, consideradas incisos deste artigo,

constituem  alterações  do  orçamento  aprovadas  pelo  Poder  Legislativo,  as  quais

serão, salvo em caso de veto, incorporadas pelo Poder Executivo aos Anexos I a III.

Art. 14 - O Poder Executivo compatibilizará as alterações decorrentes das emendas

parlamentares constantes no Anexo IV com a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015.

Art.  15 -  Cabe aos Poderes Legislativo e Executivo assegurar a compatibilidade

entre o planejamento para o exercício de 2014 contido no PPAG 2012-2015 e a Lei

Orçamentária para o exercício de 2014, ficando autorizados os ajustes necessários à

plena compatibilidade.

Art. 16 - O Poder Executivo poderá transpor, remanejar, transferir, excluir, criar ou

utilizar,  total  ou  parcialmente,  programas,  ações,  metas,  indicadores  e  dotações

orçamentárias,  a  fim  de  viabilizar  a  compatibilização  entre  o  planejamento  e  o

orçamento para o exercício de 2014, em decorrência da extinção, da transformação,

da transferência, da incorporação ou do desmembramento de órgãos e entidades ou

de alterações de suas competências ou atribuições autorizadas por lei que altere a

estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo e em virtude da Lei
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Complementar n° 131, de 6 de dezembro de 2013.

Art. 17 - Esta lei vigorará no exercício de 2014, a partir de 1° de janeiro.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, presidente - Gilberto Abramo, relator - Duarte Bechir.

ANEXOS I, II E III

Os  Anexos  I,  II  e  III  desta  lei  encontram-se disponíveis  no  site da  Assembleia

Legislativa (almg.gov.br), em “Acompanhe > Planejamento e Orçamento Público > Lei

Orçamentária Anual (LOA) - Em tramitação”.

ANEXO IV

(a que se refere o art. 13 da Lei n° , de de de 2013)

INCISO: 1 (Emenda nº 829)

1 011 01 122 701 2 009 0001 4 5 99 10 8 A 11.953.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 11.953.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas

Gerais

Objeto do gasto: Direção Administrativa (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 2 (Emenda nº 855)

1 221 19 571 108 1 391 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior

Objeto do gasto: Operacionalização de Cvts e Telecentros (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 3 (Emenda nº 20)

1 231 20 121 112 2 005 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento
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Objeto do gasto: Infraestruturas do Setor Agropecuário (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 4 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 797)

1 231 20 605 025 1 218 0001 3 3 99 10 4 A 700.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 700.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto  do  gasto:  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar  para  o  Abastecimento

Alimentar (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 5 (Emenda nº 402)

1 231 20 605 025 1 218 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto  do  gasto:  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar  para  o  Abastecimento

Alimentar (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 6 (Emenda nº 793)

1 231 20 605 161 4 115 0001 3 3 99 10 4 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto  do  gasto:  Apoio  a  Comercialização  da  Agricultura  Familiar  -  Apoio  a  5

Projetos de Beneficiamento e Comercialização do Café nos Município de Paraguaçu,

Carvalhópolis, Cordislândia, Fama e Turvolândia, na Região Sul de Minas (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 7 (Emenda nº 433)

1 231 20 606 028 1 212 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Desenvolvimento do Agronegócio de Minas Gerais (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 8 (Emenda nº 55)

1 231 20 606 028 1 212 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Desenvolvimento do Agronegócio de Minas Gerais (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 9 (Emenda nº 798)

1 231 20 606 169 1 119 0001 3 3 99 10 4 A 103.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 103.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Adequação Socioeconômica e Ambiental das Propriedades Rurais

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 10 (Emenda nº 869)

1 231 20 608 161 4 080 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Apoio ao Extrativismo em Minas Gerais (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 11 (Emenda nº 413)

1 231 20 608 161 4 114 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto:  Fomento à Atividade Produtiva e à Organização da Agricultura

Familiar (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 12 (Emenda nº 872)

1 231 20 608 169 1 121 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Incentivo ao Desenvolvimento da Aquicultura (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 13 (Emenda nº 806)

1 231 20 691 161 4 086 0001 3 3 99 10 4 A 210.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 210.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto  do  gasto:  Feira  Estadual  de  Agricultura  Familiar  -  Agriminas  (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 14 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 585)

1 251 06 126 021 1 115 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  gasto:  Projeto  Implantação  de  Videomonitoramento  (Olho-Vivo)  -

Implementação do Videomonitoramento em Terminais Rodoviários, Com Prioridade

para os Mais Movimentados do Estado. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 15 (Emenda nº 800)

1 251 06 181 021 1 287 0001 4 4 99 10 4 A 108.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 108.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Segurança Rural - Aquisição de Um "Kit" de Patrulha Rural, Com

Uma Viatura 4x4, 3 Rádios Ht, 3 Coletes e 1 Gps , para o Município de Paraguaçu, na

Região Sul de Minas. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 16 (Emenda nº 392)

1 251 06 181 034 1 283 0001 3 3 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto:  Polícia para Cidadania - Polícia Militar  de Aimores para Ações

Junto à População (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 17 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 130)

1 251 06 181 034 1 283 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Polícia para Cidadania - Execução do Programa Educacional de
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Resistência às Drogas e à Violência - Proerd (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 18 (Emenda nº 578)

1 251 06 181 141 4 232 0001 4 4 99 10 8 A 1.086.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.086.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Policiamento Ostensivo Geral (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 19 (Emenda nº 40)

1 251 06 181 141 4 232 0001 4 4 99 10 8 A 720.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 720.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Policiamento Ostensivo Geral (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 20 (Emenda nº 443)

1 251 06 181 141 4 232 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Policiamento Ostensivo Geral (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 21 (Emenda nº 631)

1 251 06 181 141 4 232 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Policiamento Ostensivo Geral - Implantação de Unidades Prediais

Integradas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência



3788
____________________________________________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 22 (Emenda nº 393)

1 251 06 181 141 4 266 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Potencialização das Unidades de Execução Operacional (Ueop)

da Pmmg - Aquisição de Equipamento para a Polícia Militar no Município de Bom

Jesus do Amparo. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 23 (Emenda nº 860)

1 261 12 122 232 4 364 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Melhoria da Infraestrutura das Escolas Família Agrícola (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 24 (Emenda nº 790)

1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 99 10 4 A 120.586,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 120.586,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 25 (Emenda nº 791)

1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 99 10 4 A 44.281,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 44.281,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 26 (Emenda nº 792)

1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 99 10 4 A 842.939,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 842.939,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 27 (Emenda nº 788)

1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 99 10 4 A 116.481,00

1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 50 10 1 D 116.481,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola - Recursos Retirados da

Própria Ação no Valor de R$ 107.339,00 de Cruzília na Região Sul , e de R$ 9.142,00,

de Natalândia na Região Noroeste. (despesas correntes)

Dedução:  Secretaria  de  Estado  de  Educação  -  4587  -  Atendimento  às  Escolas

Família Agrícola (outras despesas correntes)

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 28 (Emenda nº 789)

1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 99 10 4 A 355.274,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 355.274,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 29 (Emenda nº 44)

1 261 12 122 232 4 587 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 30 (Emenda nº 807)

1 261 12 122 701 2 086 0001 3 3 99 10 4 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Operacionalização das Ações do Consfundeb e Cae (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 31 (Emenda nº 870)

1 261 12 243 015 4 034 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Rede  de  Acompanhamento  Social  nas  Escolas  (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 32 (Emenda nº 816)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 4 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental  -  Ampliação e Reforma da Escola  Estadual  Major  Raimundo

Felicíssimo, no Município de Águas Formosas. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 33 (Emenda nº 376)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -
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Ensino Fundamental - Aquisição de Equipamentos para a E. E. Coronel Frazão, no

Município de Itaguara. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 34 (Emenda nº 374)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 40.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino  Fundamental  -  Aquisição  de  Equipamentos  para  a  E.  E.  Margarida  Silva

Santos, no Município de Oliveira (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 35 (Emenda nº 373)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental - Aquisição de Equipamentos para a E. E. Patrocínia Cândida de

Oliveira, no Município de São Joaquim de Bicas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 36 (Emenda nº 369)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental - Reforma da E. E. José Amâncio dos Santos, no Município de

Igarapé (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 37 (Emenda nº 841)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 90 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino  Fundamental  -  Construção  de  Escola  Estadual  em  Presidente  Bernardes

(despesas de capital)

Dedução: Secretaria de Estado de Educação - 4593 - Gestão da Infraestrutura do

Sistema Estadual de Educação - Ensino Fundamental (investimentos - Obra: 938)

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 38 (Emenda nº 87)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 39 (Emenda nº 12)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 450.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 450.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 40 (Emenda nº 29)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -
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Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 41 (Emenda nº 629)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 42 (Emenda nº 58)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 43 (Emenda nº 431)

1 261 12 361 233 4 191 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 44 (Emenda nº 164)

1 261 12 361 233 4 191 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 45 (Emenda nº 371)

1 261 12 361 233 4 191 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios - Prefeitura Municipal de Rio Manso

para Aquisição de Equipamentos para Escolas Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 46 (Emenda nº 33)

1 261 12 361 233 4 191 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 47 (Emenda nº 377)

1 261 12 361 233 4 191 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios - Aquisição de Equipamentos para a

Prefeitura Municipal de Piracema (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 48 (Emenda nº 379)

1 261 12 361 233 4 191 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios - Aquisição de Equipamentos Pela

Prefeitura Municipal de Crucilândia (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 49 (Emenda nº 401)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 50 (Emenda nº 375)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino  Médio  -  Aquisição  de  Equipamentos  para  a  E.  E.  Gastão  da  Cunha,  no

Município de Contagem. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 51 (Emenda nº 368)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 80.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio - Aquisição de Equipamento para a E. E. João Paulo I, no Município de

Betim (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 52 (Emenda nº 590)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 53 (Emenda nº 395)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio - Aquisição de Equipamento para a E. E. Edmundopena em Bom Jesus

do Amparo (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 54 (Emenda nº 378)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio - Aquisição de Equipamentos Pela E. E. Vicente Mateus, no Município

de Divinópolis (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 55 (Emenda nº 372)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino  Médio  -  Ãquisição  de  Equipamentos  para  a  E.  E.  João  Alves  Filgueiras

Campos, no Município de Pedra do Indaiá (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 56 (Emenda nº 45)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 57 (Emenda nº 370)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio - Reforma da E. E. da Vila Boa Vista, no Município de Arcos (despesas

de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 58 (Emenda nº 367)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio - Aquisição de Equipamento para a E. E. Edmundo Pena, no Município

de Bom Jesus do Amparo (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 59 (Emenda nº 81)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
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Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 60 (Emenda nº 8)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 61 (Emenda nº 414)

1 261 12 362 271 4 272 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Desenvolvimento do Ensino Médio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 62 (Emenda nº 866)

1 261 12 422 198 4 349 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Capacitação em Segurança nas Escolas (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 63 (Emenda nº 805)

1 261 12 782 233 2 103 0001 4 4 99 10 4 A 140.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 140.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Transporte Escolar - Aquisição de Veículo para Transporte Escolar
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para o Município de Belmiro Braga. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 64 (Emenda nº 857)

1 261 27 812 271 4 068 0001 3 3 99 10 8 A 80.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Xadrez na Escola (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 65 (Emenda nº 146)

1 271 13 391 131 4 514 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 66 (Emenda nº 859)

1 271 13 392 009 4 063 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Apoio à Implantação de Circuitos Culturais Regionais (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 67 (Emenda nº 784)

1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 4 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto  do  gasto:  Estímulo  à  Produção  e  Circulação  Cultural  -  Realização  dos

Festivais  Culturais,  Com  Destinação  de  R$150.000,00  para  o  "Festivale"  e
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R$150.000,00 para O"Mucuriarte". (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 68 (Emenda nº 846)

1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 69 (Emenda nº 383)

1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto  do  gasto:  Estímulo  à  Produção  e  Circulação  Cultural  -  Aquisição  de

Equipamentos para Equipar a Superintendência Municipal de Cultura Pelo Município

de |Garapé. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 70 (Emenda nº 166)

1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 71 (Emenda nº 593)

1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 72 (Emenda nº 432)

1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 73 (Emenda nº 138)

1 271 13 392 124 4 412 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Promoção de Eventos e Ações Educativas (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 74 (Emenda nº 77)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 75 (Emenda nº 131)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e
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Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 76 (Emenda nº 381)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 60.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Asfaltamento da Comunidade Rural de São Domingos Carneiros, no Município

de Arcos. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 77 (Emenda nº 382)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 35.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 35.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural  -  Infraestrutura  Urbana  (Encascalhamento)  no  Município  de  Cabo  Verde.

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 78 (Emenda nº 4)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 79 (Emenda nº 80)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 80 (Emenda nº 847)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 9.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 9.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 81 (Emenda nº 72)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 82 (Emenda nº 51)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 83 (Emenda nº 162)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 84 (Emenda nº 380)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 40.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Aquisição de Abrigos para Passageiros Pela Prefeitura Municipal de Igarapé

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 85 (Emenda nº 575)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e
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Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 86 (Emenda nº 89)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 87 (Emenda nº 425)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 88 (Emenda nº 110)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 89 (Emenda nº 26)



3806
____________________________________________________________________________

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 90 (Emenda nº 591)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 91 (Emenda nº 32)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 92 (Emenda nº 69)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
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Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 93 (Emenda nº 115)

1 301 04 451 292 4 148 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto  do  gasto:  Construção,  Ampliação  E/Ou  Reforma  da  Infraestrutura

Governamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 94 (Emenda nº 181)

1 301 26 781 186 4 571 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Desenvolvimento Aeroviário - Obras para Habilitação do Aeroporto

de Guanhães para Vôos Noturnos (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 95 (Emenda nº 447)

1 301 26 781 186 4 571 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto  do  gasto:  Desenvolvimento  Aeroviário  -  Recursos  para  Aeroporto

Internacional de Cargas do Triângulo Mineiro (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 96 (Emenda nº 579)

1 401 06 128 294 4 366 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

Objeto do gasto: Recrutamento, Treinamento e Formação de Bombeiros Militares

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 97 (Emenda nº 577)

1 401 06 182 294 2 087 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

Objeto do gasto: Reforma e Ampliação de Unidades Prediais do Cbmmg (despesas

de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 98 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 78)

1 401 06 182 294 2 087 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

Objeto do gasto:  Reforma e Ampliação de Unidades Prediais  do Cbmmg - Esta

Emenda  Objetiva  Transformar  o  2º  Pelotão  de  Bombeiros  Militar  -  Regap  da  2º

Companhia do 2º Bbm em Um Batalhão do Corpo de Bombeiros, Tendo em Vista Que

o Município de Betim Tem Uma População Estimada de Quatrocentos Mil Habitantes

e  Encontra-Se  em  Franca  Expansão  Industrial,  Com  Um  dos  Maiores  Distritos

Industriais do País, Razão Pela Qual Torna-Se Imprescindível a Existência de Um

Batalhão para Atender o Município. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 99 (Emenda nº 161)

1 411 23 695 114 4 601 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do gasto: Apoio ao Turismo nos Municípios (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 100 (Emenda nº 803)

1 441 03 092 726 1 099 0001 3 3 99 10 4 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Implantação de Núcleos de Assistência Jurídica Especializada -

Implantação do Núcleo de Educação em Direitos na Sede da Defensoria Pública em

Belo Horizonte. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 101 (Emenda nº 583)

1 441 03 092 726 4 033 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  gasto:  Construção  e  Reforma  de  Unidades  da  Defensoria  Pública  -

Construção  de  Unidade  da  Defensoria  Pública  em  Uberlândia/Mg  (despesas  de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 102 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 54)

1 441 03 092 726 4 033 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  gasto:  Construção  e  Reforma  de  Unidades  da  Defensoria  Pública  -
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Construçao da Unidade Defensoria Publica em Uberlandia (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 103 (Emenda nº 876)

1 451 06 122 034 1 125 0001 3 3 99 10 8 A 450.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 450.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do gasto: Combate ao Tráfico de Seres Humanos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 104 (Emenda nº 810)

1 451 06 122 034 1 181 0001 3 3 99 10 4 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto  do  gasto:  Implantação  de  Serviços  de  Prevenção  à  Criminalidade  -

Implantação do Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (Paahm),

Voltado  para  o  Enfretamento  ao  Tráfico  de  Pessoas,  no  Aeroporto  Internacional

Tancredo Neves, em Confins. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 105 (Emenda nº 394)

1 451 06 183 021 4 059 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do gasto: Escritório de Gestão e Articulação para a Segurança no Trânsito

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 106 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 48)

1 451 06 183 021 4 059 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do gasto: Escritório de Gestão e Articulação para a Segurança no Trânsito

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 107 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 587)

1 451 06 183 021 4 320 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do gasto: Integração e Promoção da Qualidade Operacional do Sistema de

Defesa Social - Transferência da Sede da Risp de Curvelo (14ª Risp) de Curvelo para

Sete Lagoas. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 108 (Emenda nº 801)

1 451 06 421 034 4 169 0001 3 3 99 10 4 A 123.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 123.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do gasto: Prevenção à Criminalidade - Realização de Fóruns Comunitários

de  Prevenção  Social  à  Violência  e  à  Criminalidade,  Que  São  Instrumentos  de

Mobilização  Social  Desenvolvidos  Pelos  Centros  de  Prevenção  Social  à

Criminalidade de Minas Gerais, e Visam Garantir e Legitimar Espaços de Participação

e  Responsabilização  Social  nas  Discussões  Relacionadas  à  Segurança  Cidadã,

Contribuindo para a Prevenção e Redução das Violências e Criminalidades Incidentes

Sobre Determinados Territórios  e Grupos Mais Suscetíveis  a Esses Fenômenos e

para o Aumento da Sensação de Segurança no Estado de Minas Gerais. (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 109 (Emenda nº 844)

1 451 06 451 292 2 065 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do gasto: Adequação e Manutenção Preventiva e Corretiva das Unidades

Físicas do Sistema de Defesa Social - Construção de 10 Abrigos para Visitantes de

Presos  nas  Unidades  Prisionais  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte.

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 110 (Emenda nº 863)

1 461 25 752 104 1 031 0001 3 3 99 10 8 A 37.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 37.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Econômico

Objeto  do  gasto:  Coordenação  de  Elaboração  do  Balanço  Energético  Estadual

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 111 (Emenda nº 134)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 112 (Emenda nº 426)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 113 (Emenda nº 595)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 114 (Emenda nº 160)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 115 (Emenda nº 385)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto  do  gasto:  Ações  Urbanísticas  Pontuais  -  para  Ações  na  Área  do  Meio

Ambiente, Pelo Município de Sarzedo (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 116 (Emenda nº 854)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 2.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 2.500.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento
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Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais - Construção de Aterros Sanitários.

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 117 (Emenda nº 3)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 118 (Emenda nº 446)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 119 (Emenda nº 412)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 120 (Emenda nº 152)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 121 (Emenda nº 819)

1 471 16 482 276 4 483 0001 4 4 99 10 4 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades Habitacionais -

Construção de Habitações em Comunidades Indígenas. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 122 (Emenda nº 151)

1 471 17 511 053 1 098 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Saneamento de Minas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 123 (Emenda nº 815)

1 481 08 242 162 4 554 0001 3 3 99 10 4 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente  Discriminados  -  Realização  de  Cinco  Seminários  Regionais

(Jequitinhonha/Mucuri, Norte de Minas, Triângulo, Mata e Sul de Minas) para Discutir
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a  Implementação  da  Política  da  População  em  Situação  de  Rua.  (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 124 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 419)

1 481 08 242 162 4 554 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente Discriminados - Concessão de Ajuda de Custo para Pagamento de

Mensalidades em Escolas Especiais - Bolsa Caade (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 125 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 127)

1 481 08 242 162 4 554 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente Discriminados (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 126 (Emenda nº 864)

1 481 08 243 162 4 035 0001 3 3 99 10 8 A 650.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 650.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio à Estruturação dos Conselhos Tutelares e Municipais dos

Direitos da Criança e do Adolescente (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 127 (Emenda nº 813)

1 481 08 244 162 4 475 0001 4 4 99 10 4 A 80.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Operacionalização dos Conselhos Vinculados à Subsecretaria de

Direitos Humanos - Aquisição de Veículo para o Conselho Estadual de Defesa dos

Direitos Humanos de Minas Gerais - Conedh-Mg (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 128 (Emenda nº 405)

1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 129 (Emenda nº 452)

1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 125.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 125.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 130 (Emenda nº 136)

1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 131 (Emenda nº 441)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 132 (Emenda nº 71)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 133 (Emenda nº 9)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de
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Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 134 (Emenda nº 597)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 135 (Emenda nº 451)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 125.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 125.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 136 (Emenda nº 416)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 137 (Emenda nº 838)
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1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 138 (Emenda nº 135)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 139 (Emenda nº 584)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 140 (Emenda nº 867)

1 481 14 243 162 4 079 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social
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Objeto  do  gasto:  Implantação  do Plano  de  Enfrentamento  da  Violência  Infanto-

Juvenil (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 141 (Emenda nº 808)

1 481 14 422 011 4 203 0001 3 3 99 10 4 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Promoção de Direitos Humanos - Execução do Projeto Educação

de Formadores para Defesa Estratégica dos Direitos Humanos. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 142 (Emenda nº 809)

1 481 14 422 011 4 203 0001 3 3 99 10 4 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Promoção de Direitos Humanos - Implementação do Plano Mineiro

de Direitos Humanos - Pmdh. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 143 (Emenda nº 814)

1 481 14 422 011 4 203 0001 3 3 99 10 4 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Promoção de Direitos Humanos - Implantação de Banco de Dados

Ou  Sistema  Informatizado  das  Entidades  e  Movimentos  de  Defesa  de  Direitos

Humanos no Estado. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 144 (Emenda nº 865)

1 481 14 422 162 4 054 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Capacitação Continuada de Conselheiros - Escola de Conselhos

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 145 (Emenda nº 158)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 146 (Emenda nº 163)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 147 (Emenda nº 15)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -
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Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 148 (Emenda nº 21)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 149 (Emenda nº 448)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 150 (Emenda nº 52)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 151 (Emenda nº 140)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Execução de Obras de Pavimentação em Cbuq na Rua Horacio Cruz, no

Município de Iapu (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 152 (Emenda nº 141)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Conastrução de Terminal Rodoviário no Municipio de Pavão (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 153 (Emenda nº 427)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 154 (Emenda nº 46)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 155 (Emenda nº 179)
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1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 156 (Emenda nº 180)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Obra de Extensão da Avenida Maracanã no Município de Oliveira (despesas

de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 157 (Emenda nº 182)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Construção da Rodoviária do Município de Inhapim (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 158 (Emenda nº 184)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 159 (Emenda nº 628)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 160 (Emenda nº 831)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 900.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 161 (Emenda nº 834)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 162 (Emenda nº 840)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem  -  Construção  de  Galpão  Com  Câmara  Frigorífica  para  Suporte  ao
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Armazenamento e Comercialização de Flores no Município de Barbacena. (despesas

de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 163 (Emenda nº 576)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 64.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 64.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 164 (Emenda nº 38)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 745.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 745.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 165 (Emenda nº 75)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 166 (Emenda nº 83)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 167 (Emenda nº 117)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 168 (Emenda nº 137)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 169 (Emenda nº 144)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 700.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 700.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 170 (Emenda nº 154)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 171 (Emenda nº 411)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 172 (Emenda nº 17)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 173 (Emenda nº 64)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 174 (Emenda nº 111)
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1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 175 (Emenda nº 183)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 176 (Emenda nº 403)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 177 (Emenda nº 116)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 178 (Emenda nº 190)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem  -  Construção  de  Ponte  no  Bairro  Quedas  Verdes,  no  Município  de

Camanducaia (Mg) (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 179 (Emenda nº 7)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 180 (Emenda nº 18)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 181 (Emenda nº 589)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 182 (Emenda nº 13)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 900.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 183 (Emenda nº 31)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 800.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 800.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 184 (Emenda nº 66)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 185 (Emenda nº 70)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -
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Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 186 (Emenda nº 92)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 187 (Emenda nº 109)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 188 (Emenda nº 112)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 189 (Emenda nº 147)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 190 (Emenda nº 155)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 191 (Emenda nº 159)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 192 (Emenda nº 424)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 193 (Emenda nº 429)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 650.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 650.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 194 (Emenda nº 442)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 390.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 390.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 195 (Emenda nº 445)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 900.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 196 (Emenda nº 453)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 800.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 800.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 197 (Emenda nº 580)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 198 (Emenda nº 632)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 199 (Emenda nº 16)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 200 (Emenda nº 63)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 201 (Emenda nº 85)
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1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 202 (Emenda nº 119)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 203 (Emenda nº 406)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 204 (Emenda nº 2)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 205 (Emenda nº 24)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 206 (Emenda nº 384)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 85.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 85.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Aquiisição de Um Veículo para a Prefeitura Municipal de Nova Resende.

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 207 (Emenda nº 5)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 208 (Emenda nº 6)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 209 (Emenda nº 76)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 210 (Emenda nº 23)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 211 (Emenda nº 88)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 212 (Emenda nº 118)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -
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Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 213 (Emenda nº 139)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 214 (Emenda nº 417)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 215 (Emenda nº 582)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 216 (Emenda nº 830)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 217 (Emenda nº 836)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 218 (Emenda nº 837)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 219 (Emenda nº 842)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 3.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 3.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 220 (Emenda nº 849)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 8.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 8.000.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 221 (Emenda nº 30)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 222 (Emenda nº 49)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 223 (Emenda nº 57)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 224 (Emenda nº 73)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 225 (Emenda nº 82)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 226 (Emenda nº 148)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 227 (Emenda nº 50)

1 491 04 122 160 2 045 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Coordenação dos Repasses Voluntários de Recursos Praticados

Pelo Governo de Minas Gerais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 228 (Emenda nº 802)
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1 511 06 181 021 1 111 0001 3 3 99 10 4 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Delegacia Modelo - Implantação do Protocolo de Humanização no

Atendimento às Vítimas de Violência Sexual. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 229 (Emenda nº 799)

1 511 06 181 021 1 111 0001 4 4 99 10 4 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto  do gasto:  Delegacia Modelo  -  Aquisição de Veículo  Utilitário  Misto,  Com

Tração 4x4, Gps, 4 Portas, para a Delegacia de Proteção à Fauna, em BH (Região

Central), de Modo a Atender às Especificidades de Atuação Dessa Unidade da Polícia

Civil no Transporte de Animais. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 230 (Emenda nº 596)

1 511 06 181 021 1 111 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Delegacia Modelo (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 231 (Emenda nº 444)

1 511 06 181 021 1 111 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Delegacia Modelo - Aquisição de Viatura Devidamente Equipada

para Uso da Polícia Civil (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 232 (Emenda nº 875)

1 511 06 181 021 1 122 0001 3 3 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  gasto:  Delegacia  Especializada  em  Crimes  Raciais  e  Delitos  de

Intolerância (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 233 (Emenda nº 811)

1 511 06 181 021 1 262 0001 4 4 99 10 4 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Perícia Criminal Integrada no Estado de Minas Gerais - Implantar a

Seção de Sexologia Foreonse no Instituto Médico Legal (Iml) Mediante a Aquisição de

Equipamento. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 234 (Emenda nº 41)

1 511 12 361 291 2 031 0001 4 4 99 10 8 A 15.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 15.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  gasto:  Desenvolvimento  do  Ensino  Fundamental  -  Escola  Estadual

Ordem e Progresso (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 235 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 121)

1 531 14 422 052 4 082 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude
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Objeto do gasto: Rede Complementar de Suporte Social e Atenção ao Dependente

Químico: Prevenção e Tratamento do Consumo de Álcool e Outras Drogas (despesas

de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 236 (Emenda nº 39)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 237 (Emenda nº 439)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 238 (Emenda nº 153)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 239 (Emenda nº 91)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 240 (Emenda nº 67)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 241 (Emenda nº 27)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 80.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 242 (Emenda nº 188)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 243 (Emenda nº 133)
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1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 244 (Emenda nº 86)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 245 (Emenda nº 450)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 125.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 125.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 246 (Emenda nº 396)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos - Aquisição de Material Esportivo

Pela Prefeitura Municipal de Campanha (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 247 (Emenda nº 391)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 40.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos - Aquisição de Equipamentos e

Materiais Esportivos Pela Prefeitura Municipal de Contagem (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 248 (Emenda nº 390)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos - Aquisição de Equipamentos e

Materiais Esportivos Pela Prefeitura Municipal de Itaguara (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 249 (Emenda nº 388)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos - Aquisição de Uma Academia ao

Ar Livre para a Comunidade de Quilombolas Pela Prefeitura Municipal de Sabinópolis

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 250 (Emenda nº 389)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos - Aquisição de Equipamentos para

Equipar a Superintendência Municipal de Esportes da Prefeitura Municipal de Igarapé

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 251 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 125)

1 531 27 812 149 4 047 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 252 (Emenda nº 438)

1 531 27 812 149 4 047 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 253 (Emenda nº 415)

1 531 27 812 149 4 047 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 254 (Emenda nº 858)

1 531 27 812 149 4 357 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Esporte Indígena (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 255 (Emenda nº 47)

1 531 27 813 149 4 157 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Apoio a Eventos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 256 (Emenda nº 145)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 257 (Emenda nº 187)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 80.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude
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Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 258 (Emenda nº 400)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 259 (Emenda nº 28)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 120.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 120.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 260 (Emenda nº 10)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 261 (Emenda nº 19)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 262 (Emenda nº 592)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 263 (Emenda nº 14)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 264 (Emenda nº 34)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da
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Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 265 (Emenda nº 53)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 266 (Emenda nº 90)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 267 (Emenda nº 404)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 268 (Emenda nº 430)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 350.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 350.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 269 (Emenda nº 454)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 270 (Emenda nº 132)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 271 (Emenda nº 1)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 272 (Emenda nº 397)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Aquisição de

Academia Popular ao Ar  Livre para a Prefeitura Municipal  de Prudente de Morais

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 273 (Emenda nº 833)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 274 (Emenda nº 843)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de
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capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 275 (Emenda nº 79)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 900.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 276 (Emenda nº 56)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 700.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 700.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 277 (Emenda nº 165)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 278 (Emenda nº 449)
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1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 125.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 125.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 279 (Emenda nº 428)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 280 (Emenda nº 43)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 450.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 450.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 281 (Emenda nº 795)

1 581 11 122 701 2 071 0001 3 3 99 10 4 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto  do  gasto:  Operacionalização  dos  Conselhos  Vinculados  à  Secretaria  de
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Estado de Trabalho e Emprego - Realização da Iii Conferência Estadual de Economia

Popular Solidária, em Abril de 2014. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 282 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 753)

1 581 11 334 267 4 173 0001 3 3 99 10 4 A 399.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 399.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto  do  gasto:  Apoio  à  Comercialização  da  Economia  Popular  Solidária.

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 283 (Emenda nº 783)

1 581 11 334 267 4 584 0001 3 3 99 10 4 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto do gasto:  Fomento e Apoio  aos Empreendimentos da Economia Popular

Solidária. - Capacitação, Formação e Intercâmbio dos Empreendimentos Econômicos

Solidários  Cadastrados  na  Política  Estadual  de  Fomento  à  Economia  Popular

Solidária. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 284 (Emenda nº 812)

1 591 17 511 050 1 048 0001 3 3 99 10 4 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos

Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas

Objeto do gasto: Água para Todos - Universalização do Acesso e Uso da Água - -

R$100.000,00 - Construção de Poços Artesianos em Quatro Comunidades Rurais do

Município de Águas Formosas. (Jequitinhonha/Mucuri); E

-  R$100.000,00  -  Construção  de  10  Barraginhas,  na  Comunidade  Córrego  do
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Narciso, em Araçuaí, (Região Jequitinhonha/Mucuri) (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 285 (Emenda nº 818)

1 631 14 306 246 1 140 0001 3 3 99 10 4 A 49.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 49.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria-Geral

Objeto  do  gasto:  Manutenção  das  Atividades  do  Centro  de  Referência  em

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Cresans) (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 286 (Emenda nº 817)

1 631 14 306 246 2 046 0001 3 3 99 10 4 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria-Geral

Objeto do gasto: Manutenção das Atividades do Conselho de Segurança Alimentar

de Minas Gerais (Consea/Mg) (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 287 (Emenda nº 877)

1 991 99 999 999 9 999 0001 3 3 99 10 8 A 50.901.080,00

1 191 04 129 215 4 542 0001 3 3 90 10 1 D 20.000.000,00

1 451 06 122 701 2 002 0001 3 3 90 10 1 D 30.901.080,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Reserva de Contingência

Objeto do gasto: Reserva de Contingência (despesas correntes)

Deduções: Secretaria de Estado de Defesa Social - 2002 - Planejamento, Gestão e

Finanças (outras despesas correntes) - R$ 30.901.080,00

Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  -  4542  -  Desenvolvimento  dos  Serviços  de

Arrecadação,  Fiscalização  e  Tributação  (outras  despesas  correntes)  -  R$

20.000.000,00

-------------------------------------------------------------------------------



3861
____________________________________________________________________________

INCISO: 288 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 794)

2 091 18 541 110 4 031 0001 3 3 99 10 4 A 900.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente

Objeto do gasto: Bolsa Reciclagem (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 289 (Emenda nº 845)

2 091 18 541 110 4 097 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente

Objeto do gasto: Gestão de Efluentes e da Qualidade do Ar e do Solo - Aquisição de

Veículos para Monitoramento da Qualidade do Ar. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 290 (Emenda nº 861)

2 101 18 542 182 4 360 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas

Objeto  do  gasto:  Revisão  do  Zoneamento  Ecológico  e  Econômico  (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 291 (Emenda nº 862)

2 101 21 631 109 4 038 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas

Objeto do gasto: Regularização Fundiária de Unidades de Conservação (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------



3862
____________________________________________________________________________

INCISO: 292 (Emenda nº 820)

2 111 20 544 166 1 084 0001 4 4 99 10 4 A 180.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 180.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira

Objeto  do  gasto:  Implantação  de  Barragens  -  Construção  de  3  Barragens  de

Pequeno  Porte,  nas  Seguintes  Comunidades  no  Município  de  Virgem  da  Lapa:

Comunidade do Bravo; Comunidade de Malhada Branca e Comunidade de Lavrinha.

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 293 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 407)

2 141 04 122 295 4 498 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do gasto: Serviços de Engenharia Pública e Gerenciamento - Elaboração do

Projeto  de  Viabilidade  Técnica  para  a  Construção  do  Aeroporto  Regional  de

Itambacuri. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 294 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 409)

2 141 04 122 295 4 498 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do gasto: Serviços de Engenharia Pública e Gerenciamento - Construção do

Hospital Regional de Novo Cruzeiro. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 295 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 410)

2 141 04 122 295 4 498 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do gasto: Serviços de Engenharia Pública e Gerenciamento - Construção do

Estádio Municipal de Teófilo Otoni. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 296 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 408)

2 141 04 122 295 4 498 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do gasto: Serviços de Engenharia Pública e Gerenciamento - Construção do

Aeroporto Regional de Itambacuri. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 297 (Emenda nº 785)

2 271 10 302 133 1 239 0001 4 4 99 10 4 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas

Gerais

Objeto  do  gasto:  Projetos,  Construções,  Ampliações  e  Reformas  das  Unidades

Prediais da Rede Fhemig - Restauração do Imóvel Situado na Rua Manaus 348, em

Belo Horizonte, para Abrigar Centro de Memória (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 298 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 759)

2 301 26 782 035 1 110 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais
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Objeto  do  gasto:  Caminhos  de  Minas  -  Pavimentação  da  MG  295  Entre  os

Municípios de Cambuí e Consolação (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 299 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 758)

2 301 26 782 035 1 110 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Caminhos de Minas - Duplicação da Mg-290 Entre os Municípos

de Ouro Fino e Jacutinga (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 300 (Emenda nº 852)

2 351 12 364 140 1 328 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg - Recursos para a Uemg de João Monlevade. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 301 (Emenda nº 850)

2 351 12 364 140 1 328 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg - Ampliação do Prédio da Uemg em João Monlevade. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 302 (Emenda nº 851)

2 351 12 364 140 1 328 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg  -  Aquisição  de  Veículos  para  a  Uemg de  João  Monlevade.  (despesas  de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 303 (Emenda nº 853)

2 351 12 364 140 1 328 0001 4 4 99 10 8 A 675.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 675.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg - Aquisição de Veículos para a Uemg de Frutal. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 304 (Emenda nº 871)

2 371 20 606 161 4 087 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Agropecuária

Objeto do gasto: Cadastro de Agroindústria de Pequeno Porte (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 305 (Emenda nº 873)

2 371 20 608 217 4 353 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Agropecuária

Objeto  do  gasto:  Apoio  à  Cadeia  Produtiva  dos  Queijos  Artesanais  de  Minas

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 306 (Emenda nº 756)
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2 421 04 244 156 1 228 0001 3 3 99 10 4 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e

Nordeste de Minas Gerais

Objeto do gasto: Implantação de Unidades Produtivas (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 307 (Emenda nº 786)

2 421 04 573 290 1 367 0001 3 3 99 10 4 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e

Nordeste de Minas Gerais

Objeto do gasto: Infra Estrutura de Apoio Tecnológico (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 308 (Emenda nº 757)

2 421 08 182 290 1 101 0001 3 3 99 10 4 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e

Nordeste de Minas Gerais

Objeto  do  gasto:  Ações  Emergências  de  Convivência  Com  a  Seca  (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 309 (Emenda nº 787)

2 421 08 244 290 1 100 0001 3 3 99 10 4 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e

Nordeste de Minas Gerais

Objeto  do  gasto:  Combate  à  Pobreza  Rural  e  à  Migração  Laboral  (despesas

correntes)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 310 (Emenda nº 754)

2 421 23 691 156 1 024 0001 3 3 99 10 4 A 25.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 25.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e

Nordeste de Minas Gerais

Objeto  do  gasto:  Artesanato  em  Movimento  -  Apoio  a  Projetos  Produtivos  de

Associações  e  Comunidades  de  Artesãos  -  Realização  de  Feira  de  Artesanato

Durante a Cantoria Popular de Virgem da Lapa. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 311 (Emenda nº 755)

2 421 23 691 156 1 024 0001 4 4 99 10 4 A 25.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 25.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e

Nordeste de Minas Gerais

Objeto  do  gasto:  Artesanato  em  Movimento  -  Apoio  a  Projetos  Produtivos  de

Associações  e  Comunidades  de  Artesãos  -  Aquisição  de  Equipamentos  para

Associação  dos  Artesãos  da  Comunidade  de  Tocoiós  de  Minas  no  Município  de

Francisco Badaró. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 312 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 84)

3 041 20 608 177 4 074 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Apoio à Implantação de Lavouras (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 313 (Emenda nº 856)

4 251 08 244 011 4 318 0001 4 4 99 10 8 A 900.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto  do  gasto:  Cofinanciamento  de  Serviços  e  Benefícios  para  Municípios  na

Execução de Proteção Especial (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 314 (Emenda nº 868)

4 251 08 244 011 4 319 0001 3 3 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do gasto: Estruturação da Rede de Assistência Social no Estado (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 315 (Emenda nº 796)

4 251 08 244 151 4 307 0001 3 3 99 10 4 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto  do  gasto:  Gestão,  Monitoramento  e  Avaliação  do  Suas  -  Realização  de

Diagnóstico de Demanda Reprimida de Público Alvo Adulto, em Risco Social, para o

Equipamento  de  Proteção  Social  Especial  da  Assistência  Social  -  Residências

Inclusivas (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 316 (Emenda nº 874)

4 251 14 422 011 4 640 0001 3 3 99 10 8 A 700.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 700.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto  do  gasto:  Serviços  de  Proteção  Social  Especial  de  Alta  Complexidade
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(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 317 (Emenda nº 150)

4 291 10 301 237 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 318 (Emenda nº 68)

4 291 10 301 237 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 319 (Emenda nº 185)

4 291 10 301 237 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 320 (Emenda nº 142)

4 291 10 301 237 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde -  Custeio à Atenção

Secundária à Saude - Municipio de Caratinga (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 321 (Emenda nº 74)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 322 (Emenda nº 574)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 1.400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 323 (Emenda nº 630)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 324 (Emenda nº 835)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 325 (Emenda nº 65)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 326 (Emenda nº 848)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 9.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 9.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 327 (Emenda nº 839)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 328 (Emenda nº 832)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 350.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 350.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 329 (Emenda nº 418)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 330 (Emenda nº 399)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  gasto:  Fomento  e  Execução  de  Ações  de  Saúde  -  Aquisição  de

Equipamentos Pela Prefeitura Municipal de Esmeraldas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 331 (Emenda nº 398)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Reforma e Aquisição

de Equipamentos Pela Prefeitura Municipal de Florestal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 332 (Emenda nº 186)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 333 (Emenda nº 386)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Reforma e Ampliação

de Unidade de Saúde no Município de Baldim (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 334 (Emenda nº 387)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 70.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 70.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  gasto:  Fomento  e  Execução  de  Ações  de  Saúde  -  Aquisição  de

Equipamentos para Saúde Pela Prefeitura Municipal de Pedra do Indaiá (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 335 (Emenda nº 25)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 336 (Emenda nº 455)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 337 (Emenda nº 440)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 60.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 338 (Emenda nº 149)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 339 (Emenda nº 11)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 340 (Emenda nº 594)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 341 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 420)

4 291 10 302 002 4 288 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Tele Minas Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 342 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 421)

4 291 10 302 044 4 638 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Atendimento as Urgências e Emergências no Estado (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 343 (Emenda nº 114)

4 291 10 302 237 4 328 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Assistência Hospitalar e Ambulatorial (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 344 (Emenda nº 113)

4 291 10 303 002 4 299 0001 3 3 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  gasto:  Aquisição,  Armazenamento  e  Distribuição  de  Medicamentos

Básicos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 345 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 760)

4 341 18 544 113 4 036 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  gasto:  Apoio  à  Gestão  de  Recursos  Hídricos  -  Apoio  a  Gestão  de

Recursos Hídricos - Limpeza da Calha do Rio Sapucaí, Ribeirão Anhumas e Ribeirão

José Pereira no Municiíop de Itajubá (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 346 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 586)

4 381 26 131 209 4 223 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundo  Estadual  de  Desenvolvimento  de

Transportes

Objeto do gasto: Educação para o Trânsito - Implementar o Observatório Estadual

de Trânsito, Encarregado de Discutir, Pesquisar e Formular Estudos Sobre Políticas

Públicas para o Trânsito e de Educação para o Trânsito. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 347 (Emenda nº 827)

Altere-se a função da ação 7007, da unidade orçamentária 1251 - Polícia Militar do

Estado de Minas Gerais, de

Previdência Social (09) para Segurança Pública (06).

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 348 (Emenda nº 828)

Altere-se  o  programa  da  ação  2111,  da  unidade  orçamentária  4031  -  Fundo

Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, de Prestação Jurisdicional

(706) para Apoio à Administração Pública (701).

-------------------------------------------------------------------------------

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.646/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.646/2013, de autoria do governador do Estado, que dispõe

sobre o Programa de Incentivo à Renovação da Frota de Caminhões no Estado, foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 4.646/2013

Dispõe sobre o Programa de Incentivo à Renovação da Frota de Caminhões no

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  instituído  o  Programa  de  Incentivo  à  Renovação  da  Frota  de

Caminhões no Estado.

§  1°  -  São  beneficiários  do  programa de  que  trata  esta  lei  pessoas  físicas  ou

jurídicas proprietárias de caminhões com data de fabricação igual ou superior a trinta

anos, registrados no Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais - Detran-

MG.

§ 2° - O programa tem por objetivo fomentar a aquisição no Estado de caminhões

novos  ou  usados  com  até  dez  anos  de  fabricação,  de  produção  nacional,  em

substituição àqueles a que se refere o § 1°.

Art. 2° - São condições para a adesão ao programa de que trata esta lei e para a

fruição de seus benefícios:

I - que, nos termos de regulamento, o veículo substituído:

a) ainda esteja em condições de funcionamento;

b) esteja emplacado no Estado de Minas Gerais em 21 de outubro de 2013;

c) seja destinado à baixa definitiva no Detran-MG;

d) seja entregue a empresa recicladora com regularização ambiental;

II  -  que  as  providências  mencionadas  nas  alíneas  “c”  e  “d”  do  inciso  I  sejam

adotadas antes do emplacamento dos veículos adquiridos no âmbito do programa

instituído por esta lei;

III - que os veículos adquiridos por meio do programa de que trata esta lei sejam

emplacados  no  Estado  de  Minas  Gerais,  nos  termos  da  legislação  de  trânsito

aplicável.

Art. 3° - Para cada veículo substituído por meio do programa de que trata esta lei

poderão ser realizadas duas operações de compra, sendo uma relativa a um veículo

novo  e  outra  relativa  a  um  veículo  com  até  dez  anos  de  uso,  nos  termos  de

regulamento.

Art. 4° - Fica isento, nos limites, termos e condições previstas em regulamento, por
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até dez anos contados da data de aquisição, do Imposto sobre a Propriedade de

Veículos  Automotores  -  IPVA -  o  veículo  novo  ou  usado  adquirido  por  meio  do

programa de que trata esta lei, enquanto for propriedade do beneficiário.

Art. 5° - Ficam isentas das taxas previstas nos subitens 4.4 e 5.12 da Tabela “D” da

Lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975:

I - a baixa definitiva de veículo substituído nos termos desta lei;

II - o acesso necessário para a baixa de que trata o inciso I.

Art. 6° - Ficam remitidos o IPVA e as taxas previstas no item 4 da Tabela “D” da Lei

n° 6.763, de 1975, relativos a veículo substituído nos termos desta lei e destinado a

baixa definitiva, vencidos até a data de início de vigência desta lei.

Parágrafo único - A remissão de que trata o caput:

I - estende-se aos juros e multas decorrentes do inadimplemento;

II  -  não  autoriza  a  restituição  ou  compensação  de  importâncias  eventualmente

recolhidas;

III - fica condicionada:

a) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;

b)  à  desistência das  ações  ou embargos  à  execução fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, e à desistência das impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

c)  à  desistência,  pelo  advogado do  sujeito  passivo,  de  cobrança ao  Estado de

eventuais honorários de sucumbência;

d)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  dos honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art.  7°  -  O Conselho Estadual  de Política Ambiental  -  Copam - estabelecerá as

condições  e  procedimentos  para  a  concessão  de  regularização  ambiental  às

empresas interessadas na reciclagem de caminhões por meio do programa de que

trata esta lei.

Parágrafo único - A empresa a que se refere o caput deverá demonstrar capacidade

técnica, ficando-lhe vedada a disposição ou comercialização de qualquer componente

dos veículos desmontados,  permitida a comercialização de materiais destinados à

reciclagem ou à disposição final adequada, nos termos de regulamento.
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Art.  8°  -  Os  veículos  automotores  apreendidos  pelas  autoridades  de  trânsito

classificados no momento da apreensão como inservíveis, a critério do Detran-MG,

serão levados a leilão no prazo de noventa dias a partir da apreensão, na forma de

regulamento.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Gilberto  Abramo,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.648/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.648/2013, de autoria do governador do Estado, que altera a

Lei n° 14.171, de 15 de janeiro de 2002, a Lei Delegada n° 180, de 20 de janeiro de

2011, a Lei Delegada n° 175, de 26 de janeiro de 2007, e dá outras providências, foi

aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.648/2013

Altera  a  Lei  n°  14.171,  de  15  de  janeiro  de  2002,  que  cria  o  Instituto  de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene -, e a Lei Delegada n°

180,  de  20  de  janeiro  de  2011,  que  dispõe  sobre  a  estrutura  orgânica  da

administração pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 2° da Lei n° 14.171, de 15 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 2° - Integram a área de abrangência do Idene:

I  -  os  municípios  das  mesorregiões,  estabelecidas  pelo  Instituto  Brasileiro  de

Geografia e Estatística - IBGE -, do Norte de Minas, Jequitinhonha e Vale do Mucuri;
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II  -  os  municípios  das  microrregiões,  estabelecidas  pelo  IBGE,  de  Curvelo,

Guanhães, Peçanha, Governador Valadares, Mantena e Aimorés;

III - os Municípios de Tarumirim, Inhapim, São Sebastião do Anta, São Domingos

das Dores, Imbé de Minas, Ubaporanga, Piedade de Caratinga, Santa Rita de Minas

e Santa Bárbara do Leste, da microrregião de Caratinga, estabelecida pelo IBGE;

IV - os Municípios de Santo Antônio do Itambé e de Serra Azul de Minas;

V  -  os  municípios  do  Estado  não  previstos  nos  incisos  I  a  IV  que  estejam

abrangidos pela Lei Complementar Federal n° 125, de 3 de janeiro de 2007.

Parágrafo único - O disposto nos incisos I a V do  caput será apurado de acordo

com o mapa elaborado pelo Instituto de Geoinformação e Tecnologia - Igtec.”.

Art. 2° - O inciso VI do art. 5° da Lei Delegada n° 179, de 1° de janeiro de 2011,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5° - (…)

VI - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de

Minas Gerais;”.

Art. 3° - O parágrafo único do art. 77 da Lei Delegada n° 180, de 20 de janeiro de

2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 77 - (…)

Parágrafo único - A competência de que trata o caput deste artigo será exercida em

articulação com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e

Nordeste de Minas Gerais - Sedinor.”.

Art. 4° - O caput do art. 145 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar com

a seguinte redação

“Art.  145 - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e

Nordeste de Minas Gerais - Sedinor -, a que se refere o inciso VI do art. 5° da Lei

Delegada  n°  179,  de  2011,  tem por  finalidade  coordenar,  em  articulação com as

demais  secretarias  de  Estado,  as  ações  voltadas  para  o  desenvolvimento

socioeconômico dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri  e  do  Norte  e  Nordeste  de

Minas,  notadamente  as  que  visem  à  redução  de  desigualdades  sociais  e  ao

enfrentamento da pobreza, competindo-lhe:”.

Art. 5° - O caput do art. 146 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar com
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a seguinte redação:

“Art. 146 - A Sedinor tem a seguinte estrutura orgânica:”.

Art. 6° - O art. 147 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 147 - Integra a área de competência da Sedinor, por vinculação, o Instituto de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene.

Parágrafo único - O apoio técnico, logístico e operacional para o funcionamento da

Sedinor será prestado pelo Idene, nos termos de resolução conjunta.”.

Art. 7° - O art. 149 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 149 - O Idene tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I - Conselho de Administração;

II - Direção Superior: Diretor-Geral;

III - Unidades Administrativas:

a) Gabinete;

b) Procuradoria;

c) Auditoria Seccional;

d) Assessoria de Comunicação Social;

e) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;

f) Diretoria de Captação, Qualificação e Inclusão Regional;

g) Diretoria de Coordenação de Programas e Projetos;

h) Diretoria Regional do Norte de Minas;

i) Diretoria Regional do Vale do Jequitinhonha;

j) Diretoria Regional do Vale do Mucuri;

k) Diretoria Regional do Vale do Rio Doce.

Parágrafo único -  Integram ainda a estrutura orgânica do Idene,  até o limite de

quatorze unidades, as respectivas gerências regionais.”.

Art.  8°  -  O Capítulo  IX  do Título  II  da  Lei  Delegada n°  180,  de  2011,  passa a

denominar-se: “Da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e

Nordeste de Minas Gerais”.

Art. 9° - Fica criado, no Quadro de Cargos em Comissão da Administração Superior
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do Idene, um cargo de Diretor, constante no item V.5.1 do Anexo V da Lei Delegada

n° 175, de 26 de janeiro de 2007.

Parágrafo único - O cargo criado no caput será identificado em decreto.

Art.  10  -  Ficam extintos,  no Quadro  de  Cargos em Comissão da Administração

Superior do Idene, constante no item V.5.1 do Anexo V da Lei Delegada n° 175, de

2007:

I - o cargo de Vice-Diretor Geral;

II - um cargo de Diretor.

Art. 11 - Em função do disposto nos arts. 9° e 10, o item V.5.1 do Anexo V da Lei

Delegada n° 175, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo desta lei.

Art.  12 -  Esta lei  entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos,

relativamente aos arts. 10 e 11, a partir de 1° de janeiro de 2014.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Luiz  Humberto  Carneiro,  relator  -  Gilberto

Abramo.

ANEXO

(a que se refere o art. 11 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3° do art. 2° e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada n°

175, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE FUNÇÕES

GRATIFICADAS ESPECÍFICAS E DE GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS

ESTRATÉGICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO

(...)

V.5 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS

GERAIS - IDENE

V.5.1 - CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

* - O Quantitativo de Cargos em Comissão da Administração Superior foi publicado

no Diário do Legislativo, de 21.12.2013.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.740/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.740/2013, de autoria do governador do Estado, que autoriza o

Poder  Executivo  a  contratar  operação  de  crédito  com  o  Banco  Nacional  de

Desenvolvimento  Econômico  e  Social  -  BNDES  -,  foi  aprovado  nos  turnos

regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.740/2013

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Nacional

de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica o Poder Executivo autorizado a promover a adesão do Estado de

Minas Gerais ao Programa de Modernização da Administração Geral e Patrimonial

das Defensorias Públicas dos Estados e do Distrito Federal - PMAE Defensorias -,

nos termos da Resolução n° 4.015, de 29 de setembro de 2011, do Banco Central do

Brasil,  mediante  contratação  de  operação  de  crédito  com  o  Banco  Nacional  de

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, até o limite de R$ 11.000.000,00

(onze milhões de reais).

Parágrafo único - A operação a que se refere o  caput tem por objetivo financiar

atividades e projetos voltados à melhoria da eficiência, qualidade e transparência da

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, conforme metas definidas pela Lei n°

20.008, de 4 de janeiro de 2012, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado, e constantes no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-

2015, instituído pela Lei n° 20.024, de 9 de janeiro de 2012.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer como contragarantia à União

as receitas geradas pelos tributos a que se refere o art. 155 e os recursos de que

tratam os arts. 157 e 159, I, “a”, e II, da Constituição da República.
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Art. 3° - Os recursos provenientes da operação de crédito de que trata esta lei serão

consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 4° - O Orçamento do Estado consignará, anualmente, recursos necessários ao

atendimento  das  despesas  relativas  à  amortização  do  principal,  aos  juros  e  aos

demais encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Luiz  Humberto  Carneiro,  relator  -  Gilberto

Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.771/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.771/2013, de autoria da deputada  Maria Tereza Lara e do

deputado  Marques  Abreu,  que  proíbe  a  prática  do  trote  estudantil  violento  nos

estabelecimentos  de  ensino  integrantes  do  Sistema  Estadual  de  Educação,  foi

aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.771/2013

Veda a prática de trote estudantil violento nos estabelecimentos que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - É vedada a prática de trote estudantil violento nos estabelecimentos de

ensino  médio,  públicos  e  privados,  e  nos  estabelecimentos  públicos  de  educação

superior, integrantes do sistema estadual de educação.

Parágrafo único - Para efeito desta lei, considera-se trote estudantil violento aquele

que  configure  agressão  física,  psicológica  ou  moral  ou  outra  forma  de

constrangimento ou coação contra alunos dos estabelecimentos a que se refere o

caput.

Art. 2° - Os estabelecimentos de que trata o art. 1° incentivarão, com a supervisão
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do corpo docente, a realização de atividades solidárias como forma de integração

entre alunos novatos e veteranos.

Art. 3° - Comprovado que o estabelecimento de que trata o art. 1°, por ação ou

omissão,  contribuiu para a ocorrência de trote violento,  fica o agente responsável

sujeito às penalidades estabelecidas em regulamento, na proporção de sua culpa,

assegurado o direito de defesa, sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis.

Art.  4°  -  Os  estudantes  que  praticarem  trote  violento,  nos  termos  do  art.  1°,

sujeitam-se às sanções previstas no regimento do estabelecimento de ensino, sem

prejuízo das sanções penais e civis cabíveis.

Art.  5°  -  Os  estabelecimentos  de  que  trata  o  art.  1°  veicularão  informações  a

respeito do conteúdo desta lei e de seu regulamento, em especial durante a primeira

semana do período letivo.

Art. 6° - Fica revogada a Lei n° 13.818, de 11 de janeiro de 2001.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Luiz  Humberto  Carneiro,  relator  -  Gilberto

Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.779/2013

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  4.779/2013,  de  autoria  do  deputado  Sebastião  Costa,  que

autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Carangola o imóvel que

especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.779/2013

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - a doar ao Município de Carangola o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

- DER-MG - autorizado a doar ao Município de Carangola imóvel constituído de um

terreno  com  área  de  3.461m²  (três  mil  quatrocentos  e  sessenta  e  um  metros

quadrados), situado na Vila Lacerdina, naquele município, registrado sob o n° 41, a

fls. 226 do Livro 2, no 1° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Carangola.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento de

uma unidade de saúde.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Luiz  Humberto  Carneiro,  relator  -  Gilberto

Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 4.787/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 4.787/2013, de autoria do deputado Alencar da Silveira Jr., que

proíbe no território do Estado a apresentação, a manutenção e a utilização de animais

selváticos  ou  domésticos,  nativos  ou  exóticos,  em  espetáculos  circenses  ou

quaisquer eventos que explorem essas espécies de animais, foi aprovado no 2° turno,

na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 4.787/2013

Proíbe, no território do Estado, a apresentação, a manutenção e a utilização de

animais silvestres ou domésticos, nativos ou exóticos, em espetáculos circenses.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam proibidas no território do Estado a apresentação, a manutenção e a
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utilização de animais silvestres ou domésticos, nativos ou exóticos, em espetáculos

circenses.

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades de

multa de 10.000 Ufemgs (dez mil  Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) e

apreensão do animal.

Art.  3°  -  A destinação e a  guarda dos animais  a que se refere o  art.  1°  serão

definidas em regulamento.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  presidente  -  Luiz  Humberto  Carneiro,  relator  -  Gilberto

Abramo.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com o Sr. Rubens Goyatá Campante, do Núcleo de Pesquisas

do TRT-MG, pela publicação do artigo "Tercerização e direitos sociais" (Requerimento

nº 6.254/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel);

de  aplauso  ao  estudante  Gustavo  Meirelles  Lima,  da  Universidade  Federal  de

Itajubá,  por ter  conquistado o 27º Prêmio Jovem Cientista,  na categoria Mestre e

Doutor; e ao Sr. Augusto Nelson Carvalho Viana, seu orientador (Requerimento nº

6.404/2013, do deputado Ulysses Gomes);

de congratulações com a Apae de Caxambu pela eleição de sua nova diretoria, com

a  reeleição  do  Sr.  Oswaldo  Alves  Ramos  como  presidente  (Requerimento  nº

6.435/2013, do deputado Ulysses Gomes);

de congratulações com os estudantes Letícia Vinhal Pereira, Matheus Pains Soares

Santana  e  Welles  Júnior  de  Oliveira,  do  2º  ano  do  ensino  médio  do  Colégio

Tiradentes  de  Patos  de  Minas,  pela  apresentação  do  projeto  Incrível  Quiabo,  no

quadro  Jovens  Inventores,  do  programa  Caldeirão  do  Huck (Requerimento  nº

6.484/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 8º Batalhão
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de Polícia Militar, pela atuação na operação Cavalo de Troia, que culminou na prisão

de uma quadrilha que agia no Centro-Oeste do Estado e na apreensão de celulares,

motocicletas, dinheiro, cheques, drogas e documentos de veículos (Requerimento nº

6.499/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais civis que menciona, lotados na 4ª Delegacia

Regional  e  em outras  unidades  da  Polícia  Civil,  pela  atuação  na  operação  Mais

Segurança,  em  Sete  Lagoas,  que  resultou  na  prisão  de  18  traficantes  que

comercializavam  8  mil  papelotes  de  cocaína  somente  nos  fins  de  semana  e  na

apreensão de cocaína, materiais utilizados em sua preparação, balança de precisão,

veículos de luxo, motocicletas, arma de fogo e dinheiro (Requerimento nº 6.500/2013,

do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 34º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação em ocorrência na Vila Sumaré, em Belo Horizonte, que

resultou  na  apreensão  de  maconha,  balanças  de  precisão  e  revólveres

(Requerimento nº 6.501/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais civis que menciona, lotados no Departamento

de Investigações Antidrogas, pela atuação nas investigações da Operação Albergue,

que culminou na prisão de três homens e na apreensão de maconha, cocaína pura,

pistolas  semiautomáticas,  balança  eletrônica  e  máquina  de  contar  cédulas

(Requerimento nº 6.502/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 16º Batalhão

de  Polícia  Militar,  pela  atuação  em  ocorrência  no  Bairro  Nova  Vista,  em  Belo

Horizonte, que resultou na prisão de um homem que havia acabado de assaltar um

estabelecimento comercial e na apreensão de cerca de R$5.000,00 e um revólver

(Requerimento nº 6.503/2013, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso ao Sr. Samuel Barreto de Souza, Chefe do 9º Departamento de Polícia

Civil,  pelos  relevantes  serviços  prestados  ao  Estado  e  à  população  mineira

(Requerimento nº 6.507/2013, do deputado Tenente Lúcio);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 2ª Cia. Rotam, pela

prisão  de  dois  homens  e  apreensão  de  1kg de  cocaína  em  Belo  Horizonte,  em

21/11/2013 (Requerimento nº 6.510/2013, do deputado Sargento Rodrigues);
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de congratulações com o Colégio Elite, do Vale do Aço, pelo 2º lugar no  ranking

nacional de desempenho no Enem de 2012 divulgado pelo MEC (Requerimento nº

6.511/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel);

de aplauso ao Colégio Bernoulli, unidade Lourdes, pela classificação entre as 20

escolas com maiores médias nas provas objetivas do Enem de 2012 (Requerimento

nº 6.512/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de aplauso aos policiais federais que participaram da operação que resultou na

prisão de dois homens e apreensão de 1,5t de maconha no Município de Juatuba, em

22/11/2013 (Requerimento nº 6.513/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais federais que participaram da prisão de um homem com

45kg de  crack e 25kg de cocaína, no Município de Santo Antônio do Amparo, em

21/11/2013 (Requerimento nº 6.514/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com a Rede de Educação Cidadã pelos 10 anos de sua atuação

na educação popular  (Requerimento  nº  6.518/2013,  da Comissão de Participação

Popular);

de  aplauso  ao  Colégio  Magnum  Agostiniano,  unidade  Nova  Floresta,  pela

classificação  entre  as  20  escolas  com  maiores  médias  nas  provas  objetivas  do

Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  de  2012  (Requerimento  nº  6.522/2013,  do

deputado Ivair Nogueira);

de  aplauso ao Colégio  Santo  Agostinho,  unidade Nova Lima,  pela  classificação

entre as 20 escolas com maiores médias nas provas objetivas do Exame Nacional do

Ensino Médio de 2012 (Requerimento nº 6.525/2013, do deputado Ivair Nogueira);

de aplauso ao Colégio de Aplicação Coluni, pela classificação entre as 20 escolas

com maiores médias nas provas objetivas do Exame Nacional do Ensino Médio de

2012 (Requerimento nº 6.526/2013, do deputado Ivair Nogueira).

de congratulações com a jornalista Tereza Cruvinel pelo artigo "Falhas que Falam",

publicado  em  sua  coluna  no  jornal  "Estado  de  Minas",  em  19  de  novembro

(Requerimento nº 6.528/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel);

de aplauso ao Colégio Santa Marcelina pela classificação entre as 20 escolas com

maiores médias nas provas objetivas do Exame Nacional de Ensino Médio de 2012

(Requerimento nº 6.530/2013, do deputado Ivair Nogueira);
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de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  17ª

Companhia  de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  da  Polícia  Militar,  pela  atuação  na

ocorrência, em 26 de novembro, em São Lourenço, em que foram apreendidas seis

armas,  munições e materiais  de  caça (Requerimento  nº  6.533/2013,  do deputado

Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 4º Batalhão

de  Polícia  Militar,  pela  atuação  na  operação  Legalidade,  realizada  em  27  de

novembro  nos  Municípios  de  Uberaba  e  Conceição  das  Alagoas,  em  que  foram

presas  28  pessoas  e  apreendidos  aparelhos  eletrônicos,  joias,  dinheiro  e  armas

(Requerimento nº 6.534/2013, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso ao policiais federais pela prisão de um homem e apreensão de 12kg de

"crack" no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, no dia 11/11/2013

(Requerimento nº 6.535/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais civis que menciona, lotados na 1ª Delegacia de Polícia Civil

de Curvelo, pela prisão de 11 suspeitos da prática dos crimes de tráfico de drogas e

homicídio (Requerimento nº 6.536/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de  congratulações  com o Projeto  Mova-Brasil  por  seus 10 anos de atuação na

educação  popular  (Requerimento  nº  6.537/2013,  da  Comissão  de  Participação

Popular);

de congratulações com os bombeiros militares que menciona, lotados no 1º Pelotão

de Bombeiros Militar, pela atuação, em 25 de novembro, na Vila Ipiranga, em Montes

Claros,  no  resgate  de  um  operário  que  ficou  completamente  soterrado  em  uma

cisterna (Requerimento nº 6.538/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os bombeiros militares que menciona, lotados no 2º Pelotão

de  Bombeiros  Militar,  pela  atuação,  em  25  de  novembro,  no  resgate  de  duas

senhoras  de  um  incêndio  em  um  estabelecimento  comercial  em  Manhuaçu

(Requerimento nº 6.539/2013, do deputado Cabo Júlio).

de congratulações com os policiais militares que menciona,  lotados no Batalhão

Rotam da Polícia Militar, pela apreensão, em 27 de novembro, na Vila Sumaré, na

região Noroeste de Belo Horizonte, de três adolescentes, bem como de droga, de um

caderno  com anotação de  venda  de  drogas,  de  quantia  em  dinheiro  e  de  sacos
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plásticos (Requerimento nº 6.540/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 21º Batalhão

de Polícia Militar, pela prisão, em 26 de novembro, no Distrito de Cachoeira de Santa

Cruz, de seis homens com arma e maconha que supostamente iriam cometer um

homicídio em São Miguel do Anta (Requerimento nº 6.541/2013, do deputado Cabo

Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 18º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 28 de novembro, no Bairro Novo

Progresso, em Contagem, que culminou na prisão de dois homens, na apreensão de

um menor, de 2.500 pinos de cocaína e de um revólver calibre 38 (Requerimento nº

6.542/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com a 1º-Sgt. BM Érica Luiz Reis, representando 440 bombeiras,

pelos 20 anos do ingresso de mulheres na corporação (Requerimento nº 6.543/2013,

do deputado Cabo Júlio);

de  aplauso aos  policiais  militares  que  menciona,  lotados  no  1º  GP/1º  PEL PM

RV/BPMRV,  pela  prisão  de  um  indivíduo  em  25/11/2013,  no  Município  de  Belo

Horizonte, por porte ilegal de arma de fogo e munições e por conduzir veículo com

capacidade psicomotora alterada pelo uso de substância entorpecente (Requerimento

nº 6.544/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de  aplauso aos  policiais  militares  que menciona,  lotados  na  7ª  Companhia  PM

Independente/2º  RPM,  pela  prisão  de  um  homem,  em  22/11/2013,  por  roubo  a

supermercado  em  Igarapé  (Requerimento  nº  6.545/2013,  do  deputado  Sargento

Rodrigues);

de aplauso aos policiais militares que menciona, lotados na 265ª Cia. TM/46º BPM

e na 10ª Cia. PM Ind., pela prisão de um homem e apreensão de um menor com 4kg

de maconha na cidade de Patrocínio, em 24/11/2013 (Requerimento nº 6.546/2013,

do deputado Sargento Rodrigues);

de aplauso aos policiais federais que participaram da prisão de dois homens e da

apreensão de 115kg de pasta-base de cocaína, dois fuzis e um lançador de granadas,

em Campo Florido (Requerimento nº 6.547/2013, do deputado Sargento Rodrigues);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 2º e no 27º
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Batalhão de Polícia Militar e na 4ª Companhia de Missões Especiais, pela atuação na

Operação Impacto, em 28 de novembro, em Juiz de Fora, que culminou na prisão de

20 pessoas e na apreensão de R$5.440,00, quatro armas, uma pistola calibre 380,

munições calibre 38 e 380, 1kg de cocaína, 73g de crack, 135 pedras dessa droga e

um tablete de maconha (Requerimento nº 6.548/2013, do deputado Cabo Júlio).

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 26º Batalhão

de Polícia Militar, pela atuação na ocorrência, em 29 de novembro, na zona rural de

Santa Maria de Itabira, que culminou na prisão de um homem e na apreensão de

cinco armas de fogo (Requerimento nº 6.549/2013, do deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares que menciona, lotados no 39º Batalhão

de Polícia Militar,  pela atuação na ocorrência,  em 1º de dezembro, no Bairro Vila

Darcy Vargas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que culminou na prisão de

três homens e na apreensão de 10kg de maconha, uma televisão, um DVD de origem

duvidosa,  um  caderno  com  anotações  de  venda  de  drogas  e  R$490,00

(Requerimento nº 6.550/2013, do deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  os  policiais  militares  que  menciona,  lotados  na  4ª

Companhia  Independente  e  na  5ª  Companhia  Independente  de  Meio  Ambiente  e

Trânsito pela atuação na ocorrência, em 30 de novembro, na MG 255, próximo ao

Município de São Francisco de Sales, que culminou na prisão de dois homens e na

apreensão  de  119kg  de  maconha,  dois  celulares  e  R$  852,00  (Requerimento  nº

6.551/2013, do deputado Cabo Júlio);

de aplauso à betinense Camila Caroline Silva por ter se classificado em 2º lugar no

concurso da nova garota Globeleza (Requerimento nº 6.552/2013, do deputado Ivair

Nogueira);

de congratulações com a jovem Noemi Zeraick Monteiro e com o Sr. José Ademar

Maciel, respectivamente aluna e diretor da Escola Estadual Ana Dantas, no Município

de  Carvalhos,  pela  conquista  da  medalha de  ouro  na  9ª  Olimpíada Brasileira  de

Matemática das Escolas Públicas (Requerimento nº 6.572/2013, do deputado Dalmo

Ribeiro Silva);

de apoio ao Ministério da Cultura e à Funarte pela constituição do grupo de trabalho

para a criação, pelas instituições bancárias oficiais, de linhas de crédito específicas
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para  desenvolvimento  e  sustentabilidade  da  atividade  circense  e  sejam

encaminhadas as notas taquigráficas da audiência pública dessa comissão realizada

em 11/11/2013 (Requerimento nº 6.643/2013, da Comissão de Cultura);

de  aplauso ao Cb.  BM Vilmar  Abreu Rocha,  lotado no 2º  BBM,  que,  mesmo à

paisana e  de  folga,  prestou  socorro  a  uma criança,  vítima de  atropelamento  por

composição  férrea  na  estação  de  metrô  da  Lagoinha,  em  Belo  Horizonte

(Requerimento nº 6.842/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de  congratulações  com a  Sra.  Raquel  Barbosa  Mantovani,  diretora  do  Instituto

Cultural  Vivace,  pela  realização  de  mais  uma  edição  do  projeto  Música  nas

Montanhas,  em  Poços  de  Caldas  (Requerimento  nº  6.849/2013,  da  Comissão  de

Cultura);

de congratulações com os atletas Bruno Soares e Marcelo Melo por representarem

o Brasil  no ATP World Tour Finals, torneio promovido pela Associação de Tenistas

Profissionais, em Londres (Requerimento nº 6.851/2013, da Comissão de Esporte).
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2013

PROPOSIÇÕES DE LEI

PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 139

Institui o Regime de Previdência Complementar para os servidores públicos titulares

de cargos efetivos dos Poderes do Estado e membros de Poderes, do Ministério

Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais,

fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões de que trata o

art.  40  da  Constituição  da República,  autoriza  a  criação de  entidade  fechada  de

previdência complementar, na forma de fundação, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Art. 1° - Fica instituído o Regime de Previdência Complementar a que se referem os

§§ 14 e 15 do art. 40 da Constituição da República.

Parágrafo único - O Regime de Previdência Complementar de que trata o  caput

abrange:

I  -  os  titulares  de  cargos  efetivos,  assim  considerados  os  servidores  cujas

atribuições, deveres e responsabilidades específicas estejam definidos em estatutos

ou normas estatutárias e que tenham sido aprovados por meio de concurso público

de provas ou de provas e títulos;

II - os membros da magistratura, do Ministério Público e da Defensoria Pública, bem

como o Conselheiro do Tribunal de Contas.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei complementar, entende-se por:

I  -  patrocinador  o  Estado  de  Minas  Gerais,  por  meio  dos  Poderes  Executivo,

Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria

Pública;

II - participante a pessoa física a que se refere o parágrafo único do art. 1° que

aderir ao plano de benefícios administrado pela entidade a que se refere o art. 4°;

III - assistido o participante ou o seu beneficiário em gozo de benefício de prestação

continuada;
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IV - contribuição os valores vertidos ao plano de benefícios pelos participantes e

pelo  patrocinador,  com  o  objetivo  de  constituir  as  reservas  que  garantam  os

benefícios contratados e custear as despesas administrativas da entidade a que se

refere o art. 4°.

Art. 3° - Aplica-se o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral

de Previdência Social - RGPS - de que trata o art. 201 da Constituição da República

às  aposentadorias  e  pensões  a  serem  concedidas  pelo  Regime  Próprio  de

Previdência Social do Estado de Minas Gerais aos servidores e membros de Poder a

que se refere o parágrafo único do art. 1° que tenham ingressado no serviço público a

partir da data de início da vigência do Regime de Previdência Complementar de que

trata esta lei, independentemente de sua adesão a ele.

§ 1° - A vigência do Regime de Previdência Complementar instituído por esta lei

complementar  será  considerada  a  partir  da  data  de  publicação,  pelo  órgão

fiscalizador, da autorização de aplicação do regulamento do plano de benefícios da

entidade a que se refere o art. 4°.

§ 2° - A adesão dos servidores ao Regime de Previdência Complementar de que

trata esta lei depende de prévia e expressa opção por um dos planos de benefícios

acessíveis ao participante.

§ 3° - O disposto no caput não se aplica ao servidor que, cumulativamente:

I - tenha ingressado no serviço público antes da vigência do regime de que trata

esta lei complementar;

II  -  não  tenha  sido  alcançado  pela  vigência  de  outro  regime  de  previdência

complementar;

III - sem descontinuidade, tenha sido exonerado de um cargo para investir-se em

outro.

CAPÍTULO II

DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO

ESTADO DE MINAS GERAIS - PREVCOM-MG

Seção I

Da criação da Prevcom-MG

Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a criar entidade fechada de previdência
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complementar,  de  natureza  pública,  denominada  Fundação  de  Previdência

Complementar  do  Estado de Minas Gerais  -  Prevcom-MG -,  com a  finalidade  de

administrar e executar planos de benefícios, nos termos das Leis Complementares

federais n°s 108 e 109, ambas de 29 de maio de 2001.

Art. 5° - A Prevcom-MG organizar-se-á sob a forma de fundação pública de direito

privado, dotada de autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de

recursos humanos e terá sede e foro em Belo Horizonte.

Parágrafo único - A natureza pública da Prevcom-MG, a que se refere o § 15 do art.

40 da Constituição da República, consistirá na:

I  -  submissão  à  legislação  federal  sobre  licitações  e  contratos  administrativos

observado o disposto no art. 19;

II  -  realização de concurso  público  para a  contratação  de  pessoal,  no  caso de

empregos  permanentes,  ou  de  processo  seletivo,  em  se  tratando  de  emprego

temporário,  respeitados  os  princípios  constitucionais  da  administração  pública  e

observadas as peculiaridades da gestão privada e o disposto nos incisos XVI e XVII

do art. 37 da Constituição da República;

III - publicação anual, no Diário Oficial do Estado e na página oficial do governo do

Estado na internet,  dos seus demonstrativos contábeis,  atuariais,  financeiros  e de

benefícios,  sem  prejuízo  do  fornecimento  de  informações  aos  participantes  e

assistidos  do  plano  de  benefícios  previdenciários  complementares  e  ao  órgão

regulador  e  fiscalizador  das entidades  fechadas de previdência  complementar,  na

forma das Leis Complementares federais n°s 108 e 109, ambas de 2001;

IV -  submissão às normas  estaduais  de  governança,  a  que se  referem as  Leis

Delegadas n°s 112, de 25 de janeiro de 2007, e 180, de 20 de janeiro de 2011.

Seção II

Da Estrutura Organizacional da Prevcom-MG

Art. 6° - A estrutura organizacional da Prevcom-MG será constituída de Conselho

Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.

§  1°  -  O  Conselho  Deliberativo,  órgão  máximo  da  estrutura  organizacional,  é

responsável pela definição da política geral de administração da Prevcom-MG e de

seus planos de benefícios.
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§ 2° - O Conselho Fiscal é o órgão de controle interno da Prevcom-MG.

§ 3° - A Diretoria Executiva é o órgão responsável pela administração da Prevcom-

MG,  em  conformidade  com  a  política  de  administração  traçada  pelo  Conselho

Deliberativo.

Art.  7°  -  A composição  do  Conselho  Deliberativo,  integrado  por  seis  membros

titulares e respectivos suplentes, e do Conselho Fiscal, integrado por quatro membros

titulares  e  respectivos  suplentes,  será  paritária  entre  representantes  eleitos  pelos

participantes e assistidos e representantes indicados pelo patrocinador.

§ 1° - Os membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal representantes

do patrocinador serão designados pelo Governador do Estado, ouvidos os chefes dos

Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da

Defensoria Pública na forma do estatuto da Prevcom-MG.

§ 2° - A presidência do Conselho Deliberativo será exercida, mediante indicação do

Governador do Estado, por um dos membros designados na forma do § 1°, que terá,

além do seu, o voto de qualidade.

§ 3°- A escolha dos representantes dos participantes e assistidos dar-se-á por meio

de eleição direta entre seus pares, conforme regulamento eleitoral a ser expedido

pelo Conselho Deliberativo.

§ 4° - O mandato dos membros do Conselho Deliberativo será de quatro anos, com

garantia de estabilidade, permitida uma recondução, observados os procedimentos

previstos nos §§ 1° e 3°.

§ 5° - O membro do Conselho Deliberativo somente perderá o mandato em virtude

de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou processo administrativo

disciplinar.

§ 6° - O presidente do Conselho Fiscal, que terá, além do seu, o voto de qualidade,

será indicado pelos membros do próprio conselho devidamente constituído, devendo

a indicação recair sobre um dos membros eleitos pelos participantes e assistidos.

§ 7° - O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de quatro anos, vedada a

recondução.

§ 8° - A renovação dos mandatos dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal

obedecerá ao critério de proporcionalidade, de forma que se processe parcialmente a
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cada dois anos, observado o disposto no art. 36.

§  9°  -  Na  primeira  investidura  nos  Conselhos  Deliberativo  e  Fiscal,  após  a

publicação  desta  lei  complementar,  os  seus  membros  serão  provisórios  e  terão

mandato com prazo diferenciado.

§ 10 - O Conselho Deliberativo renovará três de seus membros a cada dois anos, e

o Conselho Fiscal renovará dois membros com a mesma periodicidade, observada a

regra de transição estabelecida no § 9° e o disposto no § 4°.

§ 11 - A remuneração dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal é limitada a

10% (dez por cento) do valor da remuneração dos membros da Diretoria Executiva.

§  12  -  Os  requisitos  a  que  se  referem  os  incisos  I  a  IV  do  art.  20  da  Lei

Complementar federal n° 108, de 2001, estendem-se aos membros dos Conselhos

Deliberativo e Fiscal.

Art.  8°  -  A Diretoria  Executiva será  composta,  no  máximo,  por  quatro  membros

nomeados pelo Conselho Deliberativo.

§  1°  -  Compete  ao  Conselho  Deliberativo,  mediante  decisão  fundamentada,  a

exoneração de membros da Diretoria Executiva, observado o disposto no estatuto da

Prevcom-MG.

§  2°  -  A remuneração  e  as  vantagens  de  qualquer  natureza  dos  membros  da

Diretoria Executiva serão fixadas pelo Conselho Deliberativo em valores compatíveis

com os  níveis  prevalecentes  no  mercado de trabalho  para  profissionais  de  graus

equivalentes de formação profissional e de especialização.

§ 3° - A Diretoria Executiva submeterá à aprovação de, no mínimo, dois terços dos

membros do Conselho Deliberativo, com parecer prévio do Conselho Fiscal, o quadro

de  pessoal,  indicando  os  empregos  efetivos  e  de  confiança,  os  requisitos  de

admissão, a remuneração e, ainda, a organização das carreiras, segundo a formação

profissional ou as atribuições funcionais.

§ 4° - A Prevcom-MG manterá, em sua página na internet, informações atualizadas

contendo  o  quadro  de  pessoal,  com  indicação  de  cargos,  ocupantes,  forma  de

admissão e respectiva remuneração.

Art. 9° - Por ato da Diretoria Executiva será criado um Comitê de Investimentos, que

será responsável por apresentar ao Conselho Deliberativo proposta de estratégia de
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aplicações financeiras e de gestão econômico-financeira dos recursos administrados

pela Prevcom-MG, conforme previsto em regulamento próprio.

Art. 10 - Os membros do Comitê de Investimentos não poderão integrar o Conselho

Deliberativo, o Conselho Fiscal ou a Diretoria Executiva, tendo diferentes deveres,

atribuições e responsabilidades, conforme o disposto no estatuto da Prevcom-MG.

Art.  11  -  Aos  membros  da  Diretoria  Executiva,  nos  termos  do  art.  21  da  Lei

Complementar Federal n° 108, de 2001, é vedado:

I - exercer simultaneamente atividade no patrocinador;

II - integrar concomitantemente o Conselho Deliberativo ou Fiscal da entidade e,

mesmo depois do término do seu mandato na Diretoria Executiva, enquanto não tiver

suas contas aprovadas;

III - ao longo do exercício do mandato prestar serviços a instituições integrantes do

sistema financeiro.

§ 1° - Nos doze meses seguintes ao término do exercício da função, o ex-membro

da  Diretoria  Executiva  estará  impedido  de  prestar,  direta  ou  indiretamente,

independentemente da forma ou natureza do contrato,  qualquer tipo de serviço às

empresas do sistema financeiro que impliquem a utilização das informações a que

teve acesso em decorrência da função exercida, sob pena de responsabilidade civil e

penal.

§ 2° - Durante o impedimento a que se refere o § 1°, ao o ex-membro da Diretoria

Executiva que não tiver sido destituído ou que pedir afastamento será assegurada a

possibilidade de prestar serviço à Prevcom-MG, mediante remuneração equivalente à

do  cargo  de  direção  que  exerceu  ou  em  qualquer  outro  órgão  da  administração

pública.

Seção III

Da Gestão dos Recursos da Prevcom-MG

Art. 12 - A gestão das aplicações dos recursos da Prevcom-MG poderá ser própria,

por  entidade autorizada e credenciada ou mista,  e obedecerá às  diretrizes  e aos

limites prudenciais estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.

§ 1° -  Para  os  efeitos  do disposto no  caput,  considera-se como modalidade de

gestão:
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I - gestão própria as aplicações realizadas diretamente pela Prevcom-MG;

II  -  gestão  por  entidade  autorizada  e  credenciada  as  aplicações  realizadas  por

intermédio de instituição financeira ou de outra instituição autorizada nos termos da

legislação em vigor para o exercício profissional de administração de carteiras;

III - gestão mista as aplicações realizadas em parte por gestão própria e em parte

por entidade autorizada e credenciada.

§ 2° - A definição da modalidade de gestão constará na política de investimentos

dos planos de benefícios a ser fixada anualmente pelo Conselho Deliberativo, ouvido

o Comitê de Investimentos.

Art. 13 - O regulamento do plano de benefícios estipulará as regras que permitam

ao participante optar, a seu exclusivo critério e sob sua responsabilidade, por uma

das  carteiras  de  investimentos  disponibilizadas  pela  Prevcom-MG,  seguindo,  para

tanto, as diretrizes a serem fixadas pelo Conselho Deliberativo.

Seção IV

Disposições Gerais

Art. 14 - O regime jurídico de pessoal da Prevcom-MG será o previsto na legislação

trabalhista.

Art.  15 -  A administração da Prevcom-MG observará os princípios que regem a

administração pública, especialmente os da eficiência e da economicidade, devendo

adotar mecanismos de gestão operacional que maximizem a utilização de recursos,

de  forma  a  otimizar  o  atendimento  aos  participantes  e  assistidos  e  diminuir  as

despesas administrativas.

§ 1° - As despesas administrativas referidas no caput serão custeadas na forma dos

regulamentos dos planos de benefícios, observado o disposto no caput do art. 7° da

Lei  Complementar  federal  n°  108,  de  2001,  e  ficarão  limitadas  aos  valores

estritamente necessários à sustentabilidade do funcionamento da entidade.

§ 2° - O montante de recursos destinados à cobertura das despesas administrativas

será revisto ao final de cada ano, com vistas ao atendimento do disposto neste artigo.

§ 3° - O Estado, na qualidade de patrocinador, poderá ceder servidores públicos

para  a  Prevcom-MG,  desde  que  sejam  ressarcidos  os  custos  correspondentes,

observadas as disposições legais sobre a cessão de pessoal do Estado.
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Art. 16 - A Prevcom-MG será mantida integralmente por suas receitas, oriundas das

contribuições  do  patrocinador,  dos  participantes  e  dos  assistidos,  dos  resultados

financeiros  de  suas  aplicações  e  de  doações  e  legados  de  qualquer  natureza,

observado o disposto no § 3° do art. 202 da Constituição da República.

Art. 17 - O Estado, por seus Poderes, suas autarquias e fundações, Tribunal de

Contas,  Ministério  Público  e  Defensoria  Pública,  é  responsável,  na  qualidade  de

patrocinador, pelo aporte de contribuições e pelas transferências à Prevcom-MG das

contribuições  descontadas  de  seus  servidores,  observado  o  disposto  nesta  lei

complementar, no convênio de adesão, no regulamento dos planos e no respectivo

plano de custeio.

Parágrafo único - O pagamento ou a transferência das contribuições após o dia 25

do mês seguinte ao da competência:

I - enseja a aplicação dos acréscimos de mora previstos para os tributos estaduais;

II - sujeita o responsável às sanções penais e administrativas cabíveis.

Art. 18 - O Conselho Deliberativo deverá aprovar a instituição do Código de Ética e

Conduta, que conterá, entre outras, as seguintes regras:

I  -  de  confidencialidade,  relativa  a  dados  e  informações  a  que  seus  membros

tenham acesso no exercício de suas funções;

II - para prevenir conflito de interesses;

III - para proibir operações dos dirigentes com partes relacionadas.

Parágrafo único - O Código de Ética e Conduta será amplamente divulgado entre os

membros  dos  Conselhos  Deliberativo  e  Fiscal  e  da  Diretoria  Executiva,  entre  os

empregados e, especialmente, entre os participantes e assistidos.

Art. 19 - A Diretoria Executiva editará ato próprio com normas sobre as contratações

para a gestão das reservas garantidoras, a gestão do passivo atuarial, a gestão e o

pagamento  dos  benefícios  previdenciários  complementares  e  demais  atividades

próprias  de  entidades  fechadas  de  previdência  complementar,  observados  os

princípios constitucionais aplicáveis, dando publicidade a essas normas.

Art. 20 - Cabe à Diretoria Executiva a prestação de informações, de forma regular e

imediata,  aos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal,  ao patrocinador,  aos

participantes e aos assistidos.
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Parágrafo único - As informações a que se refere o caput, prestadas em linguagem

clara e acessível, com a utilização dos meios adequados, abrangem:

I - as políticas de investimentos;

II - as premissas e hipóteses atuariais;

III - a situação econômica e financeira;

IV - os custos decorrentes da administração dos planos de benefícios;

V - a situação de cada participante ou assistido perante seu plano de benefícios.

Art. 21 - Os recursos previdenciários oriundos da compensação financeira de que

trata o § 9° do art. 201 da Constituição da República pertencerão exclusivamente ao

Fundo  Financeiro  de  Previdência  -  Funfip  -,  responsável  pelo  pagamento  dos

benefícios do Regime Próprio de Previdência Social de que trata a Lei Complementar

n° 64, de 25 de março de 2002.

CAPÍTULO III

DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS

Seção I

Dos Planos de Benefícios

Art. 22 - Os planos de benefícios da Prevcom-MG serão implantados por ato do

Conselho Deliberativo, mediante solicitação do patrocinador, serão estruturados na

modalidade  de  contribuição  definida,  nos  termos  da regulamentação  estabelecida

pelo  órgão  regulador  das  entidades  fechadas  de  previdência  complementar,  e

financiados de acordo com os planos de custeio definidos nos termos do art. 18 da

Lei Complementar federal n° 109, de 2001, observadas as demais disposições da Lei

Complementar federal n° 108, de 2001.

§  1°  -  Os  Poderes  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário,  o  Tribunal  de  Contas,  o

Ministério Público e a Defensoria Pública deverão solicitar a implantação de plano de

previdência  complementar  para  seus  membros  e  servidores  a  que  se  refere  o

parágrafo único do art. 1° no prazo de até noventa dias contados a partir da data do

início do funcionamento da Prevcom-MG, onerando os recursos de seus respectivos

orçamentos.

§ 2° - Caso os Poderes ou instituições referidos no § 1° não solicitem a implantação

de plano de previdência complementar para seus membros e servidores a que se
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refere o parágrafo único do art. 1° no prazo previsto, será oferecido um dos planos de

previdência  complementar  destinados  aos  servidores  do  Poder  Executivo,

assegurada a portabilidade para o plano próprio, quando for implantado.

Art. 23 - A distribuição das contribuições nos planos de benefícios e nos planos de

custeio será revista sempre que necessário, para manter o equilíbrio dos planos de

benefícios.

§ 1° - Sem prejuízo do disposto no § 3° do art. 18 da Lei Complementar federal n°

109,  de  2001,  o  valor  do  benefício  programado será calculado  de  acordo  com o

montante  do  saldo  da  conta  acumulado  pelo  participante,  devendo  o  valor  do

benefício estar permanentemente ajustado ao referido saldo, na forma prevista no

regulamento do respectivo plano de benefícios complementares.

§  2°  -  Os  benefícios  não  programados  serão  definidos  nos  regulamentos  dos

planos, observado o seguinte:

I  -  devem ser assegurados,  pelo menos, os benefícios decorrentes dos eventos

invalidez e morte e, se for o caso, a cobertura de outros riscos atuariais;

II - terão custeio específico para sua cobertura.

§ 3° - Na gestão dos benefícios de que trata o § 2°, a Prevcom-MG poderá contratá-

los externamente ou administrá-los em seus próprios planos de benefícios.

§ 4° - A concessão dos benefícios de que trata o § 2° aos participantes ou assistidos

pela entidade fechada de previdência complementar é condicionada à concessão do

benefício pelo Regime Próprio de Previdência Social.

Art.  24  -  Os  requisitos  para  aquisição,  manutenção  e  perda  da  qualidade  de

participante,  assim  como os  requisitos  de  elegibilidade  e  a  forma  de  concessão,

cálculo e pagamento dos benefícios, deverão constar dos regulamentos dos planos

de benefícios, observadas as disposições das Leis Complementares federais n°s 108

e  109,  ambas  de  2001,  e  a  regulamentação  do  órgão  regulador  das  entidades

fechadas de previdência complementar.

Parágrafo único - O servidor e membro de Poder a que se refere o parágrafo único

do art. 1° com remuneração inferior ao limite máximo estabelecido para os benefícios

do  RGPS  poderá  aderir  aos  planos  de  benefícios  administrados  pela  entidade

fechada  de  previdência  complementar  de  que  trata  esta  lei  complementar  sem
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contrapartida do patrocinador, e sua base de cálculo será definida no regulamento.

Art.  25  -  Poderá  permanecer  filiado  aos  respectivos  planos  de  benefícios  o

participante:

I - cedido a outro órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta da

União,  estados,  Distrito  Federal  e municípios,  inclusive suas empresas públicas e

sociedades de economia mista;

II  -  afastado  ou  licenciado  do  cargo  efetivo  temporariamente,  com  ou  sem

recebimento de remuneração;

III - que optar pelo benefício proporcional diferido ou autopatrocínio, na forma do

regulamento do plano de benefícios.

§ 1° -  Os regulamentos dos planos de benefícios disciplinarão as regras para a

manutenção do custeio do plano de benefícios, observada a legislação aplicável.

§ 2° - O patrocinador arcará com as suas contribuições somente quando a cessão,

o afastamento ou a licença do cargo efetivo se der com ônus para o Estado.

§  3°  -Havendo  cessão  com  ônus  para  o  cessionário,  este  deverá  recolher  à

Prevcom-MG a contribuição aos planos de benefícios nos mesmos níveis e condições

em  que  seria  devida  pelo  patrocinador  na  forma  definida  nos  regulamentos  dos

planos.

Seção II

Das Contribuições

Art. 26 - As contribuições do patrocinador e do participante incidirão sobre a parcela

da base de contribuição que exceder  o  limite máximo a  que se  refere  o art.  3°,

observado, quanto ao patrocinador, o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição

da República.

§  1°  -  Para  efeitos  desta  lei  complementar,  considera-se  base  de  contribuição

aquela  definida  pelo  art.  26  da  Lei  Complementar  n°  64,  de  2002,  podendo  o

participante  optar  pela  inclusão  de  parcelas  remuneratórias  percebidas  em

decorrência do local de trabalho e do exercício de cargo em comissão ou função de

confiança.

§ 2° - Não poderão ser incluídos na base de contribuição:

I - o abono-família, a diária, a ajuda de custo e o ressarcimento das despesas de
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transporte, bem como as demais verbas de natureza indenizatória;

II - o abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição da

República, o § 5° do art. 2° e o § 1° do art. 3° da Emenda Constitucional n° 41, de 19

de dezembro de 2003.

§ 3° - Na hipótese de contribuição do participante sobre parcelas remuneratórias

não incorporáveis, não haverá contrapartida do patrocinador, salvo no caso de opção

por parcela decorrente de exercício de cargo de provimento em comissão.

§ 4° - A alíquota da contribuição do participante será por ele definida anualmente,

observado o disposto no regulamento do plano de benefícios e no respectivo plano de

custeio.

§  5°  -  A alíquota  da  contribuição  do  patrocinador  será  igual  à  do  participante,

observado o disposto no regulamento do plano de benefícios, e não poderá exceder o

percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por cento).

§ 6° -  Além da contribuição normal de que trata o  caput,  o regulamento poderá

admitir o aporte de contribuições extraordinárias, sem aporte do patrocinador.

§  7°  -  A  remuneração  do  servidor,  quando  devida  durante  afastamentos

considerados por lei como de efetivo exercício, será integralmente coberta pelo ente

público,  continuando  a  incidir  a  contribuição  para  o  regime instituído  por  esta  lei

complementar.

Seção III

Disposições Gerais

Art. 27 - O plano de custeio previsto no art. 18 da Lei Complementar federal n° 109,

de 2001, discriminará o percentual da contribuição do participante e do patrocinador,

conforme o caso,  para  cada um dos benefícios  previstos  no  plano de benefícios,

observado o disposto no art. 6° da Lei Complementar federal n° 108, de 2001.

Art. 28 - A Prevcom-MG manterá controle das reservas constituídas em nome do

participante, registrando contabilmente as contribuições deste e as do patrocinador.

CAPÍTULO IV

DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO

Art.  29  -  A supervisão  e  a  fiscalização  da  Prevcom-MG  e  de  seus  planos  de

benefícios competem ao órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência
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complementar.

§ 1° - A aplicação dos regulamentos dos planos de benefícios e suas respectivas

alterações, assim como as retiradas de patrocínios, dependerão de prévia e expressa

autorização  do  órgão  fiscalizador  das  entidades  fechadas  de  previdência

complementar.

§  2°  -  A  competência  exercida  pelo  órgão  referido  no  caput não  exime  o

patrocinador  da  responsabilidade  pela  supervisão  e  fiscalização  sistemáticas  das

atividades da Prevcom-MG.

§ 3° - Os resultados da supervisão e fiscalização exercidas pelo patrocinador serão

encaminhados ao órgão mencionado no caput.

Art.  30  -  Aplica-se,  no  âmbito  da  Prevcom-MG, o  regime disciplinar  previsto no

Capítulo VII da Lei Complementar federal n° 109, de 2001.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.  31  -  Para  atender  às  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei

complementar, fica o Poder Executivo autorizado a, no ato de criação da Prevcom-

MG, aportar recursos até o limite de R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) para

cobertura de despesas referentes ao custeio da implantação da Prevcom-MG.

Art. 32 - Observado o disposto no inciso I do art. 33 da Lei Complementar federal n°

109, de 2001, o Poder Executivo encaminhará ao órgão regulador e fiscalizador, no

prazo  de  até  noventa  dias  contados  a  partir  da  data  de  publicação  desta  lei

complementar,  todos os elementos  necessários  à aprovação da constituição e ao

funcionamento da Prevcom-MG, bem como à aplicação do respectivo estatuto e do

regulamento dos planos de benefícios.

Art.  33  -  A Prevcom-MG  deverá  entrar  em  funcionamento  em  até  duzentos  e

quarenta dias após a publicação da autorização concedida pelo órgão fiscalizador das

entidades fechadas de previdência complementar.

Art. 34 - Considera-se ato de improbidade, nos termos do art. 10 da Lei federal n°

8.429, de 2 de junho de 1992, o descumprimento injustificado dos prazos de que

tratam os arts. 32 e 33.

Art. 35 - Para fins de implantação, a Prevcom-MG poderá admitir empregados em
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caráter temporário, mediante processo seletivo, com vistas à contratação de pessoal

técnico e administrativo.

Art.  36  -  Observado  o  disposto  no  §  9°  do  art.  7°,  o  Governador  do  Estado

designará os membros que deverão compor provisoriamente o Conselho Deliberativo

e o Conselho Fiscal da Prevcom-MG, dispensada a exigência constante no § 3° do

art. 7°.

§ 1° - O mandato dos membros dos conselhos a que se refere o  caput será de

quatro  anos  para  os  representantes  dos  patrocinadores  e  de  dois  anos  para  os

representantes dos participantes e assistidos.

§  2°  -  Durante  o  período  do  mandato  provisório  dos  representantes  dos

participantes  e  assistidos  nos  conselhos  a  que  se  refere  o  caput,  será  realizada

eleição  para  o  próximo  mandato,  que  se  iniciará  após  o  término  do  mandato

provisório e obedecerá ao disposto nos §§ 3°, 4° e 7° do art. 7°.

§ 3° - Ao término do mandato provisório dos representantes dos patrocinadores nos

conselhos a que se refere caput, o Governador do Estado indicará, nos termos dos §§

1°, 2° e 4° do art. 7°, os representantes dos patrocinadores.

Art. 37 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.048

Extingue  o  Instituto  de  Terras  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Iter  -  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° - Fica extinta a autarquia Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais,

criada pela Lei  n°  14.084,  de 6 de dezembro de 2001,  e ficam transferidas suas

competências:

I - para a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -,

as  relativas  ao  planejamento,  à  coordenação  e  à  execução da  política  agrária  e

fundiária rural do Estado, na forma do art. 5°;
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II - para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e

Gestão Metropolitana -  Sedru -,  as relativas ao planejamento,  à coordenação e à

execução da política fundiária urbana do Estado, na forma do art. 6°.

III - para a Fundação Rural Mineira - Ruralminas -, as relativas à arrecadação de

áreas devolutas rurais e urbanas.

Art.  2°  -  A Seapa sucederá  o Iter  nos contratos  e  convênios  celebrados  e  nos

demais direitos e obrigações, exceto naqueles relativos à regularização urbana, nos

quais a Sedru sucederá o Iter.

Parágrafo único - Ficam transferidos para a Seapa os arquivos e a execução dos

contratos, convênios, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pelo Iter

até  a  data  da  publicação  desta  lei,  excetuados  aqueles  relativos  à  regularização

urbana, que ficam transferidos para a Sedru, procedendo-se, quando necessário, às

adequações, às ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Art. 3° - Os veículos e equipamentos que constituem o patrimônio do Iter reverterão

ao patrimônio da Seapa.

Parágrafo único - Os demais bens móveis e imóveis que constituem o patrimônio do

Iter  reverterão ao patrimônio da Seapa, excetuados os destinados à regularização

urbana, que ficam transferidos para a Sedru.

Art. 4° - Ficam a Seapa, no que tange à regularização fundiária rural, e a Sedru, no

que tange à regularização fundiária urbana, autorizadas a doar, ceder ou transferir,

mediante convênio com a Ruralminas, as terras públicas dominiais ou devolutas do

patrimônio do Estado necessárias à execução da política fundiária.

§  1°  -  Os processos de regularização fundiária  e as  titulações decorrentes  das

medidas previstas no caput serão de competência das secretarias nele referidas.

§ 2° - Ficam transferidos para a Ruralminas todos os direitos e obrigações relativos

aos procedimentos administrativos ou judiciais decorrentes da gestão de contratos de

arrendamento de terras devolutas rurais celebrados pelo Iter.

Art. 5° - O caput do art. 74 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar com a

seguinte redação, e ficam acrescentados ao artigo os seguintes incisos XX a XXV,

passando seu inciso XX a vigorar como inciso XXVI:

“Art. 74 - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa
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-, a que se refere o inciso I  do art. 5° da Lei Delegada n° 179, de 2011, tem por

finalidade planejar, promover, organizar, dirigir, coordenar, executar, regular, controlar

e  avaliar  as  ações  setoriais  a  cargo  do  Estado  relativas  ao  fomento  e  ao

desenvolvimento do agronegócio e da agricultura familiar, abrangendo as atividades

agrossilvipastoris,  ao  aproveitamento  dos  recursos  naturais  renováveis,  ao

desenvolvimento  sustentável  do  meio  rural,  à  gestão  de qualidade,  ao  transporte,

armazenamento,  comercialização e distribuição de produtos e à política  agrária  e

fundiária rural do Estado, competindo-lhe:

(...)

XX  -  prevenir  e  mediar  conflitos  que  envolvam  a  posse  e  o  uso  da  terra,

contribuindo para a promoção e a defesa dos direitos humanos e civis, observada a

diretriz governamental;

XXI - fornecer suporte técnico, com vistas à articulação dos esforços do Estado com

os da União, dos Municípios e de entidades civis, em favor da regularização fundiária

rural e da reforma agrária;

XXII - executar a política agrária do Estado, de acordo com programa estadual de

reforma agrária;

XXIII - celebrar convênios, contratos e acordos com órgãos e entidades públicas ou

privadas,  nacionais  ou  internacionais,  com vistas  à consecução de sua finalidade

institucional;

XXIV - apoiar o Estado no processo de captação de recursos relativos ao crédito

fundiário e promover os repasses, observada a diretriz governamental;

XXV  -  desenvolver  ou  fomentar  ações  de  apoio  voltadas  à  consolidação  dos

projetos de assentamento e reforma agrária no Estado sob a responsabilidade do

governo federal e coordenar e executar ações da mesma natureza;”.

Art.  6°  -  Ficam acrescentados ao art.  81 da Lei  Delegada n°  180,  de 2011,  os

seguintes incisos IX a XI, passando o inciso IX a vigorar como inciso XII:

“Art. 81 - (…)

IX - promover a discriminação e a arrecadação de terras devolutas rurais, realizar a

sua  gestão  e  administrar  as  terras  arrecadadas,  inclusive  as  terras  devolutas

provenientes dos distritos florestais, até que recebam destinação específica;
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X - organizar, implantar e coordenar a manutenção do cadastro rural do Estado,

bem  como  identificar  terras  abandonadas,  subaproveitadas,  reservadas  à

especulação e com uso inadequado à atividade agropecuária;

XI - elaborar e executar plano, programa e projetos referentes à telefonia rural;”.

Art. 7° - O art. 157 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 157 - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e

Gestão  Metropolitana  -  Sedru  -,  a  que  se  refere  o  inciso  VIII  do  art.  5°  da  Lei

Delegada n° 179, de 2011, tem por finalidade planejar, organizar, dirigir, coordenar,

executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado relativas à política

de desenvolvimento regional e urbano e gestão metropolitana, competindo-lhe:

I  -  formular  planos,  programas,  propostas  e  estratégias  em  sua  área  de

competência, inclusive as de habitação de interesse social, de saneamento básico e

ambiental, urbanos e rurais, e de apoio à infraestrutura urbana, em articulação com a

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e demais órgãos e entidades da

administração pública, observadas as diretrizes governamentais;

II - coordenar a política estadual de desenvolvimento regional e urbano e gestão

metropolitana, bem como promover e supervisionar sua execução;

III - apoiar o associativismo municipal e a integração dos municípios de uma mesma

microrregião;

IV  -  prestar  assistência  técnica  aos  municípios  e  difundir  os  instrumentos  de

planejamento e gestão de cidades, em temas específicos de sua competência;

V - elaborar, direta ou indiretamente, em temas específicos de sua competência,

notadamente sobre planejamento territorial, estudos, pesquisas, programas e projetos

voltados para o desenvolvimento municipal e regional ou contratar sua realização;

VI - regular a expansão urbana e emitir  anuência prévia, incluindo prestação de

serviços de análise dos projetos e sua respectiva precificação, para os municípios

não integrantes de regiões metropolitanas, nos casos de:

a) loteamento ou desmembramento localizado em área de interesse especial, tal

como  área  de  proteção  aos  mananciais  ou  ao  patrimônio  cultural,  histórico,

paisagístico e arqueológico;
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b) loteamento ou desmembramento localizado em área limítrofe de município ou

pertencente a mais de um município ou em aglomerações urbanas;

c)  loteamento  que  abranja  área  superior  a  1.000.000m²  (um  milhão  de  metros

quadrados);

VII - integrar programas, projetos e atividades urbanos e rurais, federais, estaduais

ou municipais,  de desenvolvimento regional e urbano, de infraestrutura urbana, de

saneamento básico e ambiental e de habitação de interesse social;

VIII - articular-se com instituições públicas e privadas que atuem em sua área de

competência, visando à cooperação técnica e à integração de ações setoriais com

impacto na competitividade e na qualidade de vida das cidades;

IX  -  articular-se  com  a  União  e  com  órgãos  e  entidades  de  fomento  e

desenvolvimento  nacionais  e  internacionais,  sob a  coordenação  da  Secretaria  de

Estado de Planejamento e Gestão, visando à captação de recursos para programas e

projetos relacionados a sua competência, observadas as diretrizes específicas;

X -  desenvolver,  no  âmbito  de  sua competência,  ações  para  a estruturação de

consórcios públicos e parcerias no âmbito estadual e apoiar os municípios para a

consecução de tal finalidade;

XI  -  promover  parcerias  entre  o  Estado  e  os  municípios  para  a  construção  de

habitações e a realização de melhorias habitacionais nas zonas rurais, em articulação

com a Seapa,  admitindo-se,  excepcionalmente,  a execução direta  nos  casos não

onerosos para o mutuário;

XII - articular-se com os municípios e com órgãos e entidades competentes para a

viabilização de infraestrutura e a regularização urbanística de vilas e favelas, com

vistas à execução direta ou indireta;

XIII - exercer o poder de polícia no âmbito de sua competência, em especial na

regulação da expansão urbana, de que trata o inciso VI, cobrando taxas e aplicando

sanções previstas em lei, e gerir receitas específicas;

XIV  -  coordenar  a  elaboração  e  a  implementação  dos  planos  de  regularização

fundiária urbana;

XV - formular, por meio de agências, em articulação com as secretarias e entidades

do Estado e com os municípios metropolitanos, planos e programas em sua área de
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atuação e  apoiar  as  ações  voltadas para o  desenvolvimento  socioeconômico das

regiões metropolitanas do Estado;

XVI - implementar e consolidar o modelo institucional de gestão metropolitana, em

conformidade com o art. 65 da Constituição do Estado e com a legislação pertinente.

§ 1° - Nos órgãos e instituições responsáveis pela gestão de região metropolitana,

conforme previsto no art. 7° da Lei Complementar n° 88, de 12 de janeiro de 2006, o

Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e  Gestão

Metropolitana representará o Poder Executivo, quando designado pelo Governador.

§ 2° - Os projetos estratégicos em território metropolitano geridos pelas secretarias

e  entidades  do  Estado  serão  compatíveis  com  as  macrodiretrizes  da  estratégia

metropolitana governamental, e sua operacionalização será precedida de articulação

no âmbito dos órgãos e instituições a que se refere o §1°.”.

Art. 8° - O  caput do art. 158 e a alínea “c” do item VIII do mesmo artigo da Lei

Delegada n° 180, de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 158 - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e

Gestão Metropolitana tem a seguinte estrutura orgânica básica:

(...)

VIII - (...)

c) Superintendência de Infraestrutura;”.

Art.  9°  -  Ficam  extintos  os  seguintes  cargos  de  provimento  em  comissão  e

Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - do Iter, constantes no item V.10 do

Anexo  V  da  Lei  Delegada  n°  175,  de  26  de  janeiro  de  2007,  considerados  as

alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14 e 24 da referida

lei delegada:

I - cargos da Administração Superior:

a) um cargo de Diretor-Geral;

b) um cargo de Vice-Diretor-Geral;

c) quatro cargos de Diretor;

II - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica e

Fundacional do Poder Executivo - DAI:

a) um DAI-5;
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b) quinze DAI-12;

c) cinco DAI-13;

d) quatorze DAI-17;

e) dois DAI-20;

f) dois DAI-24.

III - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) nove GTEI-1;

b) nove GTEI-2.

Art. 10 - Ficam criados, na Seapa, os seguintes cargos de provimento em comissão

do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo -

DAD - e Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE -, a que se refere o item IV.2.1

do Anexo IV da Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro de 2007, considerados as

alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida

lei delegada:

I  -  cargos  do  Grupo  de  Direção e  Assessoramento  da  Administração Direta  do

Poder Executivo - DAD:

a) um DAD-2;

b) dez DAD-3;

c) dez DAD-4;

d) dois DAD-5;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) três GTED-2.

Art. 11 - Ficam transferidos para a Seapa os seguintes cargos de provimento em

comissão do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder

Executivo - DAD - e Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - do Gabinete de

Secretário de Estado Extraordinário de Regularização Fundiária, constantes no item

IV.2.11.7 do Anexo IV da Lei Delegada n° 174, de 2007, considerados as alterações e

os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I  -  cargos  do  Grupo  de  Direção e  Assessoramento  da  Administração Direta  do

Poder Executivo - DAD:
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a) um DAD-2;

b) três DAD-4;

c) um DAD-8;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) três GTED-2;

c) duas GTED-3.

Art. 12 - Em função do disposto nos arts. 10 e 11 desta lei, o item IV.2.1 do Anexo IV

da Lei Delegada n° 174, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo I desta lei,

considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16

e 31 da referida lei delegada.

Art.  13  -  Ficam  criados  na  Ruralminas  os  seguintes  cargos  de  provimento  em

comissão do Grupo de Direção e Assessoramento  da Administração Autárquica e

Fundacional  do  Poder  Executivo  -  DAI  -  e  a  seguinte  Gratificação  Temporária

Estratégica - GTE -, a que se refere o item V.28.2 do Anexo V da Lei Delegada n°

175,  de  2007,  considerados  as  alterações  e  os  remanejamentos  efetuados  nos

termos dos arts. 14 e 24 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica e

Fundacional do Poder Executivo - DAI:

a) dois DAI-10;

b) um DAI-13;

II - Gratificação Temporária Estratégica: uma GTEI-2.

Art. 14 - Ficam transferidos para a Ruralminas os seguintes cargos de provimento

em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Indireta do

Poder Executivo - DAI - e a seguinte Gratificação Temporária Estratégica - GTE - do

Iter,  constantes  no  item  V.10.2  do  Anexo  V  da  Lei  Delegada  n°  175,  de  2007,

considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14

e 24 da referida lei delegada:

I  - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Indireta do

Poder Executivo - DAI: dois DAI-17;

II - Gratificação Temporária Estratégica: uma GTEI-1.



3916
____________________________________________________________________________

Art. 15 - Em função do disposto nos arts. 13 e 14 desta lei, o item V.28.2 do Anexo

V da Lei Delegada n° 175, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo II desta lei,

considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14

e 24 da referida lei delegada.

Art. 16 - Os cargos das carreiras de Analista de Desenvolvimento Rural, de Técnico

de  Desenvolvimento  Rural  e  de  Auxiliar  de  Desenvolvimento  Rural,  do  Grupo de

Atividades  de  Agricultura  e  Pecuária  do  Poder  Executivo,  a  que  se  referem,

respectivamente, os incisos VI, VII e VIII do art. 1° da Lei n° 15.303, de 10 agosto de

2004,  lotados,  na data  de  publicação desta lei,  no  Iter,  passam a ser  lotados na

Seapa e serão extintos com a vacância.

§ 1° - Os cargos das carreiras a que se refere o caput permanecem no Grupo de

Atividades de Agricultura e Pecuária do Poder Executivo, de que trata a Lei n° 15.303,

de 2004.

§ 2° - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e os detentores de

função pública das carreiras a que se refere o caput, lotados, na data de publicação

desta lei, no Iter, ficam transferidos para a Seapa.

Art. 17 - O caput e o inciso II do art. 3° da Lei n° 15.303, de 2004, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 3° - Os cargos das carreiras de que trata esta lei são lotados nos quadros de

pessoal do órgão e das entidades do Poder Executivo a seguir:

(...)

II  -  na  Fundação  Rural  Mineira  -  Ruralminas  -  e  na  Secretaria  de  Estado  de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa -, os cargos das carreiras de Analista

de Desenvolvimento Rural,  de Técnico de Desenvolvimento Rural e de Auxiliar  de

Desenvolvimento Rural.”.

Art. 18 - Fica acrescentado ao art. 10 da Lei n° 15.303, de 2004, o seguinte § 3°:

“Art. 10 - (...)

§ 3° - O ingresso nas carreiras de Analista de Desenvolvimento Rural e Técnico de

Desenvolvimento Rural somente ocorrerá na Ruralminas.”.

Art. 19 - O título do item 2.2. do Anexo II da Lei n° 15.303, de 2004, passa a ser:

“2.2 - Atribuições dos Cargos Lotados nos Quadros de Pessoal da Fundação Rural
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Mineira  -  Ruralminas  -  e  da  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento - Seapa”.

Art. 20 - O título do item 3.2 do Anexo III da Lei n° 15.303, de 2004, passa a ser:

“3.2 - Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à Constituição

n°  49/2001 e  de  Funções  Públicas  Não  Efetivadas  da Fundação Rural  Mineira  -

Ruralminas - e da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -

Seapa”.

Art. 21 - O título do item II.2 do Anexo II da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de

2005, passa a ser: “II.2 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA

FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA E DE CARREIRAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO”.

Art.  22 -  Os cargos e as gratificações temporárias estratégicas criados,  lotados,

transferidos e extintos por esta lei serão identificados em decreto.

Art. 23 - Ficam revogados:

I - a Lei n° 14.084, de 6 de dezembro de 2001;

II - o item V.10 do Anexo V da Lei Delegada n° 175, de 2007;

III - o § 2° do art. 12 da Lei Delegada n° 179, de 1° de janeiro de 2011;

IV - os arts. 67 e 68 da Lei Delegada n° 180, de 2011.

Art. 24 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1° de janeiro de 2014.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ANEXO I

(a que se refere o art. 12 da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO IV

(a que se refere o § 2° do art. 2° da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVOS DE VALORES UNITÁRIOS E DE CARGOS DE PROVIMENTO EM

COMISSÃO

(...)
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IV.2  -  QUANTITATIVOS  DE  CARGOS  DE  PROVIMENTO  EM  COMISSÃO,

FUNÇÕES GRATIFICADAS E GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

ATRIBUÍDOS AOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

IV.2.1  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  AGRICULTURA,  PECUÁRIA  E

ABASTECIMENTO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 27.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O  Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

27.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O  Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 27.12.2013.

ANEXO II

(a que se refere o art. 15 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3° do art. 2° e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada n°

175, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE FUNÇÕES

GRATIFICADAS  ESPECÍFICAS  E  DE  GRATIFICAÇÕES  TEMPORÁRIAS

ESTRATÉGICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO

(...)

V.28 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS

(...)

V.28.2  -  QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO - DAI

* - O Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas do Grupo de Direção e
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Assessoramento - DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.049

Altera as Leis Delegadas n° 179, de 1° de janeiro de 2011, que dispõe sobre a

organização básica e a estrutura da Administração Pública do Poder Executivo do

Estado, e n° 180, de 20 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a estrutura orgânica da

Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - A alínea “a” do inciso I, o caput do inciso VIII e os incisos IX e XIX do art. 5°

da Lei Delegada n° 179, de 1° de janeiro de 2011, passam a vigorar com a seguinte

redação, e ficam acrescentadas a seguinte alínea “f” ao inciso V, a seguinte alínea “d”

ao inciso XIII e a seguinte alínea “d” ao inciso XV do mesmo artigo:

“Art. 5° - (…)

I - (…)

a) Subsecretaria de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária;

(...)

V - (...)

f) Subsecretaria de Políticas sobre Drogas;

(...)

VIII - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão

Metropolitana:

(…)

IX - Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social:

a) Subsecretaria de Assistência Social;

b) Subsecretaria de Direitos Humanos;

c) Subsecretaria de Trabalho e Emprego;

(…)

XIII - (...)

d) Subsecretaria de Juventude;

(…)

XV - (...)
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d) Centro de Serviços Compartilhados;

(…)

XIX - Secretaria de Estado de Turismo e Esportes:

a) Subsecretaria de Esportes;

b) Subsecretaria de Turismo.”.

Art. 2° - Os incisos VIII, IX e XIX do caput do art. 6° da Lei Delegada n° 179, de

2011, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentados ao artigo os

seguintes §§ 4° e 5°:

“Art. 6° - (…)

VIII - Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão

Metropolitana;

IX - Secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social;

(…)

XIX - Secretário de Estado de Turismo e Esportes;

(…)

§ 4° - Ao Centro de Serviços Compartilhados, a que se refere a alínea “d” do inciso

XV do art. 5°, corresponde um cargo de provimento em comissão de Gestor.

§ 5° -  Para fins de valor e sistemática de remuneração, direitos e vantagens, o

cargo  de  Gestor  do  Centro  de  Serviços  Compartilhados  equipara-se  ao  de

Subsecretário de Estado.”.

Art. 3° - O caput e as alíneas “b” e “c” do inciso VII e os incisos VIII e XVI do art. 12

da Lei Delegada n° 179, de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando

acrescentadas ao inciso VII as seguintes alíneas “e” e “f”:

“Art. 12 - (…)

VII  -  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e

Gestão Metropolitana:

(...)

b)  Agência  de  Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  -

Agência RMBH;

c) Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço - Agência

RMVA;
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(…)

e) Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab;

f) Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa;

VIII - à Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social:

a) Fundação Educacional Caio Martins - Fucam;

b) Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig;

(...)

XVI  -  à  Secretaria  de  Estado  de  Turismo  e  Esportes:  Companhia  Mineira  de

Promoções - Prominas.”.

Art. 4° - Ficam acrescentados ao art. 3° da Lei Delegada n° 180, de 20 de janeiro de

2011, os seguintes §§ 3°, 4° e 5°:

“Art. 3° - (…)

§ 3° - Os órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do

Poder Executivo, observada a conveniência administrativa, poderão, nos termos do

regulamento,  compartilhar  a  execução  das  atividades  de  apoio  e  suporte

administrativo, preferencialmente no âmbito do mesmo sistema operacional.

§ 4° - O Poder Executivo poderá, observado o disposto na alínea “a” do inciso VI do

art.  84  da  Constituição  da  República,  extinguir,  mediante  decreto,  unidades  da

estrutura orgânica básica de órgãos ou entidades da administração direta, autárquica

e fundacional que tenham perdido sua funcionalidade devido ao compartilhamento de

que trata o § 3°, observada a conveniência e a eficiência administrativa.

§ 5° -  Para fins do disposto neste artigo, consideram-se sistema operacional  os

órgãos  e  as  entidades  a  eles  vinculadas  que  definem  e  executam  determinada

política.”.

Art. 5° - Fica acrescentado ao caput do art. 26 da Lei Delegada n° 180, de 2011, o

seguinte  inciso  IV,  passando  o  §  3°  do  mesmo artigo  a  vigorar  com  a  seguinte

redação:

“Art. 26 - (...)

IV - Assessoria de Coordenação de Investimentos.

(...)

§ 3°  -  A Assessoria de Assuntos Econômicos, a Assessoria de Coordenação de
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Investimentos  e  a  Assessoria  de  Articulação,  Parceria  e  Participação  Social  são

órgãos  de  assessoramento  imediato  do  Governador  e  subordinam-se

administrativamente à Secretaria-Geral.”.

Art. 6° - Fica acrescentado à Lei Delegada n° 180, de 2011, o seguinte art. 28-B:

“Art. 28-B - Compete à Assessoria de Coordenação de Investimentos coordenar as

ações  de  desenvolvimento  dos  projetos  de  investimento  no  âmbito  do  Poder

Executivo, prestando assessoramento técnico especializado ao Governador.”.

Art. 7° - O inciso IX do art. 75 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 75 - (…)

IX - Subsecretaria de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária:

a) Superintendência de Agricultura Familiar;

b) Superintendência de Gestão dos Mercados Livre do Produtor;

c) Superintendência de Regularização Fundiária.”.

Art. 8° - Fica acrescentado ao art. 111 da Lei Delegada n° 180, de 2011, o seguinte

inciso XVI, passando os incisos XVI e XVII a vigorar como incisos XVII e XVIII, com a

seguinte redação:

“Art. 111 - (...)

XVI - estabelecer as diretrizes da política estadual de telecomunicações;

XVII - exercer o poder de polícia no âmbito de sua competência;

XVIII - exercer atividades correlatas.”.

Art. 9° - O art. 112 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.  112 -  A Secretaria  de Estado de Cultura tem a seguinte estrutura orgânica

básica:

I - Gabinete;

II - Auditoria Setorial;

III - Assessoria Jurídica;

IV - Assessoria de Comunicação Social;

V - Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação;

VI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;
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VII - Superintendência de Interiorização e Ação Cultural;

VIII - Superintendência de Bibliotecas Públicas e Suplemento Literário;

IX - Superintendência de Fomento e Incentivo à Cultura;

X - Superintendência de Museus e Artes Visuais;

XI - Arquivo Público Mineiro.”.

Art. 10 - O inciso III do art. 119 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 119 - (...)

III - Unidades Administrativas:

a) Auditoria Seccional;

b) Procuradoria;

c) Diretoria Executiva;

d) Diretoria Técnica;

e) Diretoria de Programação e Produção;

f) Diretoria de Jornalismo;

g) Diretoria de Radiofusão e Telecomunicações;

h) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças.”.

Art.  11 - Ficam acrescentados ao art. 132 da Lei Delegada n° 180, de 2011, os

seguintes incisos XII a XIV, passando o seu inciso XII a vigorar como inciso XV:

“Art. 132 - (...)

XII - elaborar e propor as políticas estaduais sobre drogas, bem como as ações

necessárias a sua implantação;

XIII - planejar, desenvolver, implantar e coordenar projetos, programas e ações de

prevenção  do  uso  de  substâncias  e  produtos  psicoativos,  em  articulação  com  a

Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social;

XIV -  credenciar  organizações  públicas,  privadas  e  não  governamentais  para  a

composição das redes locais e setoriais de políticas sobre drogas;”.

Art. 12 - Fica acrescentado ao art. 133 da Lei Delegada n° 180, de 2011, o seguinte

inciso XVII:

“Art. 133 - (...)

XVII - Subsecretaria de Política sobre Drogas:
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a) Superintendência de Prevenção e Descentralização da Política sobre Drogas;

b) Superintendência de Tratamento;

c) Superintendência de Acolhimento;

d) Centro de Referência Estadual em Álcool e outras Drogas.”.

Art.  13 - Ficam acrescentados ao art.  134 da Lei Delegada n° 180, de 2011, os

seguintes inciso VII e § 10:

“Art. 134 - (...)

VII - o Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas.

(...)

§ 10 - A Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Políticas Sobre Drogas será

exercida pela Subsecretaria de Políticas sobre Drogas.”.

Art.  14  -  O art.  135 da Lei  Delegada  n°  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art.  135 - A Secretaria de Estado de Defesa Social é o órgão gestor do Fundo

Penitenciário Estadual e do Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão

de Entorpecentes - Funpren.”.

Art.  15  -  O art.  152 da Lei  Delegada  n°  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 152 - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico tem a seguinte

estrutura orgânica básica:

I - Gabinete;

II - Assessoria Jurídica;

III - Auditoria Setorial;

IV - Assessoria de Comunicação Social;

V - Assessoria de Gestão e Inteligência Estratégica;

VI - Unidade Central de Parcerias Público-Privadas;

VII - Central Exportaminas;

VIII - Subsecretaria de Indústria, Comércio e Serviços:

a) Superintendência de Apoio à Competitividade e ao Empreendedorismo;

b) Superintendência de Desenvolvimento da Produção;

c) Superintendência de Artesanato, Cooperativismo e Apoio ao Setor Terciário;
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IX - Subsecretaria de Investimentos Estratégicos:

a) Superintendência de Planejamento, Integração e Financiamento ao Investimento;

b) Superintendência de Logística;

c) Superintendência de Projetos Especiais;

X - Subsecretaria de Política Mineral e Energética:

a) Superintendência de Política Mineral;

b) Superintendência de Política Energética;

XI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.”.

Art. 16 - Fica acrescentado ao § 2° do art. 153 da Lei Delegada n° 180, de 2011, o

seguinte inciso IX:

“Art. 153 - (…)

§ 2° - (…)

IX - Fundo de Incentivo à Inovação Tecnológica - Fiit.”.

Art. 17 - O caput e o inciso II do art. 159 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  159  -  Integram  a  área  de  competência  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana:

(...)

II - por vinculação:

a) a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento

Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae-MG;

b)  a  Agência  de Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana de Belo  Horizonte -

Agência RMBH;

c) a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço - Agência

RMVA;

d) a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab;

e) a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa.”.

Art.  18  -  O art.  160 da Lei  Delegada  n°  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 160 - A Sedru é o órgão gestor do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, e

a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab Minas - é a gestora
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do Fundo Estadual de Habitação - FEH -, enquanto perdurarem suas atividades.”.

Art.  19 -  O Capítulo XI  do Título II  da Lei  Delegada n° 180,  de 2011,  passa a

denominar-se: “Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e

Gestão Metropolitana”.

Art.  20  -  O art.  168 da Lei  Delegada  n°  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 168 - A Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social - Sedese -,

a que se refere o inciso IX do art.  5° da Lei  Delegada n° 179, de 2011, tem por

finalidade planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do

Estado que visem ao fomento e ao desenvolvimento social da população, por meio de

ações relativas à garantia e à promoção dos direitos humanos, à assistência social

para o enfrentamento da pobreza, ao provimento de condições para a superação da

vulnerabilidade social e à formulação e ao fomento das políticas públicas de trabalho

e emprego, competindo-lhe:

I  -  formular  e  coordenar  a  política  estadual  de  assistência  social,  apoiar  e

supervisionar sua execução, direta ou indiretamente, em sua área de competência;

II - implementar as ações do Estado no âmbito do Sistema Único de Assistência

Social - Suas;

III  -  apoiar  ações  e  projetos  da  sociedade  civil  voltados  para  as  necessidades

básicas e os mínimos sociais;

IV - apoiar a iniciativa privada nas ações voltadas para a responsabilidade social,

em articulação com outros órgãos estaduais;

V -  manter  cadastro atualizado das entidades  de cunho social  com atuação no

Estado;

VI - elaborar e divulgar, de forma articulada, as diretrizes das políticas estaduais de

atendimento,  promoção  e  defesa  de  direitos  e,  no  limite  de  sua  competência,

executar, de forma direta ou indireta, as ações relativas aos seguintes direitos:

a) da criança e do adolescente;

b) do idoso;

c) da mulher;

d) da pessoa com deficiência;
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e) da igualdade racial;

f) da diversidade sexual;

g) outros que se enquadrem na abrangência das políticas públicas de promoção e

proteção de direitos;

VII - promover e divulgar ações que garantam a eficácia das normas vigentes de

defesa  dos  direitos  humanos  estabelecidas  na  Constituição  da  República,  na

Declaração  Americana  dos  Direitos  e  Deveres  Fundamentais  do  Homem,  na

Declaração Universal dos Direitos Humanos e em acordos dos quais o Brasil  seja

signatário;

VIII  -  manter atividades de pesquisa e acompanhamento de cenários de direitos

humanos e de políticas sociais, por meio de observatório;

IX - formular e coordenar a política estadual relacionada com o trabalho, a geração

de emprego e de renda, a colocação e a recolocação no mercado de trabalho;

X - fomentar as políticas voltadas para a inclusão produtiva;

XI  -  manter  atividades  de  pesquisa,  desenvolvimento  de  metodologias  e

acompanhamento de cenários de trabalho e emprego;

XII  -  promover  a articulação das ações voltadas para a qualificação e formação

profissional,  buscando  o  incremento  das  políticas  públicas  para  a  geração  de

emprego e renda no Estado;

XIII - formular planos e programas, na sua área de competência, em articulação

com  a  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  e  outras  secretarias  de

Estado, notadamente as de Defesa Social,  de Educação e de Desenvolvimento e

Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais, observadas as diretrizes gerais do

governo;

XIV - promover e facilitar a interiorização, a intersetorialidade e as parcerias para a

implementação das políticas públicas sob sua direção, com vistas à universalização

dos direitos sociais;

XV - realizar conferências relativas às políticas públicas incluídas no âmbito de sua

competência;

XVI - exercer o poder de polícia no âmbito de sua competência;

XVII - exercer atividades correlatas.”.
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Art. 21 - O caput do art. 169 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art.  169 - A Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social tem a

seguinte estrutura orgânica básica:

I - Gabinete;

II - Auditoria Setorial;

III - Assessoria Jurídica;

IV - Assessoria de Comunicação Social;

V - Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação;

VI - Assessoria de Projetos Especiais;

VII - Assessoria de Assuntos Sociais para Vilas e Favelas;

VIII - Subsecretaria de Direitos Humanos:

a) Superintendência de Políticas de Promoção de Direitos e Cidadania;

b) Superintendência de Políticas de Proteção de Direitos;

c) Escritório de Direitos Humanos;

d)  Coordenadoria  Especial  de  Apoio  e  Assistência  à  Pessoa  com  Deficiência  -

Caade;

e) Coordenadoria Especial da Política Pró-Criança e Adolescente - Cepcad;

f) Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres - Cepam;

g) Coordenadoria Especial de Políticas de Diversidade Sexual;

h) Coordenadoria Especial de Políticas Pró-Igualdade Racial;

i) Coordenadoria Especial de Políticas para o Idoso;

IX - Subsecretaria de Assistência Social:

a) Superintendência de Políticas de Assistência Social;

b)  Superintendência  de  Capacitação,  Monitoramento,  Controle  e  Avaliação  de

Políticas de Assistência Social;

X - Subsecretaria de Trabalho e Emprego:

a) Superintendência de Gestão do Atendimento ao Trabalhador;

b) Superintendência de Política de Trabalho e Emprego;

XI - Superintendência de Interiorização;

XII - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças.”.
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Art.  22  -  O art.  170 da Lei  Delegada  n°  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 170 - Integram a área de competência da Secretaria de Estado de Trabalho e

Desenvolvimento Social:

I - por subordinação administrativa:

a) o Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas;

b) o Conselho Estadual de Promoção de Igualdade Racial - Conepir;

c) o Conselho Estadual do Idoso - CEI;

d) o Conselho Estadual da Mulher - CEM;

e) o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente - Cedca;

f) o Conselho Estadual de Defesa dos Portadores de Deficiência - Cedpo;

g) o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - Conedh;

h) o Conselho Estadual de Direitos Difusos;

i) o Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Geração de Renda - Ceter;

j) o Conselho Estadual da Economia Popular Solidária - Ceeps;

k) o Comitê Gestor Estadual para a Criança e o Adolescente do Semiárido Mineiro;

II - por vinculação:

a) a Fundação Caio Martins - Fucam;

b) a Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig.”.

Art. 23 - O caput do art. 171 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar com

a seguinte redação,  e  fica  acrescentado ao inciso  II  do  mesmo artigo a seguinte

alínea “e”:

“Art. 171 - A Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social participa

da gestão dos fundos a seguir mencionados nas seguintes condições:

(...)

II - (…)

e) Fundo de Erradicação da Miséria - FEM.”.

Art. 24 - Fica acrescentada ao Capítulo XII do Título II da Lei Delegada n° 180, de

2011, a seguinte Seção II, contendo os arts. 176-A e 176-B a seguir:
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“TÍTULO II

(...)

CAPÍTULO XII

(…)

Seção II

Da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais

Art. 176-A - A Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig -,

a que se refere o inciso XIV do art. 12 da Lei Delegada n° 179, de 2011, tem por

finalidade  promover  a  habilitação  e  a  qualificação  profissional,  a  formação  e  o

aperfeiçoamento de professores em nível superior e de instrutores para modalidades

técnicas,  bem como a educação técnica,  o desenvolvimento de metodologias  e a

aplicação de recursos  tecnológicos para  a qualificação e  a especialização para o

trabalho,  observada a política formulada pela Secretaria de Estado de Trabalho e

Desenvolvimento Social, competindo-lhe:

I - formar, aperfeiçoar e especializar docentes para atuarem no ensino fundamental,

médio, técnico e superior;

II - criar, manter e ministrar cursos de formação de profissionais em nível técnico, de

graduação,  pós-graduação,  extensão  e  aperfeiçoamento,  por  meio  de  cursos

regulares e de educação a distância;

III  -  desenvolver  programas  de  qualificação  profissional  para  trabalhadores,

oferecendo-lhes  condições  de acesso a  estudos  de diferentes  níveis,  mediante  a

realização de cursos de longa ou curta duração, visando a sua inserção no mercado

de trabalho;

IV  -  prestar  serviços  de  assessoria  e  de  consultoria  a  instituições  públicas  e

privadas  nas  áreas  de  tecnologia,  trabalho,  ensino,  pesquisa  e  desenvolvimento

institucional;

V  -  divulgar  estudos,  experiências  e  inovações  resultantes  de  sua  atuação  no

ensino, de pesquisa ou de desenvolvimento de programas e projetos;

VI -  desenvolver projetos e capacitar  recursos humanos para o desempenho de

atividades profissionais em instituições públicas e privadas, adequando o potencial do

quadro de pessoal às necessidades sociais;
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VII - qualificar, formar e especializar profissionais em nível técnico para atuarem nos

setores primário, secundário e terciário da economia;

VIII - estabelecer parcerias com entidades nacionais e internacionais com o objetivo

de desenvolver projetos de pesquisa e extensão na área de ensino;

IX - exercer atividades correlatas.

Art. 176-B - A Utramig tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I - Conselho Curador;

II - Direção Superior: Presidente;

III - Unidades Administrativas:

a) Gabinete;

b) Procuradoria;

c) Auditoria Seccional;

d) Assessoria de Comunicação Social;

e) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;

f) Diretoria de Ensino e Pesquisa;

g) Diretoria de Qualificação e Extensão;

h) Diretoria de Ensino a Distância.”.

Art.  25 -  O Capítulo XII  do Título II  da Lei  Delegada n° 180,  de 2011, passa a

denominar-se: “Da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social”.

Art.  26  -  O art.  193 da Lei  Delegada  n°  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 193 - A Lemg tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I - Conselho de Administração;

II - Direção Superior:

a) Diretor-Geral;

b) 1°-Vice-Diretor-Geral;

c) 2°-Vice-Diretor-Geral;

III - Unidades Administrativas:

a) Procuradoria;

b) Auditoria Seccional;

c) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças.”.
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Art.  27  -  O art.  196 da Lei  Delegada  n°  180,  de  2011,  passa a  vigorar  com a

seguinte redação:

“Art. 196 - A Secretaria de Estado de Governo tem a seguinte estrutura orgânica

básica:

I - Gabinete;

II - Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação;

III - Assessoria de Comunicação Social;

IV - Assessoria Jurídica;

V - Auditoria Setorial;

VI - Subsecretaria de Assuntos Municipais:

a) Superintendência de Projetos;

b) Superintendência de Apoio Institucional aos Municípios;

VII - Subsecretaria de Comunicação Social:

a) Assessoria de Gestão da Comunicação;

b) Núcleo de Auditoria Setorial;

c) Superintendência Central de Publicidade;

d) Superintendência Central de Imprensa;

e) Superintendência Central de Eventos e Promoções;

VIII - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;

IX - Superintendência Central de Convênios;

X - Subsecretaria da Juventude:

a) Superintendência de Intersetorialidade;

b) Superintendência de Articulação.”.

Art. 28 - O inciso II do art. 197 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 197 - (…)

II - por subordinação administrativa:

a) o Conselho Estadual de Comunicação Social;

b) o Conselho Estadual da Juventude.”.

Art. 29 - Fica acrescentado ao art. 212 da Lei Delegada n° 180, de 2011, o seguinte

inciso XIV, passando o § 1° a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 212 - (…)

XIV - Centro de Serviços Compartilhados:

a) Núcleo de Execução de Despesas;

b) Núcleo de Serviços Administrativos;

c) Núcleo de Gestão de Compras;

d) Núcleo de Auditoria Setorial;

e) Núcleo de Assessoramento Jurídico;

f) Núcleo de Gestão de Serviços;

(...)

§ 1° - As UAIs, até o limite de trinta unidades, e as Coordenadorias Regionais, até o

limite de vinte e cinco unidades, subordinam-se à Coordenadoria Especial de Gestão

das  UAIs  e  à  Superintendência  de  Planejamento,  Gestão  e  Finanças,

respectivamente, e têm sede nos municípios definidos em decreto.”.

Art. 30 - O inciso VI do art. 223 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 223 - (...)

VI - Núcleo de Atendimento à Judicialização da Saúde;”.

Art. 31 - Fica acrescentada ao inciso III  do art. 226 da Lei Delegada n° 180, de

2011, a seguinte alínea “g”:

“Art. 226 - (…)

III - (...)

g) Superintendência-Geral do Canal Minas Saúde.”.

Art. 32 -  O Capítulo XXII do Título II da Lei Delegada nº 180, de 2011, passa a

denominar-se: “Secretaria de Estado de Turismo e Esportes”, e os arts. 253, 254, 255

e 256 da Lei Delegada nº 180, de 2011, passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 253 - A Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, a que se refere o inciso

XIX do art. 5° da Lei Delegada n° 179, de 2011, tem por finalidade planejar, coordenar

e fomentar as ações relacionadas ao turismo, objetivando a sua expansão, a melhoria

da  qualidade  de  vida  das  comunidades,  a  geração  de  emprego  e  renda  e  a

divulgação  do  potencial  turístico  do  Estado,  bem  como planejar,  dirigir,  executar,

controlar  e  avaliar  as  atividades  setoriais  a  cargo  do  Estado  que  visem  ao
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desenvolvimento  social,  por  meio  de  ações  relativas  ao  esporte  e  ao  lazer,  e

administrar  direta  ou  indiretamente  estádios  próprios  ou  de  terceiros,  mediante

convênio, contrato ou instrumento congênere, competindo-lhe:

I - propor, coordenar e implementar, em articulação com órgãos e entidades das

esferas de governo federal, estadual e municipal, a política estadual de turismo, o

Plano Mineiro de Turismo e os demais planos, programas e projetos relacionados ao

apoio e ao incentivo ao turismo;

II - criar e divulgar o calendário oficial de eventos turísticos do Estado;

III  -  promover e difundir,  por meio de atividades turísticas, a cultura mineira, em

articulação com a Secretaria de Estado de Cultura;

IV - promover a intersetorialidade voltada para o desenvolvimento da infraestrutura

turística;

V - fomentar a instalação de empreendimentos ligados às atividades turísticas;

VI - promover e divulgar os produtos turísticos do Estado;

VII  -  propor  normas  visando  ao  estímulo  e  ao  desenvolvimento  do  turismo,  no

âmbito de sua atuação;

VIII  -  executar,  direta ou indiretamente, projetos específicos para implantação de

receptivos  turísticos,  recuperação  de  estética  urbana  e  ambiental  voltada  para  o

turismo e apoio à rede hoteleira e de restaurantes, no âmbito de circuitos turísticos ou

áreas assemelhadas;

IX - promover a gastronomia como atividade integrante da política de turismo do

Estado;

X - elaborar e propor as políticas estaduais de esporte e lazer, bem como realizar as

ações necessárias a sua implantação, acompanhamento e avaliação;

XI  -  articular-se  com  o  governo  federal,  os  governos  municipais,  os  órgãos

estaduais,  o  terceiro  setor  e  o  setor  privado,  objetivando  a  promoção  da

intersetorialidade das ações voltadas para o incremento das atividades físicas, da

prática esportiva e do lazer;

XII - promover o esporte socioeducativo, como meio de inclusão social, e ações que

visem a estimular o surgimento e o desenvolvimento de vocações esportivas;

XIII -  garantir o acesso da população a atividades físicas e práticas esportivas e



3935
____________________________________________________________________________

aprimorar a gestão da política pública de esportes, mediante o monitoramento dos

territórios esportivos mineiros, a capacitação de pessoal e a aplicação de critérios

legais, incluídos o da proporcionalidade de recursos e o de indicadores de resultados

para a aferição da eficiência da atuação da secretaria;

XIV - ampliar as estruturas destinadas à prática de atividades físicas e de esportes

nos municípios, bem como apoiar a sua recuperação e modernização, observados os

objetivos dos programas governamentais e as demandas locais;

XV - promover e coordenar a captação de recursos públicos e privados destinados

a atividades esportivas e de lazer, bem como aprovar projetos esportivos habilitados

para fins de obtenção de recursos provenientes da concessão de incentivos fiscais;

XVI  -  promover  ações  que  visem  à  preservação  e  à  recuperação  da  memória

esportiva no Estado;

XVII - articular-se com os conselhos municipais de esporte, bem como estimular

sua criação em municípios que não dispõem desses órgãos, e com outros conselhos

setoriais, a fim de ampliar a cooperação mútua e estabelecer estratégias comuns de

implementação de políticas públicas;

XVIII - garantir a conservação, a manutenção e a modernização dos estádios sob

sua administração;

XIX - acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos de concessão dos estádios

próprios ou de terceiros sob a responsabilidade do Estado;

XX - exercer atividades correlatas.

Art. 254 - Integram a área de competência da Secretaria de Estado de Turismo e

Esportes:

I - por subordinação administrativa:

a) o Conselho Estadual de Desportos;

b) o Conselho Estadual do Turismo;

II - por vinculação: a empresa Companhia Mineira de Promoções - Prominas.

Art. 255 - A Secretaria de Estado de Turismo e Esportes tem a seguinte estrutura

orgânica básica:

I - Gabinete;

II - Assessoria Jurídica;
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III - Auditoria Setorial;

IV - Assessoria de Comunicação Social;

V - Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação;

VI - Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças;

VII - Subsecretaria de Esportes:

a) Superintendência de Fomento e Incentivo ao Esporte;

b) Superintendência de Programas Esportivos;

c) Superintendência de Gestão de Estruturas Esportivas;

d) Núcleo de Eventos e de Articulação dos Territórios Esportivos;

VIII - Subsecretaria de Turismo:

a) Superintendência de Políticas de Turismo;

b) Superintendência de Estruturas do Turismo;

c) Superintendência de Gastronomia;

IX - Coordenadoria Especial da Copa do Mundo.

Parágrafo único - A Coordenadoria Especial da Copa do Mundo, a que se refere o

inciso IX do caput, integra a Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, em caráter

complementar e temporário, até 31 de dezembro de 2014.

Art. 256 - A Secretaria de Estado de Turismo e Esportes é o órgão gestor do Fundo

de Assistência ao Turismo - Fastur.”.

Art.  33  -  Ficam  extintos  os  cargos  de  Secretário  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude e de Secretário  de Estado de Trabalho e Emprego,  a que se referem,

respectivamente, os incisos XI e XVII do art. 6° da Lei Delegada n° 179, de 2011.

Art. 34 - Ficam extintos os seguintes cargos:

I - Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo, a que se refere o art. 7°

da Lei Delegada n° 179, de 2011;

II - Secretário de Estado Extraordinário de Gestão Metropolitana, a que se refere o

art. 8° da Lei Delegada n° 179, de 2011;

III - Secretário de Estado Extraordinário de Regularização Fundiária, a que se refere

o art. 9° da Lei Delegada n° 179, de 2011;

IV - Secretário de Estado Extraordinário para Coordenação de Investimentos, a que

se refere o art. 1° da Lei n° 20.312, de 27 de julho de 2012, a partir de 1° de abril de
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2014.

Art.  35  -  Fica  extinto  o  cargo  de  Subsecretário  de  Articulação  Política,

correspondente, nos termos do § 3° do art. 6° da Lei Delegada n° 179, de 2011, à

subsecretaria a que se refere a alínea “a” do inciso XIII do art. 5° da Lei Delegada n°

179, de 2011.

Art. 36 - Fica criado um cargo de provimento em comissão de Gestor do Centro de

Serviços Compartilhados, a que se refere o § 4° do art. 6° da Lei Delegada n° 179, de

2011, acrescentado por esta lei.

Art. 37 - Ficam extintos os cargos de provimento em comissão de Vice-Diretor Geral

e de Vice-Presidente, constantes, respectivamente, nos itens V.1.A.1, V.1.B.1, V.7.1,

V.12.1,  V.13.1,  V.14.1  e  V.15.1  e  nos  itens  V.19.1,  V.21.1,  V.22.1,  V.24.1,  V.27.1,

V.28.1 e V.32.1 do Anexo V da Lei Delegada n° 175, de 26 de janeiro de 2007.

Art. 38 - Ficam extintos os cargos de Vice-Presidente da Empresa de Assistência

Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater -, da Empresa de

Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig - e da Rádio Inconfidência Ltda., a

que se refere o art. 25 da Lei Delegada n° 182, de 21 de janeiro de 2011.

Art. 39 - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - do

Gabinete  de  Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Regularização  Fundiária,

constantes no item IV.2.11.7 do Anexo IV da Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro de

2007, consideradas as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos

arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cinco DAD-2;

II - seis DAD-4;

III - dois DAD-6;

IV - um DAD-8;

V - um DAD-10.

Art. 40 - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - e

Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - da Secretaria de Estado de Trabalho

e Emprego, constantes no item IV.2.14-A do Anexo IV da Lei Delegada n° 174, de



3938
____________________________________________________________________________

2007, considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos

arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) seis DAD-1;

b) quatro DAD-2;

c) seis DAD-3;

d) quatro DAD-4;

e) três DAD-5;

f) três DAD-6;

g) três DAD-7;

h) dois DAD-10;

II - Gratificações Temporária Estratégicas:

a) sete GTED-2;

b) vinte GTED-3;

c) três GTED-4.

Art. 41 - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - e

Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - do Gabinete do Secretário de Estado

Extraordinário de Gestão Metropolitana, constantes no item IV.2.11.15 do Anexo IV da

Lei  Delegada n°  174,  de 2007,  considerados  as alterações e os  remanejamentos

efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) quatro DAD-6;

b) cinco DAD-7;

c) cinco DAD-8;

d) um DAD-10;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas: cinco GTED-4.

Art.  42  -  Ficam  transferidos  para  a  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento Social - Sedese - os seguintes cargos de provimento em comissão

do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo -

DAD -,  funções  gratificadas  e  Gratificações  Temporárias  Estratégicas  -  GTE -  da
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Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego, constantes no item IV.2.14-A do Anexo

IV  da  Lei  Delegada  n°  174,  de  2007,  considerados  as  alterações  e  os

remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) seis DAD-1;

b) três DAD-2;

c) vinte DAD-3;

d) vinte e quatro DAD-4;

e) um DAD-5;

f) oito DAD-6;

g) dois DAD-8;

II - funções gratificadas:

a) uma FGD-1;

b) duas FGD-3;

c) seis FGD-4;

d) duas FGD-7;

e) uma FGD-9;

III - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) quinze GTED-2;

c) treze GTED-3;

d) cinco GTED-4.

Art. 43 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Turismo e Esportes -

Setes -  os  seguintes  cargos de provimento em comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento  da  Administração  Direta  do  Poder  Executivo  -  DAD  -,  funções

gratificadas e Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - da Secretaria de Estado

de Esportes e da Juventude, previstos no item IV.2.9 do Anexo IV da Lei Delegada n°

174,  de  2007,  considerados  as  alterações  e  os  remanejamentos  efetuados  nos

termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) um DAD-1;
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b) cinco DAD-2;

c) três DAD-3;

d) quarenta e sete DAD-4;

e) três DAD-5;

f) cinco DAD-6;

g) quatro DAD-7;

h) um DAD-8;

II - funções gratificadas:

a) sete FGD-4;

b) uma FGD-5;

c) duas FGD-6;

d) seis FGD-7;

e) uma FGD-8;

f) uma FGD-9;

III - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) cinco GTED-2;

c) sete GTED-3;

d) cinco GTED-4.

Art. 44 - Fica transferido para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional,

Política Urbana e Gestão Metropolitana um cargo DAD-6, do Gabinete do Secretário

de Estado Extraordinário de Gestão Metropolitana, constante no item IV.2.11.15 do

Anexo  IV  da  Lei  Delegada  n°  174,  de  2007,  considerados  as  alterações  e  os

remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada.

Art.  45  -  Ficam  transferidos  para  a  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  os

seguintes  cargos  de  provimento  em  comissão  do  Grupo  de  Direção  e

Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - da Secretaria

de Estado de Esportes e da Juventude, constantes no item IV.2.9 do Anexo IV da Lei

Delegada  n°  174,  de  2007,  considerados  as  alterações  e  os  remanejamentos

efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - um DAD-2;
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II - três DAD-3;

III - dez DAD-4;

IV - nove DAD-5;

V - três DAD-7;

VI - um DAD-8.

Art. 46 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Turismo e Esportes -

Setes -  os  seguintes  cargos de provimento em comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento  da  Administração  Direta  do  Poder  Executivo  -  DAD  -,  funções

gratificadas  e  Gratificações  Temporárias  Estratégicas  -  GTE  -  do  Gabinete  do

Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo, constantes no item IV.2.11.14

do Anexo IV da  Lei  Delegada n° 174,  de  2007,  considerados as alterações e  os

remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) um DAD-1;

b) cinco DAD-6;

c) um DAD-7;

d) dois DAD-8;

e) dois DAD-9;

f) um DAD-10;

g) dois DAD-11;

II - funções gratificadas:

a) uma FGD-7;

b) duas FGD-9;

III - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) quatro GTED-2;

c) duas GTED-3;

d) uma GTED-4.

§  1° -  Os cargos,  funções gratificadas e  Gratificações Temporárias  Estratégicas

transferidos  nos  termos  deste  artigo  ficam  lotados  na  Coordenadoria  Especial  da

Copa do Mundo, extinguindo-se em 31 de dezembro de 2014.
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§  2°  -  Os  cargos,  funções  gratificadas  e  gratificações  temporárias  estratégicas

extintos nos termos do § 1° serão identificados em decreto.

Art. 47 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Governo - Segov - os

seguintes  cargos  de  provimento  em  comissão  do  Grupo  de  Direção  e

Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - e Gratificações

Temporárias  Estratégicas  -  GTE  -  da  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude, constantes no item IV.2.9 do Anexo IV da Lei Delegada n° 174, de 2007,

considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16

e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) seis DAD-4;

b) quatro DAD-5;

c) dois DAD-6;

d) um DAD-7;

e) dois DAD-8;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) duas GTED-1;

b) seis GTED-4.

Art. 48 - Fica extinto no âmbito da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas

Gerais - ESP-MG -, um cargo DAD-8, constante no item IV.2.21 do Anexo IV da Lei

Delegada n° 174, de 2007.

Art. 49 - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - e

Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - da Secretaria de Estado de Esportes

e da Juventude, constantes no item IV.2.9 do Anexo IV da Lei Delegada n° 174, de

2007, considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos

arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) seis DAD-2;

b) nove DAD-3;

c) quatro DAD-4;
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II - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) cinco GTED-2;

b) oito GTED-3;

c) duas GTED-4.

Art. 50 - Ficam criados os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - e

Gratificações  Temporárias  Estratégicas  -  GTE  -  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana, a que se refere o

item IV.2.6 do Anexo IV da Lei Delegada n° 174, de 2007, considerados as alterações

e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento: nove DAD-4;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas: seis GTED-2.

Art. 51 - Ficam criados os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo - DAD - da

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a que se refere o item

IV.2.2 do Anexo IV da Lei Delegada n° 174, de 2007, considerados as alterações e os

remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16 e 31 da referida lei delegada:

I - um DAD-4;

II - um DAD-3.

Art. 52 - Em função do disposto nos arts. 42 a 51 desta lei, os quadros relativos aos

cargos de provimento em comissão dos itens IV.2.2 e IV.2.4, os itens IV.2.6 e IV.2.7,

os  quadros  relativos  aos  cargos  de  provimento  em  comissão  e  às  gratificações

temporárias estratégicas do item IV.2.11 e os itens IV.2.16 e IV.2.21 do Anexo IV da

Lei  Delegada n°  174,  de 2007,  passam a vigorar  na  forma do Anexo I  desta  lei,

considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 16

e 31 da Lei Delegada n° 174, de 2007.

Art. 53 - Ficam criados os seguintes cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica e Fundacional do Poder

Executivo - DAI - e Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - da Agência de

Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH -, a

que  se  refere  o  item  V.1.A.2  do  Anexo  V  da  Lei  Delegada  n°  175,  de  2007,
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considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14

e 24 da referida lei delegada:

I - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento:

a) um DAI-24;

b) um DAI-26;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas: uma GTEI-4.

Art.  54  -  Ficam  extintos,  no  quadro  de  cargos  em  comissão  da  Administração

Superior da Loteria do Estado de Minas Gerais, constante no item V.2.1 do Anexo V

da Lei Delegada n° 175, de 2007, um cargo de Vice-Diretor-Geral e um cargo de

Diretor.

Art.  55  -  Ficam  criados,  no  quadro  de  cargos  em  comissão  da  Administração

Superior da Loteria do Estado de Minas Gerais, constante no item V.2.1 do Anexo V

da Lei Delegada n° 175, de 2007, um cargo de 1°-Vice-Diretor-Geral e um cargo de

2°-Vice-Diretor-Geral.

Art. 56 - Em função do disposto nos arts. 53 a 55 desta lei, os itens V.1.A.2 e V.2.1

do Anexo V da Lei Delegada n° 175, de 2007, passam a vigorar na forma do Anexo II

desta lei, considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos

arts. 14 e 24 da referida lei delegada.

Art. 57 - Os cargos, funções gratificadas e Gratificações Temporárias Estratégicas

extintos, lotados e transferidos por esta lei serão identificados em decreto.

Art. 58 - Os cargos das carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, Assistente

de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento e Analista de Gestão e Políticas

Públicas em Desenvolvimento, a que se referem, respectivamente, os incisos I, II e III

do art. 1° da Lei n° 15.468, de 13 de janeiro de 2005, lotados, na data de publicação

desta  lei,  na  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da  Juventude  -  Seej  -  e  na

Secretaria de Estado de Turismo - Setur - passam a ser lotados na Secretaria de

Estado de Turismo e Esportes - Setes.

Parágrafo único - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e os

detentores de função pública das carreiras a que se refere o caput lotados na Seej e

na Setur na data de publicação desta lei ficam transferidos para a Setes.

Art. 59 - Os cargos das carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, Assistente
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de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento e Analista de Gestão e Políticas

Públicas em Desenvolvimento, a que se referem, respectivamente, os incisos I, II e III

do art. 1° da Lei n° 15.468, de 2005, lotados, na data de publicação desta lei, na

Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego - Sete - e na Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social - Sedese - passam a ser lotados na Secretaria de Estado de

Trabalho e Desenvolvimento Social - Sedese.

Parágrafo único - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e os

detentores  de  função  pública  das  carreiras  a  que  se  refere  o  caput lotados  na

Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e  Emprego  e  na  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Social  na data de publicação desta lei  ficam transferidos para a

Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social.

Art. 60 - O caput do inciso I do art. 3° da Lei n° 15.468, de 2005, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 3° - (...)

I - na Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social - Sedese -, na

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional,  Política  Urbana  e  Gestão

Metropolitana - Sedru -, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico -

Sede -, na Secretaria de Estado de Turismo e Esportes - Setes -, na Secretaria de

Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  -  Seapa  -,  na  Fundação  de

Educação  para  o  Trabalho  de  Minas  Gerais  -  Utramig  -  e  na  Agência  de

Desenvolvimento  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  -  Agência  RMBH -,

cargos das carreiras de:”.

Art. 61 - O inciso II do art. 8° da Lei n° 15.468, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8° - (...)

II - trinta ou quarenta horas, conforme definido em edital de concurso público, para

os  cargos  das  carreiras  de  Assistente  de  Gestão  e  Políticas  Públicas  em

Desenvolvimento,  Analista  de  Gestão  e  Políticas  Públicas  em  Desenvolvimento,

Técnico  de  Gestão  e  Registro  Empresarial  e  Analista  de  Gestão  e  Registro

Empresarial;”.

Art. 62 - Os incisos I e II do caput do art. 10 da Lei n° 15.468, de 2005, passam a
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vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10 - (...)

I  -  nível  superior,  conforme definido no edital do concurso,  para as carreiras de

Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, Professor de Ensino

Médio e Tecnológico, Analista de Gestão, Metrologia e Qualidade, Analista de Gestão

e Registro Empresarial, Analista de Gestão Lotérica e Analista de Desenvolvimento

Econômico e Social;

II - nível intermediário, conforme definido no edital do concurso, para as carreiras de

Assistente  de Gestão e Políticas  Públicas em Desenvolvimento,  Agente  Fiscal  de

Gestão, Metrologia e Qualidade, Técnico de Gestão e Registro Empresarial, Técnico

de Gestão Lotérica e Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social.”.

Art.  63  -  O art.  11 da Lei  n°  15.468,  de  2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 11 - Não haverá ingresso nas carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais,

Auxiliar  de  Atividades  Operacionais,  Auxiliar  de  Gestão,  Metrologia  e  Qualidade,

Auxiliar  de Gestão e Registro Empresarial, Auxiliar  de Gestão Lotérica, Auxiliar  de

Desenvolvimento  Econômico  e  Social,  Auxiliar  de  Administração  de  Estádios,

Assistente de Administração de Estádios e Analista de Administração de Estádios.”.

Art. 64 - O título do item I.1 do Anexo I da Lei n° 15.468, de 2005, passa a ser: “I.1 -

Sedese, Sedru, Sede, Setes, Seapa, Utramig e Agência RMBH”.

Art. 65 - O título do item III.1 do Anexo III da Lei n° 15.468, de 2005, passa a ser:

“III.1 - Sedese, Sedru, Sede, Setes, Seapa e Utramig”.

Art. 66 - O título do item VIII.1 do Anexo VIII da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro

de  2005,  passa  a  ser:  “VIII.1.TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS

CARREIRAS  DA  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  TRABALHO  E

DESENVOLVIMENTO  SOCIAL -  SEDESE  -,  DA SECRETARIA DE  ESTADO  DE

TURISMO  E  ESPORTES  -  SETES  -,  DA  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO  REGIONAL,  POLÍTICA  URBANA  E  GESTÃO

METROPOLITANA  -  SEDRU  -,  DA  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE -, DA SECRETARIA DE ESTADO DE

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA -,  DA FUNDAÇÃO DE
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EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS - UTRAMIG -, DA AGÊNCIA

DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE -

AGÊNCIA  RMBH  -  E  DA  AGÊNCIA  REGULADORA  DE  SERVIÇOS  DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE

MINAS GERAIS - ARSAE-MG”.

Art. 67 - Os servidores que, na data de publicação desta lei, estiverem em exercício

na  Subsecretaria  de  Políticas  Sobre  Drogas  da  Seej  poderão  ser  cedidos

excepcionalmente à Seds para exercerem as atribuições dos respectivos cargos de

provimento efetivo.

Parágrafo único - A cessão de que trata o  caput será realizada com ônus para a

Seds.

Art.  68  -  Ficam  transferidos  para  a  Secretaria  de  Estado  de  Trabalho  e

Desenvolvimento  Social  os  arquivos,  as  cargas  patrimoniais,  a  execução  de

contratos,  convênios,  acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes  celebrados  pela

Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego, procedendo-se, quando necessário, às

adequações, às ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Parágrafo único - Compete à Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento

Social o monitoramento e o acompanhamento da execução e da prestação de contas

dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de ajustes a que se refere o

caput.

Art. 69 - Ficam transferidos para a Seds os arquivos, as cargas patrimoniais e a

execução  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes

relativos especificamente à temática da política sobre drogas celebrados pela Seej

até  a  data  da  publicação  desta  lei,  procedendo-se,  quando  necessário,  às

adequações, às ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

Parágrafo único -  Competem à Seds o monitoramento e o acompanhamento da

execução  e  da  prestação  de  contas  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras

modalidades de ajustes a que se refere o caput.

Art. 70 - A Setes sucederá, para todos os fins, o Gabinete do Secretário de Estado

Extraordinário  da  Copa  do  Mundo  2014,  assumindo  todos  os  encargos,  direitos,

obrigações e responsabilidades inerentes às atividades desenvolvidas pelo Gabinete.
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§ 1° -  Ficam transferidos para  a  Setes os  arquivos,  as  cargas patrimoniais  e a

execução  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras  modalidades  de  ajustes

celebrados pelo Gabinete até a data da publicação desta lei, procedendo-se, quando

necessário, às adequações, às ratificações, às renovações ou ao apostilamento.

§  2°  -  A Coordenadoria  Especial  da  Copa  do  Mundo,  incluída  por  esta  lei  na

estrutura da Setes, mediante alteração do art. 255 da Lei Delegada n° 180, de 2011,

assumirá a regulação, o monitoramento e a gestão dos contratos, acordos e outras

modalidades de ajustes relativos às obras do Complexo Mineirão-Mineirinho para a

realização  da  Copa  do  Mundo  de  2014,  incluindo  o  contrato  de  concessão

administrativa para reforma e operação do Estádio Governador Magalhães Pinto, bem

como a regulação, o monitoramento e a gestão do contrato de cessão de uso para

reforma e operação do estádio Independência.

§ 3° - Com a extinção da Coordenadoria Especial da Copa do Mundo, as atividades

de que trata o § 2° serão desempenhadas por unidade administrativa da Setes, a ser

indicada  em  ato  do  Secretário  de  Estado  de  Turismo  e  Esportes,  e  as  demais

atividades  da  Coordenadoria  serão  transferidas  para  as  respectivas  secretarias

temáticas, nos termos do regulamento.

Art. 71 - A Sedru sucederá, para todos os fins, o Gabinete do Secretário de Estado

Extraordinário  de  Gestão  Metropolitana,  assumindo  todos  os  encargos,  direitos,

obrigações e responsabilidades inerentes às atividades desenvolvidas pelo Gabinete.

Parágrafo  único  -  Ficam  transferidos  para  a  Sedru  os  arquivos,  as  cargas

patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades

de ajustes celebrados pelo Gabinete até a data da publicação desta lei, procedendo-

se,  quando  necessário,  às  adequações,  às  ratificações,  às  renovações  ou  ao

apostilamento.

Art. 72 - A Seapa sucederá, para todos os fins, o Gabinete do Secretário de Estado

Extraordinário de Regularização Fundiária,  assumindo todos os encargos,  direitos,

obrigações e responsabilidades inerentes às atividades desenvolvidas pelo Gabinete.

Parágrafo  único  -  Ficam  transferidos  para  a  Seapa  os  arquivos,  as  cargas

patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades

de ajustes celebrados pelo Gabinete até a data da publicação desta lei, procedendo-
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se,  quando  necessário,  às  adequações,  às  ratificações,  às  renovações  ou  ao

apostilamento.

Art. 73 - A Governadoria sucederá, para todos os fins, o Gabinete do Secretário de

Estado  Extraordinário  para  Coordenação  de  Investimentos,  assumindo  todos  os

encargos,  direitos,  obrigações  e  responsabilidades  inerentes  às  atividades

desenvolvidas pelo Gabinete.

Parágrafo único - Ficam transferidos para a Governadoria os arquivos, as cargas

patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades

de ajustes  celebrados pelo  Gabinete  do Secretário  de Estado Extraordinário  para

Coordenação de Investimentos até a data da publicação desta lei, procedendo-se,

quando  necessário,  às  adequações,  às  ratificações,  às  renovações  ou  ao

apostilamento.

Art. 74 - Ficam revogados:

I - o art. 152 da Lei n° 7.109, de 13 de outubro de 1977, asseguradas as situações

funcionais estabelecidas até 1° de janeiro de 2015;

II - o parágrafo único do art. 10 da Lei n° 11.403, de 21 de janeiro de 1994;

III - a Lei n° 11.988, de 21 de novembro de 1995;

IV - a Lei n° 13.662, de 17 de julho de 2000;

V - os itens IV.2.9, IV.2.11.7, IV.2.11.14, IV.2.11.15 e IV.2.14-A do Anexo IV da Lei

Delegada n° 174, de 2007;

VI - da Lei Delegada n° 179, de 2011:

a) o inciso XI, a alínea “a” do inciso XIII e o inciso XVII do art. 5°;

b) os incisos XI e XVII do art. 6°;

c) os arts. 7°, 8° e 9°;

d) o inciso XIV e o § 1° do art. 12;

VII - da Lei Delegada n° 180, de 2011:

a) o inciso V do § 2° do art. 9°;

b) o inciso III do § 2° do art. 13, em 1° de abril de 2014;

c) os incisos I, II e III do § 1° do art. 26;

d) o inciso IV do § 1° do art. 26, em 1° de abril de 2014;

e) o inciso VI do art. 27;
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f) os arts. 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65 e 66;

g) o inciso II do art. 37, o inciso II do art. 71 e o inciso IV do art. 75;

h) a alínea “b” do inciso II do art. 80;

i) o inciso VI e a alínea “c” do inciso VIII do art. 85;

j) a alínea “b” do inciso II e a alínea “e” do inciso III do art. 89;

k) o inciso IV, a alínea “a” do inciso VIII, a alínea “b” do inciso IX e o inciso X do art.

92;

l) a alínea “e” do inciso III do art. 99;

m) as alíneas “b” dos incisos II dos arts. 82, 101, 103, 105, 115, 117 e 122;

n) o inciso II do art. 133;

o) o inciso VI do art. 158, o inciso VIII do art. 164 e o inciso II do art. 178;

p) os arts. 181, 182, 183 e 183-A;

q) o inciso IV e a alínea “b” do inciso VIII do art. 200;

r) as alíneas “b” do inciso II e as alíneas “d” do inciso III dos arts. 204, 206 e 208;

s) os incisos V e XIII do art. 212;

t) a alínea “b” do inciso II do art. 226;

u) os arts. 234, 235, 236 e 238;

v) os arts. 240 e 241;

w) os incisos II e VII do art. 244;

x) a alínea “m” do inciso III do art. 248;

VIII - os arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 20.312, de 2012.

Art. 75 - O Poder Executivo providenciará a publicação do texto atualizado das Leis

Delegadas n° 179, de 2011, e n° 180, de 2011.

Art. 76 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:

I - a partir de 1° de abril de 2014, relativamente ao inciso IV do art. 34 e às alíneas

“b” e “d” do inciso VII do art. 74;

II - a partir de 1° de janeiro de 2015, relativamente ao inciso I do art. 74;

III - a partir de 1° de janeiro de 2014, relativamente aos demais dispositivos.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
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Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ANEXO I

(a que se refere o art. 52 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO IV

(a que se refere o § 2° do art. 2° da Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVOS DE VALORES UNITÁRIOS E DE CARGOS DE PROVIMENTO EM

COMISSÃO

IV.2  -  QUANTITATIVOS  DE  CARGOS  DE  PROVIMENTO  EM  COMISSÃO,

FUNÇÕES GRATIFICADAS E GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

ATRIBUÍDOS AOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

(…)

IV.2.2  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  CIÊNCIA,  TECNOLOGIA  E  ENSINO

SUPERIOR - SECTES

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 27.12.2013.

(...)

IV.2.4 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 27.12.2013.

(...)

IV.2.6  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  DESENVOLVIMENTO  REGIONAL,

POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 27.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O  Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

27.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS
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* - O  Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 27.12.2013.

IV.2.7  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  TRABALHO  E  DESENVOLVIMENTO

SOCIAL

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 27.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O  Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

27.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O  Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 27.12.2013.

COORDENADORIA DE APOIO A PESSOA DEFICIENTE - CAADE

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 27.12.2013.

CONSELHO ESTADUAL DA MULHER

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 27.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O  Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

27.12.2013.

(…)

IV.2.11 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 27.12.2013.

(…)

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS
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* - O  Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 27.12.2013.

(…)

IV.2.16 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 27.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O  Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

27.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O  Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 27.12.2013.

(…)

IV.2.21 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 27.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O  Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

27.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O  Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 27.12.2013.

ANEXO II

(a que se refere o art. 56 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3° do art. 2° e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da

Lei Delegada n° 175, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE FUNÇÕES

GRATIFICADAS ESPECÍFICAS E DE GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS
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ESTRATÉGICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO

(...)

V.1.A -  AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE

BELO HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH

(…)

V.1.A.2 -  QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO - DAI

* - O Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O Quantitativo de Funções Gratificadas do Grupo de Direção e Assessoramento

- DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

(...)

V.2 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

V.2.1 - CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

* - O Quantitativo de Cargos em Comissão da Administração Superior foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.050

Altera  a  vinculação  e  a  estrutura  orgânica  do  Departamento  Estadual  de

Telecomunicações de Minas Gerais - Detel-MG - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica acrescentada ao inciso IV do art. 12 da Lei Delegada n° 179, de 1° de

janeiro de 2011, a seguinte alínea "f":

“Art. 12 - (...)

IV - (…)

f) Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - Detel-MG;”.

Art. 2° - O art. 165 da Lei Delegada n° 180, de 20 de janeiro de 2011, passa a

vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 165 - O Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - Detel-

MG -, a que se refere a alínea “f” do inciso IV do art. 12 da Lei Delegada n° 179, de

2011, tem por finalidade executar e fiscalizar a política estadual de telecomunicações

formulada pela Secretaria de Estado de Cultura, competindo-lhe elaborar e executar

plano,  programa e projetos  referentes à repetição e à retransmissão de sinais  de

televisão.”.

Art. 3° - O art. 166 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 166 - O Detel-MG tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I - Direção Superior:

a) Diretor-Geral;

II - Unidades Administrativas:

a) Gabinete;

b) Diretoria de Manutenção.

Parágrafo  único  -  A Secretaria  de  Estado de  Cultura  prestará  apoio  logístico  e

operacional para o funcionamento do Detel-MG.”.

Art. 4° - Fica acrescentado ao art. 91 da Lei Delegada n° 180, de 2011, o seguinte

inciso IX, passando o inciso IX a vigorar como inciso X:

“Art. 91 - (...)

IX - elaborar e executar plano, programa e projetos referentes à comunicação de

dados;”.

Art. 5° - Fica acrescentada ao inciso II do art. 113 da Lei Delegada n° 180, de 2011,

a seguinte alínea "f":

“Art. 113 - (...)

II - (...)

f) o Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - Detel-MG.”.

Art. 6° - O caput do art. 118 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar com a

seguinte  redação,  ficando  acrescentados  ao  artigo  os  seguintes  incisos  V  a  VII,

passando o inciso V a vigorar como inciso VIII:

“Art. 118 - A Fundação TV Minas - Cultural e Educativa - TV Minas -, a que se refere

a  alínea  “c”  do  inciso  IV  do  art.  12  da  Lei  Delegada  n°  179,  de  2011,  tem  por
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finalidade  promover,  por  meio  da  televisão  e  sem  fins  comerciais,  a  difusão  de

atividades  culturais,  a  cidadania  e  a  integração  do  Estado,  bem  como  formular,

executar e fiscalizar a política estadual de telecomunicações, em consonância com as

diretrizes estabelecidas pela SEC, no âmbito das seguintes competências:

(...)

V - elaborar e executar plano, programa e projetos referentes à radiodifusão sonora,

bem como os referentes às comunicações oficiais e às centrais de comunicações

privativas do Estado;

VI  -  promover  processo  de  licitação  para  aquisição,  arrendamento  mercantil,

locação e alienação de equipamentos e materiais utilizados em telecomunicações,

destinados a órgão público da administração direta;

VII  -  prestar  serviços  de  assessoria  em  engenharia  de  telecomunicações  aos

órgãos e entidades da administração pública, em todas as fases de execução de

programa de telecomunicações;”.

Art. 7° - A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Sectes -

sucederá  o  Detel-MG  nos  contratos,  convênios  e  demais  direitos  e  obrigações

relativos à comunicação de dados.

Parágrafo  único  -  Ficam  transferidos  para  a  Sectes  os  arquivos,  as  cargas

patrimoniais, a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de

ajustes relativos à comunicação de dados celebrados pelo Detel-MG até a data da

publicação desta lei.

Art. 8° - A Fundação TV Minas sucederá o Detel-MG nos contratos, convênios e

demais direitos e obrigações relativos à radiodifusão sonora, bem como os referentes

às comunicações oficiais e às centrais de comunicações privativas do Estado.

Parágrafo único - Ficam transferidos para a Fundação TV Minas os arquivos, as

cargas  patrimoniais,  a  execução  dos  contratos,  convênios,  acordos  e  outras

modalidades de ajustes relativos à radiodifusão sonora, bem como os referentes às

comunicações  oficiais  e  às  centrais  de  comunicações  privativas  do  Estado,

celebrados pelo Detel-MG até a data da publicação desta lei.

Art.  9°  -  A Fundação  Rural  Mineira  -  Ruralminas  -  sucederá  o  Detel-MG  nos

contratos, convênios e demais direitos e obrigações relativos à telefonia rural.
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Parágrafo  único  -  Ficam transferidos  para  a Ruralminas os  arquivos,  as  cargas

patrimoniais, a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de

ajustes relativos à telefonia rural celebrados pelo Detel-MG até a data da publicação

desta lei.

Art.  10  -  Ficam  extintos  os  seguintes  cargos  de  provimento  em  comissão  e

Gratificações  Temporárias  Estratégicas  do  Detel-MG,  constantes  no  item  V.4  do

Anexo  V  da  Lei  Delegada  n°  175,  de  26  de  janeiro  de  2007,  considerados  as

alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14 e 24 da referida

lei delegada:

I - da Administração Superior:

a) um cargo de Vice-Diretor-Geral;

b) um cargo de Diretor;

II - do Grupo de Direção e Assessoramento - DAI:

a) dois DAI-3;

b) dois DAI-4;

c) dezessete DAI-10;

d) um DAI-11;

e) dez DAI-13;

f) dois DAI-17;

g) um DAI-19;

h) um DAI-20;

III - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) seis GTEI-1;

b) uma GTEI-2.

Art.  11 -  Ficam transferidos para a Fundação TV Minas os seguintes cargos de

provimento em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento da administração

autárquica  e fundacional  do  Poder  Executivo  -  DAI  -  e  Gratificações Temporárias

Estratégicas - GTE - do Detel-MG, a que se refere o item V.4 do Anexo V da Lei

Delegada  n°  175,  de  2007,  considerados  as  alterações  e  os  remanejamentos

efetuados nos termos dos arts. 14 e 24 da referida lei delegada:

I - do Grupo de Direção e Assessoramento - DAI:
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a) dois DAI-4;

b) quatro DAI-10;

c) dois DAI-13;

II - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) cinco GTEI-1;

b) duas GTEI-2;

c) uma GTEI-4.

Art. 12 - Fica criado, no quadro de cargos de provimento em comissão da Fundação

TV Minas, um cargo de Diretor.

Art.  13  -  Os  cargos  e  Gratificações  Temporárias  Estratégicas  criados,  lotados,

transferidos e extintos por esta lei serão identificados em decreto.

Art. 14 - Em função do disposto nos arts. 10 a 12, os itens V.4 e V.33 do Anexo V da

Lei  Delegada n°  175,  de 2007,  passam a vigorar  na  forma do Anexo I  desta  lei,

considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14

e 24 da referida lei delegada.

Art.  15 -  As carreiras de Auxiliar  Administrativo de Telecomunicações, Assistente

Administrativo de Telecomunicações e Gestor de Telecomunicações, a que se referem

os incisos XVII, XVIII e XX do art. 1° da Lei n° 15.468, de 13 de janeiro de 2005,

passam a compor o Grupo de Atividades de Cultura, de que trata a Lei n° 15.467, de

13 de janeiro de 2005.

§ 1° - Os cargos das carreiras a que se refere o  caput passam a ser lotados na

Fundação TV Minas e serão extintos com a vacância.

§ 2° - Os servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo e detentores de

função pública das carreiras a que se refere o caput lotados no Detel-MG na data de

publicação desta lei ficam transferidos para o quadro de pessoal da Fundação TV

Minas.

Art. 16 - Ficam acrescentados ao art. 1° da Lei n° 15.467, de 2005, os seguintes

incisos XVII, XVIII e XIX:

“Art. 1° - (…)

XVII - Auxiliar Administrativo de Telecomunicações;

XVIII - Assistente Administrativo de Telecomunicações;
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XIX - Gestor de Telecomunicações.”.

Art. 17 - Ficam acrescentadas ao inciso III do art. 3° da Lei n° 15.467, de 2005, as

seguintes alíneas “d”, “e” e “f”:

“Art. 3° - (...)

III - (...)

d) Auxiliar Administrativo de Telecomunicações;

e) Assistente Administrativo de Telecomunicações;

f) Gestor de Telecomunicações;”.

Art.  18 -  O art.  13 da Lei  n° 15.467, de 2005,  passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.  13  -  Não haverá  ingresso nas  carreiras  de Auxiliar  de  Cultura,  Auxiliar  de

Gestão Artística, Auxiliar de Gestão, Proteção e Restauro, Auxiliar Administrativo de

Telecomunicações,  Assistente  Administrativo  de  Telecomunicações  e  Gestor  de

Telecomunicações.”.

Art. 19 - Ficam acrescentados ao Anexo I da Lei n° 15.467, de 2005, os itens I.1.7,

I.1.8 e I.1.9, na forma do Anexo II desta lei.

Art. 20 - Ficam acrescentados ao Anexo II da Lei n° 15.467, de 2005, os itens II.1.7,

II.1.8 e II.1.9, na forma do Anexo III desta lei.

Art. 21 - O item III.1 do Anexo III da Lei n° 15.467, de 2005, passa a vigorar na

forma do Anexo IV desta lei.

Art. 22 - Ficam acrescentados ao Anexo VII da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de

2005, os subitens VII.1.7, VII.1.8 e VII.1.9, na forma do Anexo V desta lei, atualizados

em função dos reajustes concedidos até a data de publicação desta lei.

Art. 23 - Ficam revogados:

I - da Lei n° 15.468, de 13 de janeiro de 2005:

a) os incisos XVII, XVIII e XX do art. 1°;

b) o inciso VI do art. 3°;

c) o item I.6 do Anexo I;

d) o item II.6 do Anexo II;

e) o item III.5 do Anexo III;

II - o item VIII.6 do Anexo VIII da Lei n° 15.961, de 2005;
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III - a alínea “d” do inciso VII do art. 12 da Lei Delegada n° 179, de 2011;

Art. 24 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1° de janeiro de 2014.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ANEXO I

(a que se refere o art. 14 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3° do art. 2° e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da

Lei Delegada n° 175, de 26 de janeiro de 2007)

Quantitativo  de  Cargos  de  Provimento  em  Comissão,  de  Funções  Gratificadas

Específicas e de Gratificações Temporárias  Estratégicas Criadas e Extintas  e sua

Correlação

(...)

V.4 - Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - Detel-MG

V.4.1 - Cargos em Comissão da Administração Superior

* - O Quantitativo de Cargos em Comissão da Administração Superior foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

V.4.2  -  Cargos  de  Provimento  em  Comissão  do  Grupo  de  Direção  e

Assessoramento - DAI

* - O Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

(...)

V.33 - Fundação TV Minas Cultural e Educativa - TV Minas

V.33.1 - Cargos em Comissão da Administração Superior

* - O Quantitativo de Cargos em Comissão da Administração Superior foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

V.33.2 - Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI
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* - O Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

Funções Gratificadas - FGI

*  -  O  Quantitativo  de  Funções  Gratificadas  -  FGI  foi  publicado  no  Diário  do

Legislativo, de 27.12.2013.

Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE

* - O Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE foi publicado no

Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

ANEXO II

(a que se refere o art. 19 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que referem os arts. 1°, 25, 26, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 41, 43 e 45

da Lei n° 15.467, de 13 de janeiro de 2005)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Cultura

I.1 - SEC, FAOP e TV Minas:

(...)

I.1.7 - Auxiliar Administrativo de Telecomunicações

Carga horária semanal de trabalho: 30 horas

*  -  A Estrutura  da  Carreira  de  Auxiliar  Administrativo  de  Telecomunicações  foi

publicada no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

I.1.8 - Assistente Administrativo de Telecomunicações

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* - A Estrutura da Carreira de Assistente Administrativo de Telecomunicações foi

publicada no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

I.1.9 - Gestor de Telecomunicações

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* - A Estrutura da Carreira de Gestor de Telecomunicações foi publicada no Diário

do Legislativo, de 27.12.2013.

ANEXO III

(a que se refere o art. 20 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO II
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(a que se refere o art. 4° da Lei n° 15.467, de 13 de janeiro de 2005)

Atribuições dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividade de Cultura

II.1 - SEC, FAOP e TV Minas

(...)

II.1.7 - Auxiliar Administrativo de Telecomunicações: exercer tarefas auxiliares nas

áreas de administração e engenharia de radiodifusão e telecomunicações, bem como

executar tarefas de apoio operacional nas áreas de administração, serviços gerais e

transportes.

II.1.8 - Assistente Administrativo de Telecomunicações: exercer atividades de apoio

técnico-administrativo nas áreas de administração e  engenharia de radiodifusão e

telecomunicações.

II.1.9 - Gestor de Telecomunicações: exercer atividades de gestão, planejamento,

elaboração,  análise,  execução,  coordenação  e  controle  técnico  de  programas  e

projetos de engenharia de radiodifusão e telecomunicações, bem como nas áreas de

administração, direito, ciências contábeis e econômicas e comunicação.”.

ANEXO IV

(a que se refere o art. 21 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO III

(a que se refere o § 5° do art. 48 da Lei n° 15.467, de 13 de janeiro de 2005)

Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à Constituição n° 49,

de 2001, e de Funções Públicas não Efetivadas

III.1 - SEC, FAOP e TV Minas

* - O Quantitativo de Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à Constituição

nº 49, de 2001, e de Funções Públicas não Efetivadas, foi publicado no  Diário do

Legislativo, de 27.12.2013.

ANEXO V

(a que se refere o art. 22 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO VII

(a que se refere o inciso VII do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

Tabelas de Vencimento Básico dos Servidores das Carreiras do Grupo de Atividades

de Cultura
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VII.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE ESTADO DE CULTURA - SEC -,  FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO -

FAOP - E FUNDAÇÃO TV MINAS - CULTURAL E EDUCATIVA

(...)

VII.1.7 - Carreira de Auxiliar Administrativo de Telecomunicações

Carga horária: 30 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Auxiliar  Administrativo  de

Telecomunicações foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

VII.1.8 - Carreira de Assistente Administrativo de Telecomunicações

Carga horária: 30 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Assistente Administrativo  de

Telecomunicações, carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de

27.12.2013.

Carga horária: 40 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Assistente Administrativo  de

Telecomunicações, carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de

27.12.2013.

VII.1.9 - Carreira de Gestor de Telecomunicações

Carga horária: 30 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Gestor de Telecomunicações,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Gestor de Telecomunicações,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.051

Extingue  a  autarquia  Administração  de  Estádios  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

Ademg - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica extinta a autarquia Administração de Estádios do Estado de Minas

Gerais - Ademg -, criada pelo art. 2° da Lei n° 3.410, de 8 de julho de 1965, e ficam

transferidas suas competências para a Secretaria de Estado de Turismo e Esportes -
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Setes -, a que se refere o inciso XIX do art. 5° da Lei Delegada n° 179, de 1° de

janeiro de 2011.

Art. 2° - A Setes sucederá a Ademg nos contratos e convênios celebrados e nos

demais direitos e obrigações.

Parágrafo  único  -  Ficam  transferidos  para  a  Setes  os  arquivos,  as  cargas

patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades

de ajustes celebrados pela Ademg até a data da publicação desta lei, procedendo-se,

quando  necessário,  às  adequações,  às  ratificações,  às  renovações  ou  ao

apostilamento.

Art.  3°  -  Os  bens  móveis  e  imóveis  que  constituem  o  patrimônio  da  Ademg

reverterão ao patrimônio do Estado.

Art. 4° - Ficam extintos os seguintes cargos de provimento em comissão, funções

gratificadas e Gratificações Temporárias Estratégicas - GTE - da Ademg, constantes

no  item  V.I  do  Anexo  V  da  Lei  Delegada  n°  175,  de  26  de  janeiro  de  2007,

considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14

e 24 da referida lei delegada:

I - cargos da Administração Superior:

a) um cargo de Diretor-Geral;

b) um cargo de Vice-Diretor-Geral;

c) dois cargos de Diretor;

II - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica e

Fundacional do Poder Executivo - DAI:

a) quatro DAI-2;

b) dois DAI-3;

c) um DAI-4;

d) três DAI-5;

e) cinco DAI-6;

f) três DAI-17;

g) três DAI-20;

h) um DAI-21;

III - funções gratificadas:
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a) uma FGI-2;

b) cinco FGI-3;

c) uma FGI-6;

IV - Gratificações Temporárias Estratégicas:

a) uma GTEI-1;

b) oito GTEI-2;

c) uma GTEI-4.

Art.  5°  -  Os  cargos  de  provimento  em  comissão,  as  funções  gratificadas  e  as

Gratificações  Temporárias  Estratégicas  -  GTE  -  extintos  por  esta  lei  serão

identificados em decreto.

Art.  6°  -  Os  cargos  das  carreiras  de  Auxiliar  de  Administração  de Estádios,  de

Assistente de Administração de Estádios e de Analista de Administração de Estádios,

a que se referem, respectivamente, os incisos XXIV, XXV e XXVI do caput do art. 1°

da Lei n° 15.468, de 13 de janeiro de 2005, lotados, na data de publicação desta lei,

na Ademg passam a ser lotados na Setes e serão extintos com a vacância.

Parágrafo único - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e os

detentores de função pública das carreiras a que se refere o caput lotados, na data de

publicação desta lei, na Ademg ficam transferidos para o quadro de pessoal da Setes.

Art. 7° - O caput do inciso VIII do art. 3° da Lei n° 15.468, de 2005, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 3° - (…)

VIII - na Secretaria de Estado de Turismo e Esportes - Setes -, cargos das carreiras

de:”.

Art. 8° - O título do item I.8 do Anexo I da Lei n° 15.468, de 2005, passa a ser: “I.8 -

Setes”.

Art. 9° - O título do item II.8 e os itens II.8.1 e II.8.3 do Anexo II da Lei n° 15.468, de

2005, passam a vigorar na forma do Anexo I desta lei.

Art.10 - O item III.7 do Anexo III da Lei n° 15.468, de 2005, passa a vigorar na forma

do Anexo II desta lei.

Art. 11 - O título do item VIII.8 do Anexo VIII da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro

de  2005,  passa  a  ser:  “VIII.8  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DA
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SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES - SETES”.

Art. 12 - Ficam revogados:

I - os arts. 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10 da Lei n° 3.410, de 1965;

II - o item V.I do Anexo V da Lei Delegada n° 175, de 2007;

III - o inciso IX do art. 12 da Lei Delegada n° 179, de 2011;

IV - os arts. 185 e 186 da Lei Delegada n° 180, de 20 de janeiro de 2011.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1° de janeiro de 2014.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ANEXO I

(a que se refere o art. 9° da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO II

(a que se refere o art. 4° da Lei n° 15.468, de 13 de janeiro de 2005)

Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de

Desenvolvimento Econômico e Social do Poder Executivo

(...)

II.8 - SETES

II.8.1 - AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS

Prestar serviços de suporte e manutenção operacional no âmbito da Secretaria de

Estado de Turismo e Esportes - Setes.

Executar,  sob  orientação,  rotinas  administrativas  básicas  de  preparação,

organização, arquivamento e encaminhamento de documentos e matérias.

Executar  outras  atividades  correlatas  inerentes  ao  seu  cargo,  conforme

necessidade do serviço e orientação superior.

(...)

II.8.3 - ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS

Atuar como profissional de nível superior, de acordo com sua habilitação legal em

todas as atividades desenvolvidas.
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Integrar  equipes  multiprofissionais,  participando  da  definição,  implantação  e

supervisão de programas e planos necessários.

Emitir notas técnicas sobre assuntos específicos de sua área de atuação.

Planejar ações visando ao cumprimento da missão institucional da Setes.

Acompanhar  os processos institucionais,  promovendo os ajustes e as  correções

necessários, com vistas a assegurar a efetividade do planejamento.

Articular de maneira sistêmica os recursos e as capacidades técnicas disponíveis

para a consecução dos objetivos institucionais.

Executar  outras  atividades  correlatas  inerentes  a  seu  cargo,  conforme  a

necessidade do serviço e orientação superior.”

ANEXO II

(a que se refere o art. 10 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO III

(a que se refere o § 5° do art. 63 da Lei n° 15.468, de 13 de janeiro de 2005)

Quantitativo dos Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à Constituição n°

49/2001e das Funções Públicas não Efetivadas do Grupo de Atividades de

Desenvolvimento Econômico e Social

(...)

III.7 - SETES

* - O quadro contendo o Quantitativo dos Cargos Resultantes de Efetivação pela

Emenda à Constituição n° 49/2001 e das Funções Públicas não Efetivadas do Grupo

de Atividades de Desenvolvimento Econômico e Social  foi  publicado no  Diário do

Legislativo, de 27.12.2013.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.052

Dispõe sobre a incorporação, pelo Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -, da

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica incorporada a Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec

-, a que se refere a alínea “b” do inciso III do art. 12 da Lei Delegada n° 179, de 1° de

janeiro de 2011, ao Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -, a que se refere a alínea

“e” do inciso III do art. 12 da referida lei delegada, passando este a denominar-se
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Instituto de Geoinformação e Tecnologia - Igtec.

Art.  2° -  O Igtec sucederá o Cetec nos contratos e convênios celebrados e nos

demais direitos e obrigações.

Parágrafo  único  -  Ficam  transferidos  para  o  Igtec  os  arquivos,  as  cargas

patrimoniais e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades

de ajustes celebrados pelo Cetec até a data da publicação desta lei, procedendo-se,

quando  necessário,  às  adequações,  às  ratificações,  às  renovações  ou  ao

apostilamento.

Art. 3° - Os bens móveis e imóveis que constituem o patrimônio do Cetec reverterão

ao patrimônio do Igtec.

Art. 4° - A alínea “e” do inciso III do art. 12 da Lei Delegada n° 179, de 2011, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12 - (…)

III - (…)

e) Instituto de Geoinformação e Tecnologia - Igtec;”.

Art. 5° - A alínea “e” do inciso II do art. 93 da Lei Delegada n° 180, de 20 de janeiro

de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 93 - (...)

II - (...)

e) o Instituto de Geoinformação e Tecnologia - Igtec;”.

Art. 6° - A Seção V do Capítulo VI do Título II da Lei Delegada n° 180, de 2011,

passa a denominar-se: “Do Instituto de Geoinformação e Tecnologia”.

Art. 7° - O caput do art. 102 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar com

a  seguinte  redação,  e  ficam  acrescentados  ao  artigo  os  incisos  XIII  a  XVII  e  o

parágrafo único a seguir, passando o inciso XIII a vigorar como inciso XVIII:

“Art. 102 - O Instituto de Geoinformação e Tecnologia - Igtec -, a que se refere a

alínea “e” do inciso III do art. 12 da Lei Delegada n° 179, de 2011, tem por finalidade

coordenar  e  executar  pesquisas  e  trabalhos  técnico-científicos  nas  áreas  de

geografia, cartografia e geologia, excetuados os de mapeamento básico para fins de

geologia  econômica,  e  apoiar  a  gestão  e a  difusão de conhecimentos técnicos e

científicos  para  o  desenvolvimento  tecnológico  de  empresas  e  da  administração
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pública, com vistas à elevação da produtividade e da competitividade no Estado e ao

desenvolvimento econômico e social sustentável, observada a política formulada pela

Sectes, competindo-lhe:

(...)

XIII - apoiar o Estado na formulação e viabilização de políticas públicas nas áreas

de pesquisa, desenvolvimento e inovação;

XIV - realizar análises de conjuntura e monitoramento das tendências da economia

industrial estadual, nacional e internacional, observadas as diretrizes de planejamento

público geral e da área industrial;

XV  -  difundir  informações  de  natureza  tecnológica,  experiências  e  projetos

executados  junto  à  sociedade  e  criar  mecanismos  para  facilitar  a  proteção  aos

direitos de propriedade intelectual e patentária da indústria mineira;

XVI - organizar atividades de avaliação de estratégias e de impactos econômicos e

sociais  das políticas,  dos programas e dos projetos  voltados para a indústria  e o

desenvolvimento tecnológico;

XVII  -  prestar,  direta  ou  indiretamente,  serviços  relacionados  à  transferência,  à

adaptação, ao aperfeiçoamento, à criação e à aplicação de tecnologias básicas;

(…)

Parágrafo  único  -  O  Igtec  poderá  estabelecer  parcerias  para  a  consecução  da

finalidade de que trata o caput.”.

Art. 8° - O  caput do art. 103 da Lei Delegada n° 180, de 2011, e a alínea “f” do

inciso  III  do  mesmo  artigo  passam  a  vigorar  com  a  seguinte  redação,  e  fica

acrescentada ao mesmo inciso III a alínea “g” a seguir:

"Art. 103 - O Igtec tem a seguinte estrutura orgânica básica:

(...)

III - (...)

f) Diretoria de Ciências Geodésicas e Ordenamento Territorial;

g) Diretoria de Pesquisa e Gestão de Tecnologias.".

Art.  9° -  Fica extinto o cargo de provimento em comissão de Vice-Diretor-Geral,

constante no item V.6.1 do Anexo V da Lei Delegada n° 175, de 26 de janeiro de

2007.



3970
____________________________________________________________________________

Art. 10 - Ficam extintos, no quadro de cargos de provimento em comissão do Cetec,

constante no item V.20.1 do Anexo V da Lei Delegada n° 175, de 2007, considerados

as  alterações  e  os  remanejamentos  efetuados  nos  termos  dos  arts.  14  e  24  da

referida lei delegada, os seguintes cargos da Administração Superior:

I - um cargo de Presidente;

II - um cargo de Vice-Presidente;

III - um cargo de Diretor.

Art.  11 - Ficam transferidos para o Igtec os seguintes cargos de provimento em

comissão e funções gratificadas do Cetec, constantes no item V.20 do Anexo V da Lei

Delegada  n°  175,  de  2007,  considerados  as  alterações  e  os  remanejamentos

efetuados nos termos dos arts. 14 e 24 da referida lei delegada:

I - cargo da Administração Superior: um cargo de Diretor;

II - cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica e

Fundacional do Poder Executivo - DAI:

a) três DAI-9;

b) dois DAI-17;

c) um DAI-20;

d) um DAI-24;

III - funções gratificadas:

a) duas FGI-1;

b) uma FGI-2;

c) seis FGI-3.

Art. 12 - Em função do disposto nos arts. 9° e 11 desta lei, o item V.6 do Anexo V da

Lei  Delegada  n°  175,  de  2007,  passa  a  vigorar  na  forma  do  Anexo  desta  lei,

considerados as alterações e os remanejamentos efetuados nos termos dos arts. 14

e 24 da referida lei delegada.

Art. 13 - Os cargos das carreiras de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia,

de  Técnico  em  Atividades  de  Ciência  e  Tecnologia,  de  Gestor  em  Ciência  e

Tecnologia  e  de  Pesquisador  em  Ciência  e  Tecnologia,  a  que  se  referem,

respectivamente, os incisos I, II, III e IV do art. 1° da Lei n° 15.466, de 13 de janeiro

de 2005, lotados, na data de publicação desta lei, no Cetec passam a ser lotados no
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Igtec.

Parágrafo único - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e os

detentores de função pública das carreiras a que se refere o caput lotados, na data de

publicação desta lei, no Cetec ficam transferidos para o quadro de pessoal do Igtec.

Art.  14 - O  caput do inciso I  e o inciso II do art.  3° da Lei n° 15.466, de 2005,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3° - (...)

I - na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Sectes -, na

Fundação  de  Amparo  à  Pesquisa  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fapemig  -,  na

Fundação João Pinheiro -  FJP -,  na Fundação Centro Internacional de Educação,

Capacitação  e  Pesquisa  Aplicada  em  Águas  -  Hidroex  -  e  no  Instituto  de

Geoinformação e Tecnologia - Igtec -, cargos das carreiras de:

(...)

II  -  na  Fundação  João  Pinheiro  -  FJP -,  na  Fundação  Centro  Internacional  de

Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas - Hidroex - e no Instituto de

Geoinformação e Tecnologia - Igtec -, cargos da carreira de Pesquisador em Ciência

e Tecnologia.”.

Art. 15 - O título do item I.1 do Anexo I da Lei n° 15.466, de 2005, passa a ser : “I.1 -

Sectes, Fapemig, FJP, Hidroex e Igtec”.

Art. 16 - O título do item I.2 do Anexo I da Lei n° 15.466, de 2005, passa a ser: “I.2 -

FJP, Hidroex e Igtec”.

Art. 17 - O título do item II.1 do Anexo II da Lei n° 15.466, de 2005, passa a ser: “II.1

- Sectes, Fapemig, FJP, Hidroex e Igtec”.

Art. 18 - O título do item II. 2 do Anexo II da Lei n° 15.466, de 2005 passa a ser: “II.2

- FJP, Hidroex e Igtec”.

Art. 19 - O título do item VI.1 do Anexo VI da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de

2005, passa a ser: “VI.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS

DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

- SECTES -, DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS

GERAIS - FAPEMIG -, DA FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP -, DA FUNDAÇÃO

CENTRO  INTERNACIONAL  DE  EDUCAÇÃO,  CAPACITAÇÃO  E  PESQUISA
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APLICADA EM ÁGUAS - HIDROEX - E DO INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E

TECNOLOGIA - IGTEC”.

Art. 20 - O título do item VI.2 do Anexo VI da Lei 15.961, de 2005, passa a ser: “VI.2

- TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DA FJP, DA HIDROEX E DO

IGTEC”.

Art. 21 - Os cargos e funções gratificadas extintos, transferidos e lotados por esta lei

serão identificados em decreto.

Art. 22 - Ficam revogados:

I - o § 2° do art. 5° da Lei n° 12.593, de 28 de julho de 1997;

II - o item V.20 do Anexo V da Lei Delegada n° 175, de 2007;

III - a alínea “b” do inciso III do art. 12 da Lei Delegada n° 179, de 2011;

IV - a alínea “b” do inciso II do art. 93 e os arts. 96 e 97 da Lei Delegada n° 180, de

2011.

Art. 23 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1° de janeiro de 2014.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ANEXO

(a que se refere o art. 12 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3° do art. 2° e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da

Lei Delegada n° 175, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE FUNÇÕES

GRATIFICADAS ESPECÍFICAS E DE GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS

ESTRATÉGICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO

(...)

V.6 - Instituto de Geoinformação e Tecnologia - Igtec

V.6.1 - Cargos em Comissão da Administração Superior

* - O Quantitativo de Cargos em Comissão da Administração Superior foi publicado
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no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

V.6.2 - Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI

* - O Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão do Grupo de Direção e

Assessoramento - DAI foi publicado no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

Funções Gratificadas

* - O Quantitativo de Funções Gratificadas foi publicado no Diário do Legislativo, de

27.12.2013.

Gratificações Temporárias Estratégicas

* - O Quantitativo de Gratificações Temporárias Estratégicas foi publicado no Diário

do Legislativo, de 27.12.2013.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.053

Institui o Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos de Minas

Gerais - PPDDH-MG.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica instituído, no âmbito da Secretaria  de Estado de Desenvolvimento

Social,  o  Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos  Humanos de Minas

Gerais - PPDDH-MG.

Parágrafo  único  -  O  PPDDH-MG  observará  os  princípios  estabelecidos  na

Resolução n° 53/144, de 9 de dezembro de 1998, da Assembleia Geral das Nações

Unidas, e no Decreto Federal n° 6.044, de 12 de fevereiro de 2007.

Art.  2°  -  O PPDDH-MG tem como objetivo adortar  medidas para a proteção de

pessoas  naturais  ou  jurídicas,  grupos,  instituições,  organizações  e  movimentos

sociais  que tenham seus  direitos  violados ou ameaçados em decorrência  de  sua

atuação pelo reconhecimento, respeito, proteção, promoção ou exercício de direitos

humanos.

Art. 3° - Para os fins desta lei, considera-se:

I - defensor dos direitos humanos:

a)  a  pessoa  natural  que  atue,  isolada  ou  como  membro  integrante  de  grupo,

instituição,  organização  ou  movimento  social,  pelo  reconhecimento,  respeito,

proteção, promoção ou exercício dos direitos humanos;
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b) a pessoa jurídica, grupo, instituição, organização ou movimento social que atue

pelo  reconhecimento,  respeito,  proteção,  promoção  ou  exercício  dos  direitos

humanos;

II - violação ou ameaça a conduta atentatória à continuidade da atividade pessoal

ou  institucional  do  defensor  dos  direitos  humanos  e  que se manifeste,  ainda que

indiretamente, sobre sua pessoa, familiares ou integrantes da pessoa jurídica, grupo,

organização ou movimento social, em especial mediante atos que:

a) atentem contra a integridade física, psíquica ou moral, a honra ou o patrimônio;

b) possuam caráter discriminatório de qualquer natureza;

III -  rede de proteção o conjunto de ações e iniciativas de diferentes instituições

governamentais e não governamentais, que se articulam em apoio aos defensores

dos  direitos  humanos  a  fim  de  potencializar  suas  iniciativas,  assegurando-lhes  a

proteção necessária para o desempenho de suas atividades.

Art. 4° - O defensor dos direitos humanos que, em razão de sua atuação, tenha sua

vida ou integridade física, emocional ou social em situação de risco, ou que venha a

ter  sua  atividade  desqualificada  ou  discriminada,  poderá,  nos  termos  desta  lei,

ingressar no PPDDH-MG.

Parágrafo  único  -  A proteção a  que se  refere  o  art.  2°  poderá  ser  estendida  a

cônjuge  ou  companheiro,  ascendente,  descendente  e  dependente  que  tenham

convivência  habitual  com  o  defensor  dos  direitos  humanos,  de  acordo  com  as

necessidades de cada caso.

Art. 5° - São princípios do PPDDH-MG:

I - respeito à dignidade da pessoa humana;

II - não discriminação por motivo de gênero, orientação sexual, origem étnica ou

social,  deficiência,  procedência,  nacionalidade,  atuação  profissional,  raça,  religião,

faixa etária, situação migratória ou outro motivo;

III  -  proteção  e  assistência  aos  defensores  dos  direitos  humanos,

independentemente de nacionalidade e de colaboração em processos judiciais;

IV - promoção e garantia da cidadania e dos direitos humanos;

V - respeito a tratados e convenções internacionais de direitos humanos;

VI - universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos;
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VII -  transversalidade nas políticas  públicas em relação às questões de gênero,

orientação  sexual,  deficiência,  origem  étnica  ou  social,  procedência,  raça  e  faixa

etária.

Art.  6°  -  São diretrizes  gerais  do PPDDH-MG, previstas  na Política Nacional  de

Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos - PNPDDH:

I - fortalecimento do pacto federativo, por meio da atuação conjunta e articulada das

esferas de governo na proteção aos defensores dos direitos humanos e na atuação

das causas que geram o estado de risco ou vulnerabilidade;

II - fomento à cooperação internacional bilateral ou multilateral;

III - articulação com organizações não governamentais, nacionais e internacionais;

IV  -  estruturação  de  rede  de  proteção  aos  defensores  dos  direitos  humanos,

envolvendo as esferas de governo e organizações da sociedade civil;

V - verificação da condição de defensor dos direitos humanos e respectiva proteção

e atendimento;

VI  -  incentivo  e  realização  de  pesquisas  e  diagnósticos,  considerando  as

diversidades regionais, organização e compartilhamento de dados;

VII - incentivo à formação e à capacitação de profissionais para a proteção, bem

como para a verificação da condição de defensor dos direitos humanos e para seu

atendimento;

VIII - incentivo à participação da sociedade civil;

IX - incentivo à participação dos órgãos de classe e conselhos profissionais;

X -  garantia  de  acesso amplo e adequado a informações e estabelecimento de

canais de diálogo entre o Estado, a sociedade e os meios de comunicação;

XI  -  implementação  de  medidas  preventivas  nas  políticas  públicas,  de  maneira

integrada e intersetorial, nas áreas de saúde, educação, trabalho, segurança, justiça,

assistência social, comunicação, cultura, entre outras;

XII - apoio e realização de campanhas socioeducativas e de conscientização nos

âmbitos internacional, nacional, regional e local, consideradas suas especificidades,

que valorizem a imagem e a atuação do defensor dos direitos humanos;

XIII - monitoramento e avaliação de campanhas com a participação da sociedade

civil;
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XIV - apoio à mobilização social e fortalecimento da sociedade civil;

XV  -  fortalecimento  dos  projetos  já  existentes  e  fomento  à  criação  de  novos

projetos;

XVI - cooperação entre os órgãos de segurança pública;

XVII - cooperação jurídica nacional;

XVIII - sigilo dos procedimentos judiciais e administrativos, nos termos da lei;

XIX  -  integração  com  políticas  e  ações  de  repressão  e  responsabilização  dos

autores de crimes correlatos;

XX - proteção à vida;

XXI - prestação de assistência social, médica, psicológica e material;

XXII - iniciativas visando à superação das causas que geram o estado de risco ou

vulnerabilidade;

XXIII - preservação da identidade, imagens e dados pessoais;

XXIV - apoio para o cumprimento de obrigações civis e administrativas que exijam

comparecimento pessoal;

XXV - suspensão temporária das atividades funcionais;

XXVI - excepcionalmente, a transferência de residência ou acomodação provisória

em local sigiloso e compatível com a proteção.

Art. 7° - Fica instituído o Conselho Deliberativo do PPDDH-MG, com as seguintes

competências gerais:

I - deliberar sobre os pedidos de inclusão e exclusão no PPDDH-MG no âmbito de

sua atuação;

II - definir o conjunto de medidas de segurança a serem adotadas em cada caso

incluído  no  PPDDH-MG,  cabendo-lhe,  em  caráter  exclusivo,  a  decisão  sobre  a

concessão de auxílios financeiros;

III  -  decidir  sobre  recursos  interpostos  contra  as  decisões  do  coordenador  do

PPDDH-MG;

IV - atuar na implementação e estruturação do PPDDH-MG;

V - firmar termos de parceria para a ampliação e o aperfeiçoamento do PPDDH-

MG;

VI - solicitar a outros órgãos do poder público a adoção de medidas que assegurem
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a atuação dos defensores dos direitos humanos;

VII - acionar os órgãos competentes para que sejam tomadas medidas judiciais e

administrativas necessárias à proteção dos defensores dos direitos humanos.

Art. 8° - O Conselho Deliberativo do PPDDH-MG terá composição paritária, com

representantes do poder público e da sociedade civil  com atuação na defesa dos

direitos humanos, na forma do regulamento, assegurando-se, quanto aos primeiros, a

participação,  em  caráter  permanente,  das  Defensorias  Públicas  do  Estado  e  da

União, dos Ministérios Públicos do Estado e Federal, da Polícia Civil do Estado de

Minas Gerais - PCMG -, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG - e da

Polícia Federal.

Art.  9°  -  A solicitação  para  ingresso  no  PPDDH-MG  poderá  ser  realizada  pelo

próprio defensor dos direitos humanos ou por quem tenha conhecimento da situação

de risco do defensor dos direitos humanos e deverá ser encaminhada ao presidente

do Conselho Deliberativo e submetido à aprovação do referido conselho, mediante

parecer da equipe técnica.

Parágrafo  único  -  Após  o  atendimento,  todas  as  iniciativas  subsequentes  e

imediatas  que  se  fizerem  necessárias  em  prol  da  proteção  do  atendido  serão

promovidas  pela  equipe  do  PPDDH-MG,  com  a  cooperação de órgãos  do  poder

público.

Art. 10 - Concedido o ingresso solicitado, o defensor dos direitos humanos deverá:

I - fornecer informações de suas atividades em defesa dos direitos humanos com

antecedência suficiente para que o responsável pela sua proteção possa avaliar, sob

o aspecto da segurança, o risco a que o defensor dos direitos humanos estiver sujeito

e verificar a conveniência da manutenção dos compromissos agendados;

II - atender às recomendações dos responsáveis pela proteção, nos assuntos a ela

relacionados,  ou  dispensá-las  formalmente  em  caso  de  discordância,  assumindo

voluntariamente os riscos a que está submetido;

III -  comunicar aos responsáveis pela proteção a ocorrência de qualquer fato ou

situação não rotineira ou que possa ser indicativa de perigo.

Parágrafo único - Para fins do disposto no inciso I, o defensor dos direitos humanos

fornecerá informações relacionadas a todas as suas atividades na hipótese de ter-lhe
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sido estabelecida escolta policial.

Art. 11 - O desligamento do defensor dos direitos humanos do PPDDH-MG ocorrerá

nas seguintes hipóteses:

I  -  solicitação do próprio defensor  dos direitos  humanos ou de seu responsável

legal;

II - cessação dos motivos que ensejaram a proteção;

III - cessação das atividades na defesa dos direitos humanos;

IV -  descumprimento  das  normas,  restrições  e  recomendações  do  PPDDH-MG,

após decisão do Conselho Deliberativo, nos termos de seu regimento interno.

Art.  12  -  Para  garantir  a  segurança  dos  defensores  dos  direitos  humanos,  o

PPDDH-MG poderá, entre outras medidas:

I - articular a rede de proteção;

II - transportar de maneira segura e adequada o defensor dos direitos humanos,

garantindo a continuidade de suas atividades;

III  -  fornecer  e instalar  equipamentos para  a segurança pessoal  ou da sede do

defensor dos direitos humanos;

IV - adotar medidas visando à superação das causas que levaram à inclusão do

defensor dos direitos humanos no PPDDH-MG;

V - viabilizar o atendimento psicológico, médico, de assistência social e jurídica;

VI - prestar ajuda financeira para prover a subsistência individual ou familiar no caso

de o defensor dos direitos humanos, em virtude da ameaça, estar impossibilitado total

ou  parcialmente  de  desenvolver  o  seu trabalho  regular  e  desprovido  de qualquer

outra fonte de renda;

VII -  apoiar e facilitar  o cumprimento de obrigações que exijam comparecimento

pessoal;

VIII - articular a suspensão temporária das atividades funcionais, sem prejuízo dos

respectivos vencimentos ou vantagens, quando o defensor dos direitos humanos em

risco  ou  vulnerabilidade  for  servidor  público  impossibilitado  de  exercer  suas

atividades;

IX  -  viabilizar  a  transferência de  residência  ou  acomodação provisória  em local

sigiloso e compatível com a proteção;
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X - articular a proteção policial, quando necessário, com planejamento adequado

para cada caso;

XI  -  articular  a  transferência  para  o  Programa  de  Assistência  às  Vítimas  e

Testemunhas Ameaçadas, previsto na Lei Federal n° 9.807, de 13 de julho de 1999,

quando for o caso.

Parágrafo único - A ajuda financeira de que trata o inciso VI deverá ser autorizada

pelo  Conselho  Deliberativo  e  será  paga  por  tempo  determinado,  em  valor  nunca

inferior a um salário mínimo vigente.

Art.  13  -  Os  órgãos  policiais  prestarão  a  colaboração  e  o  apoio  necessários  à

execução do PPDDH-MG.

Art.  14  -  A  composição,  o  funcionamento  e  outras  atribuições  do  Conselho

Deliberativo e da equipe técnica do PPDDH-MG serão objeto de regulamentação.

Art.  15  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotação orçamentária própria.

Art. 16 - Ficam acrescentados ao art. 134 da Lei Delegada n° 180, de 20 de janeiro

de 2011, o seguintes inciso VIII e §§ 11 a 13:

“Art. 134 - (...)

VIII - o Comitê Estadual para a Prevenção da Tortura e de Outros Tratamentos ou

Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes - Cept-MG.

(...)

§ 11 - O Cept-MG será composto por treze integrantes do Conselho de Criminologia

e Política Criminal e por treze integrantes designados pelo Governador do Estado

entre representantes indicados por organizações da sociedade civil com reconhecida

atuação na defesa de direitos humanos e no combate à tortura no Estado que não

tenham assento no Conselho de Criminologia e Política Criminal.

§ 12 - Compete ao Cept-MG:

I - acompanhar, monitorar, avaliar a implementação e propor o aperfeiçoamento de

ações,  programas,  projetos  e  planos  de  prevenção e  combate  à  tortura  e  outros

tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, desenvolvidos em âmbito

estadual;

II  -  acompanhar  e  colaborar  para  o  aprimoramento  das  funções  de  órgãos  de
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âmbito nacional ou estadual cuja atuação esteja relacionada com as finalidades do

Cept-MG;

III  -  acompanhar  a  tramitação  dos  procedimentos  de  apuração  administrativa  e

judicial e a tramitação de propostas normativas relacionadas com a prevenção da

tortura e de outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes;

IV - propor e acompanhar projetos de cooperação técnica a serem firmados entre o

Estado  e  a  União,  bem  como  entre  o  Estado  e  os  organismos  nacionais  e

internacionais que tratam da prevenção da tortura e de outros tratamentos ou penas

cruéis, desumanos ou degradantes;

V - recomendar a elaboração de estudos e pesquisas e incentivar a realização de

campanhas  e  o  desenvolvimento  de  políticas  e  programas  relacionados  com  a

prevenção  da  tortura  e  de  outros  tratamentos  ou  penas  cruéis,  desumanos  ou

degradantes;

VI  -  articular-se  com  organizações  e  organismos  locais,  regionais,  nacionais  e

internacionais, com especial atenção à implementação das orientações do Sistema

Interamericano de Direitos Humanos e da Organização das Nações Unidas;

VII - receber denúncias e relatórios produzidos no âmbito do Sistema Estadual de

Prevenção da Tortura e  de  Outros  Tratamentos ou  Penas Cruéis,  Desumanos ou

Degradantes de Minas Gerais - Sisprev-MG;

VIII - apoiar a criação de comitês ou comissões assemelhados na esfera municipal

para o monitoramento e a avaliação das ações locais;

IX - elaborar relatório anual de atividades, na forma e no prazo previstos em seu

regimento interno;

X - elaborar e aprovar seu regimento interno.

§ 13 -  A participação dos integrantes do Cept-MG não será remunerada e será

considerada função pública relevante.”.

Art. 17 - Fica acrescentada ao Capítulo VIII do Título II da Lei Delegada n° 180, de

2011, a seguinte Seção II, constituída pelos arts. 144-A a 144-D:

"TÍTULO II

(…)

CAPÍTULO VIII
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(…)

Seção II

Do Sistema Estadual de Prevenção da Tortura e de Outros Tratamentos ou Penas

Cruéis, Desumanos ou Degradantes de Minas Gerais

Art. 144-A - Fica instituído o Sistema Estadual de Prevenção da Tortura e de Outros

Tratamentos  ou  Penas  Cruéis,  Desumanos  ou  Degradantes  de  Minas  Gerais  -

Sisprev-MG -, com a finalidade de coordenar e integrar as ações de prevenção à

tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes no Estado.

Art. 144-B - O Sisprev-MG é integrado pelas seguintes instituições, sem relação de

subordinação:

I - Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds;

II - Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais;

III - Ministério Público do Estado de Minas Gerais;

IV - Polícia Civil do Estado de Minas Gerais - PCMG;

V - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG;

VI - Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG;

VII - Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais;

VIII - Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa.

Art. 144-C - Compete ao Cept-MG elaborar diretrizes, colaborar no planejamento e

acompanhar e avaliar as ações no âmbito do Sisprev-MG.

Parágrafo único - As Corregedorias-Gerais da PCMG, da PMMG, do CBBMG e da

Seds, a Ouvidoria de Polícia e o Conselho de Criminologia e Política Criminal atuarão

de forma integrada e coordenada, em consonância com as diretrizes elaboradas nos

termos do caput.

Art. 144-D - O Estado adotará, no âmbito do Sisprev-MG, por meio de normas e

ações específicas, as providências necessárias para a implementação do mecanismo

de prevenção previsto no Protocolo Adicional à Convenção Contra a Tortura e Outros

Tratamentos  ou  Penas  Cruéis,  Desumanos  ou  Degradantes,  adotado  na  57ª

Assembleia Geral das Nações Unidas, em 18 de dezembro de 2002.”.

Art. 18 - Fica acrescentado ao art. 74 da Lei n° 8.533, de 17 de abril de 1984, o

seguinte inciso XII:
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“Art. 74 - (…)

XII - atuar na prevenção da tortura e de outras punições ou tratamentos desumanos

e  cruéis,  conforme  as  diretrizes  elaboradas  no  âmbito  do  Sistema  Estadual  de

Prevenção da Tortura e  de  Outros  Tratamentos ou  Penas Cruéis,  Desumanos ou

Degradantes de Minas Gerais - Sisprev-MG.”.

Art. 19 - A implantação do mecanismo de prevenção a que se refere o art. 144-D da

Lei  Delegada n° 180, de 2011, acrescentado por esta lei,  dar-se-á nos termos do

regulamento, no prazo de noventa dias contados da data de publicação desta lei, e

obedecerá  aos  princípios  e  procedimentos  previstos  no  Protocolo  Adicional  à

Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou

Degradantes,  assegurando-se,  na  atuação  dos  integrantes  do  mecanismo,  as

competências e prerrogativas estabelecidas no Protocolo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.054

Altera  a  Lei  n°  14.171,  de  15  de  janeiro  de  2002,  que  cria  o  Instituto  de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene -, e a Lei Delegada n°

180,  de  20  de  janeiro  de  2011,  que  dispõe  sobre  a  estrutura  orgânica  da

administração pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 2° da Lei n° 14.171, de 15 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 2° - Integram a área de abrangência do Idene:

I  -  os  municípios  das  mesorregiões,  estabelecidas  pelo  Instituto  Brasileiro  de

Geografia e Estatística - IBGE -, do Norte de Minas, Jequitinhonha e Vale do Mucuri;

II  -  os  municípios  das  microrregiões,  estabelecidas  pelo  IBGE,  de  Curvelo,

Guanhães, Peçanha, Governador Valadares, Mantena e Aimorés;
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III - os Municípios de Tarumirim, Inhapim, São Sebastião do Anta, São Domingos

das Dores, Imbé de Minas, Ubaporanga, Piedade de Caratinga, Santa Rita de Minas

e Santa Bárbara do Leste, da microrregião de Caratinga, estabelecida pelo IBGE;

IV - os Municípios de Santo Antônio do Itambé e de Serra Azul de Minas;

V  -  os  municípios  do  Estado  não  previstos  nos  incisos  I  a  IV  que  estejam

abrangidos pela Lei Complementar Federal n° 125, de 3 de janeiro de 2007.

Parágrafo único - O disposto nos incisos I a V do  caput será apurado de acordo

com o mapa elaborado pelo Instituto de Geoinformação e Tecnologia - Igtec.”.

Art. 2° - O inciso VI do art. 5° da Lei Delegada n° 179, de 1° de janeiro de 2011,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5° - (…)

VI - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de

Minas Gerais;”.

Art. 3° - O parágrafo único do art. 77 da Lei Delegada n° 180, de 20 de janeiro de

2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 77 - (…)

Parágrafo único - A competência de que trata o caput deste artigo será exercida em

articulação com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e

Nordeste de Minas Gerais - Sedinor.”.

Art. 4° - O caput do art. 145 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar com

a seguinte redação

“Art.  145 - A Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e

Nordeste de Minas Gerais - Sedinor -, a que se refere o inciso VI do art. 5° da Lei

Delegada  n°  179,  de  2011,  tem por  finalidade  coordenar,  em  articulação com as

demais  secretarias  de  Estado,  as  ações  voltadas  para  o  desenvolvimento

socioeconômico dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri  e  do  Norte  e  Nordeste  de

Minas,  notadamente  as  que  visem  à  redução  de  desigualdades  sociais  e  ao

enfrentamento da pobreza, competindo-lhe:”.

Art. 5° - O caput do art. 146 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 146 - A Sedinor tem a seguinte estrutura orgânica:”.
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Art. 6° - O art. 147 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 147 - Integra a área de competência da Sedinor, por vinculação, o Instituto de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene.

Parágrafo único - O apoio técnico, logístico e operacional para o funcionamento da

Sedinor será prestado pelo Idene, nos termos de resolução conjunta.”.

Art. 7° - O art. 149 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 149 - O Idene tem a seguinte estrutura orgânica básica:

I - Conselho de Administração;

II - Direção Superior: Diretor-Geral;

III - Unidades Administrativas:

a) Gabinete;

b) Procuradoria;

c) Auditoria Seccional;

d) Assessoria de Comunicação Social;

e) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças;

f) Diretoria de Captação, Qualificação e Inclusão Regional;

g) Diretoria de Coordenação de Programas e Projetos;

h) Diretoria Regional do Norte de Minas;

i) Diretoria Regional do Vale do Jequitinhonha;

j) Diretoria Regional do Vale do Mucuri;

k) Diretoria Regional do Vale do Rio Doce.

Parágrafo único -  Integram ainda a estrutura orgânica do Idene,  até o limite de

quatorze unidades, as respectivas gerências regionais.”.

Art.  8°  -  O Capítulo  IX  do Título  II  da  Lei  Delegada n°  180,  de  2011,  passa a

denominar-se: “Da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e

Nordeste de Minas Gerais”.

Art. 9° - Fica criado, no Quadro de Cargos em Comissão da Administração Superior

do Idene, um cargo de Diretor, constante no item V.5.1 do Anexo V da Lei Delegada

n° 175, de 26 de janeiro de 2007.
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Parágrafo único - O cargo criado no caput será identificado em decreto.

Art.  10  -  Ficam extintos,  no Quadro  de  Cargos em Comissão da Administração

Superior do Idene, constante no item V.5.1 do Anexo V da Lei Delegada n° 175, de

2007:

I - o cargo de Vice-Diretor Geral;

II - um cargo de Diretor.

Art. 11 - Em função do disposto nos arts. 9° e 10, o item V.5.1 do Anexo V da Lei

Delegada n° 175, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo desta lei.

Art.  12 -  Esta lei  entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos,

relativamente aos arts. 10 e 11, a partir de 1° de janeiro de 2014.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ANEXO

(a que se refere o art. 11 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO V

(a que se referem o § 3° do art. 2° e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da

Lei Delegada n° 175, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE FUNÇÕES

GRATIFICADAS ESPECÍFICAS E DE GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS

ESTRATÉGICAS CRIADAS E EXTINTAS E SUA CORRELAÇÃO

(...)

V.5 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS

GERAIS - IDENE

V.5.1 - CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

* - O Quantitativo de Cargos em Comissão da Administração Superior foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.055

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Nacional

de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica o Poder Executivo autorizado a promover a adesão do Estado de

Minas Gerais ao Programa de Modernização da Administração Geral e Patrimonial

das Defensorias Públicas dos Estados e do Distrito Federal - PMAE Defensorias -,

nos termos da Resolução n° 4.015, de 29 de setembro de 2011, do Banco Central do

Brasil,  mediante  contratação  de  operação  de  crédito  com  o  Banco  Nacional  de

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, até o limite de R$ 11.000.000,00

(onze milhões de reais).

Parágrafo único - A operação a que se refere o  caput tem por objetivo financiar

atividades e projetos voltados à melhoria da eficiência, qualidade e transparência da

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, conforme metas definidas pela Lei n°

20.008, de 4 de janeiro de 2012, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento

Integrado, e constantes no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-

2015, instituído pela Lei n° 20.024, de 9 de janeiro de 2012.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer como contragarantia à União

as receitas geradas pelos tributos a que se refere o art. 155 e os recursos de que

tratam os arts. 157 e 159, I, “a”, e II, da Constituição da República.

Art. 3° - Os recursos provenientes da operação de crédito de que trata esta lei serão

consignados como receita orçamentária do Estado.

Art. 4° - O Orçamento do Estado consignará, anualmente, recursos necessários ao

atendimento  das  despesas  relativas  à  amortização  do  principal,  aos  juros  e  aos

demais encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta lei.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.056

Veda a prática de trote estudantil violento nos estabelecimentos que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - É vedada a prática de trote estudantil violento nos estabelecimentos de
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ensino  médio,  públicos  e  privados,  e  nos  estabelecimentos  públicos  de  educação

superior, integrantes do sistema estadual de educação.

Parágrafo único - Para efeito desta lei, considera-se trote estudantil violento aquele

que  configure  agressão  física,  psicológica  ou  moral  ou  outra  forma  de

constrangimento ou coação contra alunos dos estabelecimentos a que se refere o

caput.

Art. 2° - Os estabelecimentos de que trata o art. 1° incentivarão, com a supervisão

do corpo docente, a realização de atividades solidárias como forma de integração

entre alunos novatos e veteranos.

Art. 3° - Comprovado que o estabelecimento de que trata o art. 1°, por ação ou

omissão,  contribuiu para a ocorrência de trote violento,  fica o agente responsável

sujeito às penalidades estabelecidas em regulamento, na proporção de sua culpa,

assegurado o direito de defesa, sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis.

Art.  4°  -  Os  estudantes  que  praticarem  trote  violento,  nos  termos  do  art.  1°,

sujeitam-se às sanções previstas no regimento do estabelecimento de ensino, sem

prejuízo das sanções penais e civis cabíveis.

Art.  5°  -  Os  estabelecimentos  de  que  trata  o  art.  1°  veicularão  informações  a

respeito do conteúdo desta lei e de seu regulamento, em especial durante a primeira

semana do período letivo.

Art. 6° - Fica revogada a Lei n° 13.818, de 11 de janeiro de 2001.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.057

Acrescenta incisos ao art. 5º da Lei n° 18.874, de 20 de maio de 2010, que dispõe

sobre  a Política  Estadual  de Atenção Integral  à  Saúde do Homem no âmbito do

Sistema Único de Saúde - SUS.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam acrescentados ao art. 5° da Lei n° 18.874, de 20 de maio de 2010,
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os seguintes incisos XI a XIII:

“Art. 5° - (...)

XI - implantar e difundir ações eficazes de prevenção ao câncer;

XII - aperfeiçoar e expandir a assistência oncológica;

XIII - estimular a implantação de ações referentes ao câncer de próstata.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.058

Institui  a  política  estadual  de  desenvolvimento  rural  sustentável  da  agricultura

familiar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituída a política estadual de desenvolvimento rural sustentável da

agricultura familiar - Pedraf -, que norteará a elaboração e a implementação do plano

estadual de desenvolvimento rural sustentável da agricultura familiar - Pledraf.

§ 1°  -  A Pedraf  tem por  objetivo orientar  as  ações de governo voltadas para o

desenvolvimento rural sustentável e solidário e para o fortalecimento da agricultura

familiar no Estado, garantida a participação da sociedade civil organizada.

§ 2° - A Pedraf será desenvolvida, no que couber, em articulação com a política

estadual de desenvolvimento agrícola, de que trata a Lei n° 11.405, de 28 de janeiro

de  1994,  bem  como  com  as  políticas  públicas,  os  órgãos  e  os  conselhos  de

representação da agricultura familiar no âmbito federal.

Art.  2°  -  O art.  2°  da Lei  n°  11.405,  de  1994,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  2°  -  A política  estadual  de  desenvolvimento  agrícola  fundamenta-se,  entre

outros, nos seguintes princípios:

I - a produção de alimentos básicos e a sua distribuição, preservados os interesses

dos  produtores  e  consumidores,  mediante  a  adoção  de  estratégia  global  de

intervenção;
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II  - o abastecimento adequado e a segurança alimentar como condições básicas

para  a  tranquilidade  social,  a  ordem  pública,  o  processo  de  desenvolvimento

socioeconômico e os direitos da cidadania;

III - a adoção da sustentabilidade socioeconômica e ambiental como paradigma na

redução das desigualdades sociais e regionais e na promoção de agroecossistemas

viáveis;

IV - o reconhecimento, pelo poder público, da diversidade de características dos

estabelecimentos rurais quanto à estrutura fundiária, às condições edafoclimáticas, à

capacidade empresarial, ao uso de tecnologias e às condições socioeconômicas e

culturais, na definição de suas ações;

V  -  a  participação  social  na  formulação,  na  execução e  no  monitoramento  das

políticas  agrícolas  e  dos  planos  de  desenvolvimento  rural  sustentável  e  solidário

como condição necessária para assegurar a sua legitimidade;

VI - a articulação do Estado com a administração federal e com as administrações

municipais, com vistas a promover o desenvolvimento sustentável do setor agrícola e

dos espaços rurais;

VII  -  o  acesso das famílias  rurais  aos serviços essenciais  de saúde,  educação,

segurança  pública,  transporte,  eletrificação,  comunicação,  habitação,  saneamento,

lazer e cultura, bem como a outros benefícios sociais;

VIII - articulação entre o poder público e a iniciativa privada, com vistas a dotar a

produção  agropecuária  de  condições  de  competitividade  nos  mercados  interno  e

externo;

IX - a compatibilização entre a política agrícola estadual e a política agrária, a fim de

fornecer  a  esta  as  condições  necessárias  à  sua  viabilização  técnica  e

socioeconômica;

X - a geração de emprego e renda, bem como de receitas de tributos para o Estado,

que as administrará com vistas a manter e elevar o potencial e a sustentabilidade do

setor agrícola;

XI - o desenvolvimento da agricultura familiar, com vistas a sua integração gradual

na economia de mercado;

XII - a universalização do acesso às políticas públicas estaduais e federais com
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foco  no  atendimento  da  agricultura  familiar  e  dos  povos  e  das  comunidades

tradicionais;

XIII - a agricultura como atividade econômica que deve proporcionar rentabilidade

compatível com a de outros setores da economia;

XIV - o apoio à organização associativa de produtores e trabalhadores rurais como

condição necessária para a estabilidade e para o pleno desenvolvimento do setor

agrícola e dos espaços rurais;

XV - a valorização da responsabilidade coletiva e compartilhada, tendo por base os

princípios da autogestão e da cooperação;

XVI  -  o  reconhecimento  da  importância  do  patrimônio  ambiental,  sociocultural  e

econômico relacionado com as atividades agropecuárias e com os espaços rurais;

XVII  -  a  transparência  dos  programas,  das  ações  e  da  aplicação  de  recursos

públicos  no  âmbito  das  políticas  públicas  relativas  ao  desenvolvimento  rural

sustentável;

XVIII  -  a  dinamização econômica com base nas inovações tecnológicas para o

estabelecimento  de  modelo  sustentável  de  produção  agropecuária,  extrativista,

florestal e pesqueira;

XIX - o fortalecimento dos mecanismos de controle e gestão social,  tendo como

base o protagonismo das organizações da sociedade civil.

§ 1° - A atividade agrícola compreende processos físicos, químicos e biológicos em

que os recursos naturais envolvidos devem ser utilizados e gerenciados com vistas

ao cumprimento da função social e econômica da propriedade rural, voltada para o

desenvolvimento rural sustentável.

§ 2° - O setor agrícola é constituído, entre outros, pelos segmentos de produção, de

insumos, de comércio, de abastecimento e de armazenamento e pela agroindústria,

os quais respondem diferenciadamente às políticas públicas e ao mercado.”.

Art.  3°  -  O art.  3°  da Lei  n°  11.405,  de  1994,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 3° - São objetivos da política estadual de desenvolvimento agrícola:

I - definir e disciplinar as ações e os instrumentos do poder público destinados a

promover, regular, fiscalizar, controlar e avaliar as atividades e suprir as necessidades
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do  setor  agrícola,  com  vistas  a  assegurar  o  incremento  da  produção  e  da

produtividade  agrícola,  a  rentabilidade  dos  empreendimentos,  a  estabilidade  dos

preços e do mercado, a redução das disparidades regionais e de renda e a melhoria

das condições de vida da família rural;

II - garantir a regularidade do abastecimento alimentar, mediante oferta crescente e

sustentada  dos  produtos  básicos  para  a  alimentação  da  população,  que  será

devidamente orientada;

III - estimular e apoiar as iniciativas de organização cooperativa e associativa de

produtores e trabalhadores rurais;

IV - eliminar distorções que afetem o desempenho das funções socioeconômicas da

agricultura;

V  -  proteger  o  meio  ambiente,  garantir  o  uso racional  dos  recursos  naturais  e

estimular a recuperação dos ecossistemas degradados;

VI  -  promover  a  formação de  estoques  estratégicos  e  a  elevação  dos  padrões

competitivos,  com  vistas  ao  estabelecimento  de  melhores  condições  para  a

comercialização, o abastecimento e a exportação dos produtos;

VII - prestar apoio institucional ao produtor rural, garantido atendimento prioritário e

diferenciado ao agricultor familiar, aos povos e comunidades tradicionais, bem como

aos beneficiários dos programas de reforma agrária;

VIII - prestar assistência técnica e extensão rural pública, gratuita e de qualidade,

para a agricultura familiar e para os povos e comunidades tradicionais;

IX - promover a integração das políticas públicas destinadas ao setor agrícola com

as demais, de modo a proporcionar acesso da família  rural a infraestrutura e aos

serviços  de  saúde,  assistência  social,  saneamento,  segurança,  transporte,

eletrificação,  habitação  rural,  cultura,  lazer,  esporte  e  comunicação,  incluídos  a

telefonia e o acesso à internet e a sinal de televisão e rádio;

X - estimular o processo de agroindustrialização, incluídas a fabricação de insumos

e as demais fases da cadeia produtiva, com preferência para:

a) as regiões produtoras na implantação de projetos e empreendimentos;

b)  a  diversificação  com  foco  nos  empreendimentos  agroindustriais  rurais  de

pequeno porte;
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XI  -  promover  e  estimular  o  desenvolvimento  de  ciência,  tecnologia  e  inovação

agrícolas, públicas e privadas, em especial aquelas voltadas para a utilização dos

fatores internos de produção;

XII - garantir a integração e a ampliação do acesso, entre outros itens, a:

a) infraestrutura de produção e logística de qualidade no campo;

b) transferência da tecnologia gerada pela pesquisa agropecuária, prioritariamente

com enfoque agroecológico;

c) equipamentos e sistemas de comercialização e abastecimento alimentar;

d) educação contextualizada de qualidade, capacitação e profissionalização;

XIII - garantir o papel estratégico dos espaços rurais na construção de um modelo

de desenvolvimento rural sustentável e solidário com base na agrobiodiversidade;

XIV - fortalecer processos de dinamização econômica, social, cultural e política dos

espaços rurais;

XV - priorizar o fortalecimento da agricultura familiar e dos povos e comunidades

tradicionais, definidos em lei federal, visando à garantia da soberania e da segurança

alimentar e nutricional e à democratização do acesso à terra;

XVI - garantir o acesso universal à água de qualidade e em quantidade suficiente,

com  prioridade  para  as  famílias  em  situação  de  insegurança  hídrica  e  para  a

produção de alimentos da agricultura familiar;

XVII - formular e implementar programas e ações que assegurem a preservação da

biodiversidade, a reprodução do patrimônio cultural e a permanência das populações

rurais com dignidade nas áreas rurais, observando a diversidade social e étnico-racial

e a equidade de gênero e geração;

XVIII - promover nas áreas rurais a conformidade com as leis trabalhistas vigentes;

XIX  -  garantir  apoio  à  regularização  ambiental  dos  estabelecimentos  rurais  da

agricultura  familiar,  em  especial  à  inclusão desses  estabelecimentos  no  Cadastro

Ambiental Rural - CAR -, criado pela Lei Federal n° 12.651, de 25 de maio de 2012;

XX - garantir apoio à regularização sanitária dos estabelecimentos agroindustriais

rurais de pequeno porte, regulados pela Lei n° 19.476, de 11 de janeiro de 2011;

XXI  -  consolidar  mecanismos e instrumentos de  gestão social  no planejamento,

elaboração, integração, controle e monitoramento das políticas públicas.”.
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Art. 4° - A formulação e a implementação do Pledraf serão realizadas pelo Poder

Executivo,  sob  a  coordenação  do  Conselho  Estadual  de  Desenvolvimento  Rural

Sustentável - Cedraf -, garantida a participação da sociedade civil organizada, tendo

como base as seguintes diretrizes:

I - potencialização da diversidade ambiental, social, cultural e econômica, além da

valorização  das  múltiplas  funções  desempenhadas  pela  agricultura  familiar  e  por

povos e comunidades tradicionais;

II - dinamização da pluriatividade econômica por meio das inovações tecnológicas e

da democratização do acesso às tecnologias relacionadas a sistemas de produção

sustentáveis, sobretudo de base agroecológica;

III  -  fortalecimento  dos  fatores  de  atratividade  geradores  de  qualidade  de  vida,

inclusão social e igualdade de oportunidades nos espaços rurais;

IV  -  fortalecimento  de  arranjo  institucional  articulado  de  forma  intersetorial  que

estimule a integração das ações do Estado no âmbito da Pedraf;

V  -  consolidação  dos  mecanismos  de  controle  e  gestão  social,  a  partir  do

protagonismo das organizações da sociedade civil.

§ 1° - Além das diretrizes previstas no caput, a elaboração do Pledraf observará as

prioridades  emanadas  da  Conferência  Estadual  de  Desenvolvimento  Rural

Sustentável a que se refere o inciso I do art. 6°.

§ 2° - Para a execução do Pledraf, além das dotações orçamentárias consignadas

na Lei Orçamentária Anual, os órgãos públicos envolvidos poderão firmar convênios,

acordos de cooperação, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com órgãos e

entidades da administração pública federal e com consórcios públicos, entidades de

direito público e privado sem fins lucrativos, nacionais ou estrangeiras, observada a

legislação vigente.

§ 3° - O Poder Executivo estadual apoiará e incentivará, no que for aplicável, a

elaboração  de  leis  municipais  que  instituam  as  políticas  municipais  de

desenvolvimento rural sustentável e da agricultura familiar  bem como o respectivo

plano municipal alinhados com o Pledraf.

Art. 5° - Constituem público-alvo dos planos e ações derivados da Pedraf:

I - o agricultor familiar, conforme o art. 3° da Lei Federal n° 11.326, de 24 de julho
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de 2006;

II - o trabalhador assalariado em atividade agropecuária, conforme regulamento;

III - o beneficiário de programas estaduais ou federais de crédito fundiário;

IV - a mulher de baixa renda residente no meio rural, conforme regulamento;

V - o jovem filho de agricultor familiar ou trabalhador assalariado a que se referem,

respectivamente, os incisos I e II deste artigo;

VI - o quilombola formalmente reconhecido;

VII - o indígena.

Art.  6°  -  A formulação,  o  planejamento,  a  execução,  o  acompanhamento  e  o

monitoramento da Pedraf serão realizados:

I  -  pela  Conferência  Estadual  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável,  instância

responsável pela formulação das diretrizes e prioridades da Pedraf;

II  -  pelo  Cedraf,  que  terá  sua  composição  e  atribuições  estabelecidas  no

regulamento, garantida a participação de representantes de órgãos governamentais e

de entidades e organizações da sociedade civil;

III  -  pelos  Conselhos  Municipais  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável  e

congêneres, no âmbito de suas atribuições;

IV - pelas instâncias, pelos fóruns, pelos colegiados e pelas instituições privadas

dos espaços rurais alinhados com o objetivo da Pedraf e reconhecidos pelo Cedraf.

Art.  7°  -  Constituem  fontes  de  recursos  para  a  implementação  da  Pedraf  as

dotações  orçamentárias  consignadas  no  orçamento  anual  do  Estado,  além  de

recursos oriundos de convênios,  acordos de cooperação e doações,  entre outros,

observada a legislação vigente.

§ 1° - Os órgãos públicos e entidades da sociedade civil participantes da Pedraf

poderão  receber  recursos  do  Fundo  de  Erradicação  da  Miséria  -  FEM  -,  para

aplicação em programas e ações que atendam às finalidades previstas no art. 4° da

Lei  n°  19.990,  de  29  de  dezembro  de  2011,  e  de  outros  fundos  nacionais  e

internacionais que apoiem ações de desenvolvimento rural sustentável solidário.

§ 2° - Os programas e projetos oriundos da União vinculados à agricultura familiar e

aos povos e comunidades tradicionais poderão ter sua execução viabilizada por meio

de convênios, contratos e parcerias com os órgãos públicos estaduais e entidades da
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sociedade civil reconhecidas pelo Cedraf.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.059

Institui  a  política  estadual  para  o  desenvolvimento  sustentável  dos  povos  e

comunidades tradicionais de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituída a política estadual para o desenvolvimento sustentável dos

povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais.

Art. 2° - Para os fins desta lei, consideram-se:

I - povos e comunidades tradicionais os grupos culturalmente diferenciados que se

reconhecem como tais e possuem formas próprias de organização social, ocupando

territórios e utilizando recursos naturais como condição para sua reprodução cultural,

social,  religiosa,  ancestral  e  econômica  e  aplicando  conhecimentos,  inovações  e

práticas gerados e transmitidos pela tradição;

II  -  territórios  tradicionalmente  ocupados  os  espaços  necessários  à  reprodução

cultural,  social  e  econômica  dos  povos  e  comunidades  tradicionais,  sejam  eles

utilizados de forma permanente ou temporária, observando-se, no que diz respeito

aos povos indígenas e quilombolas, o que dispõem, respectivamente, o art. 231 da

Constituição  da  República  e  o  art.  68  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais

Transitórias  da  mesma  Constituição,  combinados  com  as  regulamentações

pertinentes;

III - desenvolvimento sustentável a melhoria permanente da qualidade de vida e da

realização  das  potencialidades  humanas,  mediante  a  utilização  planejada  dos

recursos  naturais  e  econômico-sociais,  de  modo  a  garantir-lhes  a  transmissão,

aprimorados, às gerações futuras.

Art.  3°  -  É  objetivo  geral  da  política  de  que  trata  esta  lei  promover  o

desenvolvimento  integral  dos  povos  e  comunidades  tradicionais,  com  ênfase  no
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reconhecimento, no fortalecimento e na garantia de seus direitos territoriais, sociais,

ambientais  e econômicos, respeitando-se e valorizando-se sua identidade cultural,

bem como suas formas de organização, relações de trabalho e instituições.

Art.  4°  -  São  objetivos  específicos  da  política  estadual  para  o  desenvolvimento

sustentável dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais:

I  -  reconhecer,  respeitar  e  valorizar  a  diversidade  econômico-social,  cultural  e

ambiental  dos  povos  e  comunidades  tradicionais  que  interagem  nos  diferentes

biomas e ecossistemas, em áreas rurais ou urbanas;

II  -  preservar e promover os direitos à identidade própria,  à cultura particular,  à

memória histórica e ao exercício de práticas comunitárias, para o pleno exercício da

cidadania, da liberdade e da individualidade;

III  -  proteger e valorizar os direitos dos povos e comunidades tradicionais sobre

seus conhecimentos, práticas e usos, assegurando-se a justa e equitativa repartição

dos benefícios deles derivados;

IV  -  melhorar  a  qualidade  de  vida  dos  povos  e  comunidades  tradicionais,

ampliando-se as possibilidades de sustentabilidade para as gerações futuras;

V  -  conferir  celeridade  ao  reconhecimento  da  autoidentificação  dos  povos  e

comunidades tradicionais,  propiciando-lhes o  acesso  pleno aos  seus  direitos  civis

individuais e coletivos;

VI - garantir  aos povos e comunidades tradicionais o uso de seus territórios por

meio de sua posse efetiva ou propriedade, mediante regularização e titulação das

terras,  assegurando-se  o  livre  acesso  aos  recursos  naturais  necessários  à  sua

reprodução física, cultural, social e econômica;

VII - solucionar os conflitos gerados em decorrência da implantação de Unidades de

Conservação  de  Proteção  Integral  em  territórios  tradicionalmente  ocupados,

estimulando-se alternativas como a criação de Unidades de Conservação de Uso

Sustentável, previstas na Lei Federal no 9.985, de 18 de julho de 2000;

VIII  -  assegurar  aos povos e  comunidades tradicionais  a  permanência  em seus

territórios e o pleno exercício de seus direitos individuais e coletivos, sobretudo nas

situações de conflito ou ameaça à sua integridade, bem como a defesa dos direitos

afetados  direta  ou  indiretamente,  seja  especificamente  por  projetos,  obras  e
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empreendimentos,  seja genericamente  pela reprodução das relações de produção

dominantes na sociedade;

IX - garantir  que empresas responsáveis por projetos, obras e empreendimentos

compensem  ou  indenizem  os  povos  e  comunidades  tradicionais  pelos  prejuízos

causados  nos  territórios  tradicionalmente  ocupados  e  reparem  os  danos  físicos,

culturais, ambientais ou socioeconômicos;

X - assegurar a implantação dos sistemas de infraestrutura e de acesso, além dos

serviços  e  equipamentos  públicos  adequados  às  realidades  e  às  demandas

socioeconômicas e culturais dos povos e das comunidades tradicionais;

XI - promover ações de sustentabilidade socioeconômica e produtiva, incentivando-

se o desenvolvimento de tecnologias adequadas, respeitando-se práticas, saberes e

formas de organização social dos povos e comunidades tradicionais e assegurando-

se o acesso dessas populações a recursos naturais e potencialidades de biomas e

ecossistemas;

XII - assegurar o acesso aos recursos da biodiversidade e do patrimônio genético,

com  a  repartição  justa  e  equitativa  de  benefícios  derivados  da  utilização  do

conhecimento tradicional e de práticas e inovações relevantes para a conservação da

diversidade biológica e para a utilização sustentável de seus componentes;

XIII - implementar estratégias para o mapeamento e a caracterização demográfica e

socioeconômica dos  povos  e  das  comunidades  tradicionais,  de  forma a  propiciar

visibilidade a essas populações e a orientar o planejamento e a execução de políticas

públicas  que  resguardem  seus  direitos  territoriais,  sociais,  culturais,  ancestrais  e

econômicos;

XIV - promover o acesso dos povos e das comunidades tradicionais às políticas

públicas  e  a  participação  de  seus  representantes  nas  instâncias  de  deliberação,

fiscalização e controle social das ações governamentais, especialmente no que se

refere a projetos que envolvam direitos e interesses dessas populações;

XV  -  otimizar  a  inserção  dos  povos  e  comunidades  tradicionais  em  ações  e

programas sociais, estabelecendo-se recortes e enfoques diferenciados voltados para

essas populações;

XVI - garantir aos povos e comunidades tradicionais o acesso a serviços de saúde
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de qualidade e apropriados às suas características socioculturais,  necessidades e

demandas,  incorporando-se,  nos  casos  adequados,  as  concepções  e  práticas  da

medicina tradicional e fitoterápica;

XVII - incentivar a elaboração de política pública de saúde específica, direcionada

aos povos e comunidades tradicionais;

XVIII  -  prover  a  segurança  alimentar  e  nutricional  como  direito  universal  dos

indivíduos, garantindo-lhes acesso regular e permanente a alimentos de qualidade,

em quantidade suficiente, de forma compatível com outras necessidades essenciais,

baseada em práticas sustentáveis e promotoras de saúde, articulando-a e integrando-

a no Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e ao Sistema Estadual

de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais;

XIX  -  fomentar  o  acesso  ao  sistema  público  previdenciário,  observando-se  as

especificidades dos povos e comunidades tradicionais no que diz respeito às suas

atividades ocupacionais e a doenças laborais porventura delas decorrentes;

XX - incentivar as formas tradicionais  de educação, articulando-as com políticas

pedagógicas  avançadas,  e  intensificar  processos  dialógicos  como contribuição  ao

desenvolvimento próprio de cada povo e comunidade, garantindo-se sua participação

nos processos de ensino formais e informais;

XXI - estimular a permanência dos jovens dos povos e comunidades tradicionais em

seus territórios, por meio de ações que promovam a sustentabilidade socioeconômica

e produtiva, a celeridade dos processos de regularização fundiária e outros incentivos

que visem reduzir a migração sazonal ou definitiva;

XXII - implementar e fortalecer projetos que valorizem a importância histórica e a

liderança  étnico-social  desempenhada  pelas  mulheres  pertencentes  aos  povos  e

comunidades tradicionais, assegurando-se a participação feminina em instâncias de

interlocução com órgãos governamentais;

XXIII  - promover a educação sobre a importância dos direitos humanos, sociais,

culturais, ambientais e econômicos, de modo a revigorar o comprometimento com a

vivência e as práticas coletivas;

XXIV  -  apoiar  os  processos  de  constituição  de  organizações  pelos  povos  e

comunidades  tradicionais  e  incentivar  ações  de  associativismo  e  cooperativismo,
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respeitando-se as formas tradicionais de representação;

XXV  -  garantir  aos  povos  e  às  comunidades  tradicionais,  por  meio  de  suas

organizações representativas e de apoio, o acesso a verbas públicas e a condições

facilitadas para a gestão desses recursos financeiros;

XXVI - assegurar proteção e assistência a representantes, grupos ou instituições

que atuem na promoção e defesa dos direitos dos povos e comunidades tradicionais

e que, em razão de sua atividade, sejam expostos a situações de risco.

Art. 5° - As ações voltadas à efetivação da política de que trata esta lei ocorrerão de

forma intersetorial, integrada, sistemática e coordenada, obedecendo-se às seguintes

diretrizes:

I  -  efetivação  dos  direitos  fundamentais  e  sociais  dos  povos  e  comunidades

tradicionais;

II  -  combate aos preconceitos fundados no racismo e promoção de abordagens

específicas para as diferenças de situação cultural, econômica, de gênero, de etnia,

de idade, de religiosidade, de ancestralidade, de orientação sexual e de atividades

laborais, em todas as suas manifestações, buscando-se eliminar quaisquer relações

discriminatórias decorrentes de desigualdades histórico-sociais;

III  -  garantia  aos povos e comunidades tradicionais do direito à informação, em

linguagem  acessível,  especialmente  no  que  se  refere  ao  conhecimento  dos

documentos produzidos no âmbito da política de que trata esta lei;

IV -  descentralização,  transversalidade e articulação das políticas  públicas,  com

ampla  participação  da sociedade  civil,  de  modo a  propiciar  a  eficácia  das  ações

governamentais voltadas para os povos e comunidades tradicionais;

V  -  participação  dos  povos  e  das  comunidades  tradicionais  em  instâncias

institucionais e mecanismos de controle social, propiciando-lhes o protagonismo nos

processos  decisórios  relacionados  a  seus  direitos  e  interesses,  inclusive  na

elaboração, no monitoramento e na execução de programas e ações.

Art.  6°  -  O  Estado  identificará  os  povos  e  as  comunidades  tradicionais  e

discriminará, para fins de regularização fundiária,  os  territórios  por eles ocupados,

localizados em áreas públicas e privadas.

§  1°  -  A regularização  fundiária  dos  territórios  tradicionalmente  ocupados  pelos
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povos e pelas comunidades tradicionais é considerada de interesse social e objetiva o

cumprimento da função social da propriedade, a garantia das condições necessárias

à reprodução cultural, social e econômica dessas populações e a preservação dos

recursos ambientais imprescindíveis ao seu bem-estar.

§ 2° - A discriminação e a delimitação dos territórios de que trata o caput se darão

com a participação das comunidades beneficiárias e respeitarão as peculiaridades

dos ciclos naturais e a organização local das práticas produtivas.

§  3°  -  A regularização  fundiária  dos  territórios  tradicionalmente  ocupados  pelos

povos  e  pelas  comunidades  tradicionais  localizados  em  áreas  privadas  dar-se-á

mediante:

I - desapropriação para fins de interesse social;

II - dação em pagamento por proprietário devedor do Estado;

III - permuta.

§  4°  -  Os  títulos  outorgados  para  regularização  fundiária  serão  concedidos  em

caráter  gratuito,  inalienável,  coletivo  e  por  prazo  indeterminado,  beneficiando

gerações futuras.

§  5°  -  O  título  outorgado  para  regularização  fundiária  será  extinto  no  caso  de

descumprimento das finalidades de uso e preservação do território tradicionalmente

ocupado.

§ 6° -  Aplica-se aos beneficiários dos títulos a que se referem os §§ 4° e 5° o

disposto na Lei n° 14.313, de 19 de junho de 2002.

Art.  7°  -  São  instrumentos  de  implementação  da  política  estadual  para  o

desenvolvimento  sustentável  dos povos e das comunidades tradicionais  de  Minas

Gerais o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, o Plano Plurianual de Ação

Governamental,  a Lei  de Diretrizes Orçamentárias, a Lei  do Orçamento Anual e o

Fundo de Desenvolvimento Regional ou congênere.

Art. 8° - A implementação e a coordenação, no Estado, da política de que trata esta

lei caberão a órgão ou comissão, de caráter paritário e deliberativo, composto por

representantes do poder público e dos povos e das comunidades tradicionais, a ser

instituído na forma de regulamento.

Art.  9°  -  Serão  realizados  fóruns  estaduais  e  locais  bianuais,  com  ampla
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participação dos órgãos públicos e entidades da sociedade civil, para se debaterem

os conteúdos da política de que trata esta lei e se elaborar o conjunto de ações e

medidas adequadas à sua implementação.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.060

Dispõe sobre o acondicionamento de mercadorias no comércio varejista e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  estabelecimentos  de  comércio  varejista  instalados  no  território  do

Estado  distribuirão  gratuitamente  sacos  ou  sacolas  plásticas  descartáveis

oxibiodegradáveis  ou  biodegradáveis  destinados  ao  acondicionamento  de

mercadorias.

Parágrafo  único  -  Os  sacos  e  sacolas  de  que  trata  o  caput serão  certificados,

quanto a característica e qualidade, por órgão técnico ou outra entidade reconhecida.

Art.  2º  -  É  vedada  aos  estabelecimentos  a  que se  refere  o  caput do  art.  1º  a

comercialização e a distribuição gratuita de sacos ou sacolas plásticas descartáveis,

destinados ao acondicionamento de mercadorias, que não sejam oxibiodegradáveis

ou biodegradáveis.

Art. 3º - Os sacos e sacolas retornáveis comercializados por estabelecimentos de

comércio varejista, destinados ao acondicionamento de mercadorias, terão garantia

legal quanto a qualidade, segurança, durabilidade e defeitos de fabricação, salvo nos

casos de comprovado uso em desacordo com informações claras e visíveis apostas

ao produto.

Parágrafo  único  -  Em  cumprimento  da  garantia  a  que  se  refere  o  caput,  o

responsável pela comercialização de sacos e sacolas retornáveis efetuará a sua troca

imediatamente  após  a  reclamação  e  no  mesmo  estabelecimento  em  que  foram

adquiridos ou efetuará a devolução integral  do valor  pago,  a critério  exclusivo do
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consumidor.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

constantes nos arts. 56 a 59 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art.  5º -  Compete ao órgão ambiental  estadual  e aos órgãos de fiscalização de

defesa do consumidor a fiscalização e a aplicação do disposto nesta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.061

Institui o Dia do Empregado Doméstico no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  instituído  o  Dia  do  Empregado  Doméstico,  a  ser  comemorado

anualmente no dia 27 de abril.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.062

Estabelece diretrizes e objetivos para a formulação e a implementação da política

estadual de combate às discriminações racial e étnica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  A política  estadual  de  combate  às  discriminações  racial  e  étnica  será

formulada e implementada com a observância do disposto nesta lei.

Art. 2° - Para os fins desta lei, consideram-se:

I - discriminação racial qualquer ato ou situação que, com base nas noções de raça

ou de descendência biológica:

a)  restrinja  ou  exclua  o  gozo  ou  o  exercício  dos  direitos  fundamentais  e  das

liberdades individuais;
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b) gere ou perpetue diferenciações no acesso a bens, serviços e oportunidades;

II - discriminação étnica qualquer ato ou situação que, sob o pretexto de cultura,

crenças, hábitos, relações de vida ou traços psicossociais, gere os efeitos previstos

nas alíneas “a” e “b” do inciso I;

III - políticas públicas os programas, ações e iniciativas adotados pelo Estado no

cumprimento de suas atribuições institucionais;

IV -  ações afirmativas os programas e medidas especiais adotados pelo Estado

com vistas a corrigir as desigualdades e promover a igualdade de oportunidades.

Art. 3° - A política estadual de que trata esta lei será formulada e implementada com

a observância das seguintes diretrizes:

I - o respeito às diversidades biossomática e étnica;

II - a defesa dos direitos étnicos individuais, difusos e coletivos;

III - a igualdade de condições e oportunidades sociais;

IV - a igualdade no acesso aos serviços públicos;

V - o combate à discriminação e demais formas de intolerância;

VI - a promoção social dos vitimados por atos ou situações discriminatórias;

VII - a compensação;

VIII - a reparação.

Art. 4° - São objetivos da política de que trata esta lei:

I  -  inserir  as  dimensões  biossomática  e  étnica  nas  políticas  públicas  estaduais

voltadas para o desenvolvimento econômico-social;

II  -  modificar  as  estruturas  institucionais  do  Estado  para  adequá-las  ao

enfrentamento das desigualdades provocadas pelo preconceito e pela discriminação,

com vistas à sua superação;

III - eliminar os obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a

presença das diversidades biossomática e étnica nas esferas pública e privada;

IV  -  apoiar  iniciativas  da  sociedade  civil  que  promovam  a  equidade  das

oportunidades e combatam as desigualdades sociais;

V - estimular a adoção de ações afirmativas, visando ao combate à discriminação

racial.

Art.  5° - Os órgãos estaduais de fomento à pesquisa e à pós-graduação criarão
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linhas  de  pesquisa  e  programas  de  estudo  voltados  para  temas  referentes  às

relações raciais e a questões pertinentes à população negra e aos demais segmentos

étnicos minoritários.

Art. 6° - Ficam os servidores públicos autorizados a receber bolsas referentes ao

ensino a distância - EAD -, a serem criadas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do

Estado de Minas Gerais - Fapemig.

Art. 7° - Ficam autorizadas a Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - e a

Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes - a conceder bolsas de estudo

e bolsas de pesquisa, ensino e extensão universitária na modalidade de ensino à

distância - EAD - , no âmbito de projetos e programas provenientes de convênios,

acordos  e  contratos,  públicos  ou  privados,  para  servidores  públicos,  professores,

tutores e demais envolvidos nas ações de que tratam os respectivos instrumentos.

Parágrafo único - Os requisitos para a concessão das bolsas de que trata o caput

serão objeto de deliberação das respectivas universidades.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.063

Institui o Dia Estadual do Trabalhador em Transporte Rodoviário.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituído o Dia Estadual do Trabalhador em Transporte Rodoviário, a

ser comemorado anualmente no dia 25 de julho.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.064

Altera a Lei n° 15.434, de 5 de janeiro de 2005, que dispõe sobre o ensino religioso
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na rede pública estadual de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O inciso III do art. 5° da Lei n° 15.434, de 5 de janeiro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5° - (…)

III - conclusão de curso superior de licenciatura plena ou de licenciatura curta, em

qualquer área de conhecimento, acrescido de curso de pós-graduação lato sensu em

ensino  religioso ou ciências  da religião  com carga horária mínima de trezentas e

sessenta  horas  e  devidamente  reconhecido  e  oferecido  por  entidade credenciada

pelos órgãos competentes, nos termos da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro

de 1996;".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.065

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conselheiro Lafaiete o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Conselheiro

Lafaiete imóvel com área de 4.097,37m2 (quatro mil e noventa e sete vírgula trinta e

sete metros quadrados), conforme descrição no Anexo desta lei, a ser desmembrado

de terreno com área de 20.000m2 (vinte mil  metros quadrados), situado no Bairro

Progresso, naquele município, e registrado sob o n° 29.469, a fls. 181 do Livro 3-R,

no Cartório de Registro de Imóveis do 1° Ofício da Comarca de Conselheiro Lafaiete.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  a  ser  doado a  que se  refere  o  caput destina-se  à

construção de um centro de lazer.

Art.  2° -  O imóvel a ser doado de que trata esta lei  reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.
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Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei nº , de de de 2013)

O imóvel a ser doado tem a seguinte descrição: partindo do vértice V9 segue até o

vértice V10,  de coordenada Este (X) 627.576,95m e Norte (Y) 7.714.161,69m, no

azimute de 186°18'32”, na extensão de 67,68m; do vértice V10 segue até o vértice

V53,  de  coordenada  E  =  627.552,25m  e  N  =  7.714.146,51m,  no  azimute  de

238°25'59”,  na  extensão de 29,00m;  do  vértice  V53 segue  até  o  vértice  V52,  de

coordenada E = 627.540,77m e N = 7.714.140,99m, no azimute de 244°20'06”, na

extensão de 12,73m; do vértice V52 segue até o vértice V50, de coordenada E =

627.505,04m  e  N  =  7.714.132,26m,  no  azimute  de  256°15'37”,  na  extensão  de

36,78m; do vértice V50 segue até o vértice V49, de coordenada E = 627.503,90m e N

= 7.714.138,39m, no azimute de 349°30'05”, na extensão de 6,24m; do vértice V49

segue até o vértice V48, de coordenada E = 627.502,43m e N = 7.714.144,93m, no

azimute de 347°15'50”, na extensão de 6,70m; do vértice V48 segue até o vértice

V47,  de  coordenada  E  =  627.502,06m  e  N  =  7.714.147,30m,  no  azimute  de

351°13'52”,  na  extensão  de  2,40m;  do  vértice  V47  segue  até  o  vértice  V46,  de

coordenada E = 627.501,10m e N = 7.714.154,11m, no azimute de 351°56'32”, na

extensão de 6,88m; do vértice  V46 segue até  o vértice V45,  de coordenada E =

627.499,81m e N = 7.714.162,56m, no azimute de 351°19'48”, na extensão de 8,55m;

do vértice V45 segue até o vértice V30,  de coordenada E = 627.499,64m e N =

7.714.164,37m, no azimute de 354°34'03”,  na extensão de 1,82m; do vértice V30

segue até o vértice V9, de coordenada E = 627.583,22m e N = 7.714.229,08m, no

azimute  de  52°15'11”,  na  extensão de 105,70m;  ponto  inicial  da  descrição  desse

perímetro, perfazendo uma área de 4.097,37m2 (quatro mil e noventa e sete vírgula

trinta e sete metros quadrados).
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.066

Altera  a  Lei  n°  18.368,  de  2  de  setembro  de  2009,  que  institui  a  Semana  de

Conscientização sobre a Preservação da Fauna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Os arts. 1° e 2° da Lei n° 18.368, de 2 de setembro de 2009, passam a

vigorar com a seguinte redação:

"Art.  1°  -  Fica instituída a Semana de Conscientização sobre a Preservação da

Fauna  e  sobre  os  Meios  Legais  de  Proteção  aos  Animais,  a  ser  realizada,

anualmente, na primeira semana do mês de outubro.

Art. 2° - Na semana de que trata esta lei, o Estado promoverá eventos institucionais

nas  escolas  públicas  estaduais,  a  fim  de  conscientizar  as  comunidades  mineiras

sobre a necessidade de preservação da fauna e sobre os meios legais de proteção

aos  animais,  alertando  contra  a  devastação  de  florestas  e  o  tráfico  de  animais

silvestres.".

Art. 2° - A ementa da Lei n° 18.368, de 2009, passa a ser: “Institui a Semana de

Conscientização sobre a Preservação da Fauna e sobre os Meios Legais de Proteção

aos Animais.”.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.067

Institui a política estadual para o estímulo da atividade de cuidador de idoso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituída a política estadual para o estímulo da atividade de cuidador

de idoso.

Art. 2° - São princípios da política de que trata esta lei:

I - proteção dos direitos humanos do idoso;

II - ética do respeito e da solidariedade;

III  -  melhoria da qualidade de vida do idoso em relação a si,  à sua família e à
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sociedade;

IV - manutenção da convivência social do idoso.

Art. 3° - São objetivos da política de que trata esta lei:

I - incentivar a formação de cuidadores de idosos no Estado;

II - contribuir para o fortalecimento da profissão de cuidador de idoso como área

específica de atuação e ampliar o número de profissionais qualificados nessa área;

III - contribuir para a melhoria da atenção prestada ao idoso.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.068

Altera o art. 1° da Lei n° 18.939, de 10 de junho de 2010, que autoriza o Poder

Executivo  a  doar  à  Universidade  Federal  de  Ouro  Preto  -  Ufop  -  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O  caput do art. 1° da Lei n° 18.939, de 10 de junho de 2010, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Universidade Federal de Ouro

Preto - Ufop - imóvel com área de 10.281,65m² (dez mil duzentos e oitenta e um

vírgula sessenta e cinco metros quadrados), conforme descrição constante no Anexo

desta lei, a ser desmembrado de terreno com área total de 13.407,50m² (treze mil

quatrocentos  e  sete  vírgula  cinquenta  metros  quadrados),  situado  na  Avenida

Armando Fajardo, no Município de João Monlevade, registrado sob o n° 2.471, no

Livro 2-1, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de João Monlevade.”.

Art. 2° - Fica acrescentado à Lei n° 18.939, de 2010, o Anexo desta lei.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário
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Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ANEXO

(a que se refere o art. 2° da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 18.939, de 10 de junho de 2010)

O imóvel  a ser  doado tem,  pela  frente,  125,98m (cento  e  vinte  e cinco  vírgula

noventa e oito metros), confrontando com a Avenida Armando Fajardo; pelos fundos,

122,74m (cento e vinte e dois vírgula setenta e quatro metros), confrontando com

imóvel do Estado de Minas Gerais; pela lateral direita, 142,57m (cento e quarenta e

dois vírgula cinquenta e sete metros),  confrontando com a Avenida Luzia Brandão

Fraga e Souza e com imóvel do Estado de Minas Gerais; e pela lateral esquerda,

81,50m (oitenta e um vírgula cinquenta metros), confrontando com a Rua 56 e com

imóvel do Estado de Minas Gerais; totalizando uma área de 10.281,65m² (dez mil

duzentos e oitenta e um vírgula sessenta e cinco metros quadrados).”.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.069

Institui o Dia Estadual do Músico Militar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  instituído  o  Dia  Estadual  do  Músico  Militar,  a  ser  comemorado

anualmente no dia 22 de novembro.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.070

Estabelece  os  limites  do  Monumento  Natural  Estadual  Pico  do  Ibituruna,  no

Município de Governador Valadares, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam estabelecidos por esta lei os limites do Monumento Natural Estadual

Pico do Ibituruna, localizado no Município de Governador Valadares, em cumprimento

ao disposto no § 1° do art. 84 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
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Constituição do Estado.

Parágrafo único - O Monumento Natural Estadual Pico do Ibituruna passa a integrar

o Sistema Estadual de Unidades de Conservação - Seuc - e o Sistema Nacional de

Unidades de Conservação da Natureza - Snuc.

Art. 2° - Os limites, medidas e confrontações do Monumento Natural Estadual Pico

do Ibituruna, com área de 1.076,2111ha (mil e setenta e seis vírgula dois mil cento e

onze hectares) e perímetro de 18.476,02m (dezoito mil, quatrocentos e setenta e seis

vírgula zero dois metros), são os definidos no memorial descritivo constante no inciso

I do Anexo desta lei.

Art. 3° - Os terrenos e benfeitorias constantes nos limites previstos no inciso I do

Anexo  desta  lei,  cujo  uso  da  propriedade  seja  incompatível  com  as  condições

propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade,  serão objeto de

declaração de utilidade pública e de interesse social, para fins de desapropriação de

pleno domínio, pelo poder público.

Parágrafo  único  -  Compete  à  Advocacia-Geral  do  Estado -  AGE -  promover  as

desapropriações de que trata o  caput,  podendo, para efeito  de imissão na posse,

alegar urgência, de acordo com o disposto no art. 15 do Decreto-Lei Federal n° 3.365,

de 21 de junho de 1941.

Art.  4°  -  Fica  estabelecida  a  zona  de  amortecimento  do  Monumento  Natural

Estadual Pico do Ibituruna, de acordo com o disposto no art. 25 da Lei Federal n°

9.985, de 18 de julho de 2000.

Parágrafo único - Os limites, medidas e confrontações da zona de amortecimento

do Monumento Natural Estadual Pico do Ibituruna, com área de 6.057,4929ha (seis

mil  e  cinquenta  e  sete  vírgula  quatro  mil  novecentos  e  vinte  e  nove  hectares)  e

perímetro  de  60.089,76m  (sessenta  mil  e  oitenta  e  nove  vírgula  setenta  e  seis

metros),  são os definidos  no memorial  descritivo  constante no inciso II  do  Anexo

desta lei.

Art.  5°  -  Compete  ao  Instituto  Estadual  de  Florestas  -  IEF  -  administrar  o

Monumento Natural Estadual Pico do Ibituruna e, no prazo de cento e oitenta dias

após a publicação desta lei, constituir o seu Conselho Consultivo.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ANEXO

(a que se referem os arts. 2° e 4° da Lei n° , de de de 2013)

I  -  Limites,  medidas  e  confrontações  do  Monumento  Natural  Estadual  Pico  do

Ibituruna: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V 0001, de coordenadas N

7.911.236,958m e E 195.861,031m, 107°51'20" e 164,20m, até o vértice V 0002, de

coordenadas  N 7.911.186,609m e E 196.017,326m;  151°34'46"  e  210,31m,  até  o

vértice V 0003, de coordenadas N 7.911.001,650m e E 196.117,420m; 140°03'22" e

154,97m,  até  o  vértice  V  0004,  de  coordenadas  N  7.910.882,835m  e  E

196.216,918m;  151°31'24"  e  90,50m,  até  o  vértice  V  0005,  de  coordenadas  N

7.910.803,287m e E 196.260,068m; 200°49'05" e 169,60m, até o vértice V 0006, de

coordenadas  N 7.910.644,759m e E 196.199,792m;  213°59'03"  e  342,52m,  até  o

vértice V 0007, de coordenadas N 7.910.360,748m e E 196.008,338m; 229°48'51" e

161,07m,  até  o  vértice  V  0008,  de  coordenadas  N  7.910.256,814m  e  E

195.885,287m;  126°42'40"  e  120,86m,  até  o  vértice  V  0009,  de  coordenadas  N

7.910.184,565m e E 195.982,177m; 95°31'19" e 273,90m, até o vértice V 0010, de

coordenadas  N 7.910.158,209m e E 196.254,802m;  107°24'00"  e  161,30m,  até  o

vértice V 0011, de coordenadas N 7.910.109,975m e E 196.408,717m; 128°54'08" e

144,05m,  até  o  vértice  V  0012,  de  coordenadas  N  7.910.019,514m  e  E

196.520,817m;  175°30'00"  e  183,02m,  até  o  vértice  V  0013,  de  coordenadas  N

7.909.837,059m e E 196.535,177m; 212°25'33" e 116,97m, até o vértice V 0014, de

coordenadas  N 7.909.738,324m e E 196.472,455m;  236°39'41"  e  142,00m,  até  o

vértice V 0015, de coordenadas N 7.909.660,281m e E 196.353,820m; 279°42'23" e

120,59m,  até  o  vértice  V  0016,  de  coordenadas  N  7.909.680,612m  e  E

196.234,953m;  322°21'15"  e  114,83m,  até  o  vértice  V  0017,  de  coordenadas  N

7.909.771,534m e E 196.164,818m; 296°19'39" e 187,42m, até o vértice V 0018, de

coordenadas  N 7.909.854,656m e E 195.996,837m;  268°47'46"  e  273,56m,  até  o

vértice V 0019, de coordenadas N 7.909.848,909m e E 195.723,333m; 236°49'24" e
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114,94m, até o vértice V 0020, de coordenadas N 7.909.786,012m e E 195.627,132m;

183°19'09" e 26,83m, até o vértice V 0021, de coordenadas N 7.909.759,230m e E

195.625,579m;  159°44'25"  e  84,41m,  até  o  vértice  V  0022,  de  coordenadas  N

7.909.680,038m e E 195.654,809m; 184°51'17" e 94,93m, até o vértice V 0023, de

coordenadas  N 7.909.585,444m e E 195.646,775m;  235°55'43"  e  134,60m,  até  o

vértice V 0024, de coordenadas N 7.909.510,036m e E 195.535,277m; 276°58'58" e

198,11m, até o vértice V 0025, de coordenadas N 7.909.534,121m e E 195.338,635m;

294°43'55" e 70,91m, até o vértice V 0026, de coordenadas N 7.909.563,787m e E

195.274,229m;  248°02'58"  e  118,31m,  até  o  vértice  V  0027,  de  coordenadas  N

7.909.519,561m e E 195.164,492m; 213°33'20" e 28,44m, até o vértice V 0028, de

coordenadas  N 7.909.495,860m e E 195.148,772m;  129°36'34"  e  126,72m,  até  o

vértice V 0029, de coordenadas N 7.909.415,069m e E 195.246,399m; 109°13'11" e

213,31m,  até  o  vértice  V  0030,  de  coordenadas  N  7.909.344,848m  e  E

195.447,824m;  128°12'39"  e  78,12m,  até  o  vértice  V  0031,  de  coordenadas  N

7.909.296,528m e E 195.509,203m; 154°35'08" e 297,13m, até o vértice V 0032, de

coordenadas  N  7.909.028,151m  e  E  195.636,720m;  202°49'17"  e  82,54m,  até  o

vértice V 0033, de coordenadas N 7.908.952,069m e E 195.604,705m; 178°44'56" e

87,19m, até o vértice V 0034, de coordenadas N 7.908.864,904m e E 195.606,608m;

160°48'03" e 66,14m, até o vértice V 0035, de coordenadas N 7.908.802,445m e E

195.628,358m;  158°50'47"  e  14,09m,  até  o  vértice  V  0036,  de  coordenadas  N

7.908.789,304m e E 195.633,443m; 167°35'21" e 17,51m, até o vértice V 0037, de

coordenadas  N  7.908.772,202m  e  E  195.637,206m;  201°32'07"  e  11,43m,  até  o

vértice V 0038, de coordenadas N 7.908.761,575m e E 195.633,012m; 205°21'53" e

10,43m, até o vértice V 0039, de coordenadas N 7.908.752,150m e E 195.628,544m;

230°17'23" e 14,35m, até o vértice V 0040, de coordenadas N 7.908.742,979m e E

195.617,502m;  241°24'05"  e  78,44  m.,  até  o  vértice  V  0041,  de  coordenadas  N

7.908.705,435m e E 195.548,636m; 198°14'01" e 86,17 m., até o vértice V 0042, de

coordenadas  N  7.908.623,593m  e  E  195.521,675m;  148°03'59"  e  58,08m,  até  o

vértice V 0043, de coordenadas N 7.908.574,304m e E 195.552,394m; 174°29'08" e

75,98m, até o vértice V 0044, de coordenadas N 7.908.498,671m e E 195.559,696m;

185°47'59" e 67,04m, até o vértice V 0045, de coordenadas N 7.908.431,977m e E
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195.552,922m;  215°45'01"  e  123,60m,  até  o  vértice  V  0046,  de  coordenadas  N

7.908.331,666m e E 195.480,708m; 185°27'03" e 193,24m, até o vértice V 0047, de

coordenadas  N  7.908.139,296m  e  E  195.462,351m;  164°02'47"  e  36,30m,  até  o

vértice V 0048, de coordenadas N 7.908.104,394m e E 195.472,328m; 178°56'06" e

80,73m, até o vértice V 0049, de coordenadas N 7.908.023,681m e E 195.473,829m;

203°23'40" e 103,55m, até o vértice V 0050, de coordenadas N 7.907.928,647m e E

195.432,715m;  181°58'17"  e  170,19m,  até  o  vértice  V  0051,  de  coordenadas  N

7.907.758,560m e E 195.426,860m; 181°03'03" e 180,31m, até o vértice V 0052, de

coordenadas  N 7.907.578,281m e E 195.423,554m;  221°40'48"  e  278,87m,  até  o

vértice V 0053, de coordenadas N 7.907.370,001m e E 195.238,112m; 231°23'42" e

182,70m,  até  o  vértice  V  0054,  de  coordenadas  N  7.907.256,006m  e  E

195.095,340m;  285°43'13"  e  64,95m,  até  o  vértice  V  0055,  de  coordenadas  N

7.907.273,602m e E 195.032,824m; 298°28'06" e 108,62m, até o vértice V 0056, de

coordenadas  N  7.907.325,379m  e  E  194.937,338m;  316°45'36"  e  48,21m,  até  o

vértice V 0057, de coordenadas N 7.907.360,496m e E 194.904,314m; 271°17'28" e

308,05m,  até  o  vértice  V  0058,  de  coordenadas  N  7.907.367,437m  e  E

194.596,347m;  276°54'56"  e  330,84m,  até  o  vértice  V  0059,  de  coordenadas  N

7.907.407,272m e E 194.267,919m; 274°44'52" e 165,56m, até o vértice V 0060, de

coordenadas  N 7.907.420,976m e E 194.102,923m;  243°46'33"  e  134,95m,  até  o

vértice V 0061, de coordenadas N 7.907.361,343m e E 193.981,861m; 241°25'34" e

88,57m, até o vértice V 0062, de coordenadas N 7.907.318,979m e E 193.904,075m;

198°12'27" e 153,60m, até o vértice V 0063, de coordenadas N 7.907.173,070m e E

193.856,082m;  170°55'43"  e  134,95m,  até  o  vértice  V  0064,  de  coordenadas  N

7.907.039,806m e E 193.877,359m; 244°00'56" e 178,74m, até o vértice V 0065, de

coordenadas  N 7.906.961,494m e E 193.716,683m;  286°07'02"  e  123,85m,  até  o

vértice V 0066, de coordenadas N 7.906.995,875m e E 193.597,701m; 305°41'49" e

155,18m,  até  o  vértice  V  0067,  de  coordenadas  N  7.907.086,421m  e  E

193.471,679m;  321°00'39"  e  278,51m,  até  o  vértice  V  0068,  de  coordenadas  N

7.907.302,901m e E 193.296,446m; 359°52'38" e 154,55m, até o vértice V 0069, de

coordenadas  N 7.907.457,448m e E 193.296,114m;  315°42'52"  e  376,69m,  até  o

vértice V 0070, de coordenadas N 7.907.727,112m e E 193.033,093m; 305°13'00" e
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129,76m,  até  o  vértice  V  0071,  de  coordenadas  N  7.907.801,937m  e  E

192.927,086m;  337°18'31"  e  77,87m,  até  o  vértice  V  0072,  de  coordenadas  N

7.907.873,784m e E 192.897,044m; 331°17'39" e 53,87m, até o vértice V 0073, de

coordenadas  N  7.907.921,036m  e  E  192.871,168m;  270°26'56"  e  98,93m,  até  o

vértice V 0074, de coordenadas N 7.907.921,812m e E 192.772,245m; 254°11'39" e

141,26m,  até  o  vértice  V  0075,  de  coordenadas  N  7.907.883,334m  e  E

192.636,322m;  271°34'20"  e  117,41m,  até  o  vértice  V  0076,  de  coordenadas  N

7.907.886,556m e E 192.518,960m; 255°22'17" e 63,70m, até o vértice V 0077, de

coordenadas  N  7.907.870,469m  e  E  192.457,326m;  257°38'45"  e  88,78m,  até  o

vértice V 0078, de coordenadas N 7.907.851,474m e E 192.370,603m; 290°37'48" e

151,44m,  até  o  vértice  V  0079,  de  coordenadas  N  7.907.904,831m  e  E

192.228,875m;  321°04'38"  e  73,72m,  até  o  vértice  V  0080,  de  coordenadas  N

7.907.962,186m e E 192.182,557m; 321°47'22" e 105,02m, até o vértice V 0081, de

coordenadas  N  7.908.044,706m  e  E  192.117,595m;  303°26'41"  e  93,27m,  até  o

vértice V 0082, de coordenadas N 7.908.096,109m e E 192.039,772m; 318°46'48" e

86,26m, até o vértice V 0083, de coordenadas N 7.908.160,995m e E 191.982,928m;

343°56'48" e 88,51m, até o vértice V 0084, de coordenadas N 7.908.246,054m e E

191.958,452m;  306°16'11"  e  94,51m,  até  o  vértice  V  0085,  de  coordenadas  N

7.908.301,965m e E 191.882,255m; 328°00'04" e 142,64m, até o vértice V 0086, de

coordenadas  N 7.908.422,930m e E 191.806,670m;  342°21'03"  e  131,71m,  até  o

vértice V 0087, de coordenadas N 7.908.548,440m e E 191.766,738m; 357°33'20" e

78,79m, até o vértice V 0088, de coordenadas N 7.908.627,154m e E 191.763,378m;

28°53'50" e 76,67m, até o vértice V 0089, de coordenadas N 7.908.694,281m e E

191.800,430m;  347°56'32"  e  100,78m,  até  o  vértice  V  0090,  de  coordenadas  N

7.908.792,838m e E 191.779,377m; 347°52'41" e 348,39m, até o vértice V 0091, de

coordenadas N 7.909.133,463m e E 191.706,217m; 9°34'35" e 74,43m, até o vértice

V 0092, de coordenadas N 7.909.206,857m e E 191.718,599m; 31°34'14" e 127,70m,

até  o  vértice  V  0093,  de  coordenadas  N  7.909.315,659m  e  E  191.785,458m;

47°10'06" e 141,33m, até o vértice V 0094, de coordenadas N 7.909.411,740m e E

191.889,100m;  18°01'00"  e  229,47m,  até  o  vértice  V  0095,  de  coordenadas  N

7.909.629,963m e E 191.960,075m; 32°10'07" e 218,28m, até o vértice V 0096, de
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coordenadas N 7.909.814,730m e E 192.076,288m; 17°27'16" e 88,95m, até o vértice

V 0097, de coordenadas N 7.909.899,584m e E 192.102,968m; 57°04'49" e 9,78m,

até  o  vértice  V  0098,  de  coordenadas  N  7.909.904,896m  e  E  192.111,173m;

125°29'51" e 52,67m, até o vértice V 0099, de coordenadas N 7.909.874,313m e E

192.154,053m;  57°17'19"  e  9,81m,  até  o  vértice  V  0100,  de  coordenadas  N

7.909.879,612m e E 192.162,304m; 87°36'56" e 41,64m, até o vértice V 0101, de

coordenadas  N  7.909.881,344m  e  E  192.203,905m;  113°55'53"  e  25,14m,  até  o

vértice V 0102, de coordenadas N 7.909.871,148m e E 192.226,879m; 138°54'53" e

70,41m, até o vértice V 0103, de coordenadas N 7.909.818,079m e E 192.273,151m;

106°55'28" e 54,75m, até o vértice V 0104, de coordenadas N 7.909.802,140m e E

192.325,532m;  139°33'34"  e  44,45m,  até  o  vértice  V  0105,  de  coordenadas  N

7.909.768,311m e E 192.354,364m; 75°48'25" e 236,85m, até o vértice V 0106, de

coordenadas N 7.909.826,383m e E 192.583,983m; 82°17'43" e 82,96m, até o vértice

V 0107, de coordenadas N 7.909.837,505m e E 192.666,191m; 80°48'02" e 16,84m,

até o vértice V 0108, de coordenadas N 7.909.840,196m e E 192.682,810m; 1°06'24"

e  46,59m,  até  o  vértice  V  0109,  de  coordenadas  N  7.909.886,776m  e  E

192.683,710m;  32°53'21"  e  44,35m,  até  o  vértice  V  0110,  de  coordenadas  N

7.909.924,019m e E 192.707,793m; 153°30'37" e 36,58m, até o vértice V 0111, de

coordenadas  N  7.909.891,283m  e  E  192.724,107m;  124°16'50"  e  48,54m,  até  o

vértice V 0112, de coordenadas N 7.909.863,942m e E 192.764,218m; 81°48'47" e

93,68m, até o vértice V 0113, de coordenadas N 7.909.877,281m e E 192.856,939m;

356°05'37" e 16,00m, até o vértice V 0114, de coordenadas N 7.909.893,241m e E

192.855,849m;  300°23'56"  e  21,21m,  até  o  vértice  V  0115,  de  coordenadas  N

7.909.903,976m e E 192.837,552m; 319°43'35" e 13,58m, até o vértice V 0116, de

coordenadas N 7.909.914,333m e E 192.828,776m; 42°06'33" e 21,30m, até o vértice

V 0117, de coordenadas N 7.909.930,136m e E 192.843,061m; 77°52'36" e 93,81m,

até  o  vértice  V  0118,  de  coordenadas  N  7.909.949,838m  e  E  192.934,776m;

135°06'58" e 28,76m, até o vértice V 0119, de coordenadas N 7.909.929,460m e E

192.955,070m;  141°31'08"  e  53,34m,  até  o  vértice  V  0120,  de  coordenadas  N

7.909.887,708m e E 192.988,260m; 128°24'27" e 20,76m, até o vértice V 0121, de

coordenadas N 7.909.874,812m e E 193.004,526m; 97°29'05" e 89,35m, até o vértice
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V 0122, de coordenadas N 7.909.863,174m e E 193.093,111m; 114°59'06" e 119,05m,

até  o  vértice  V  0123,  de  coordenadas  N  7.909.812,889m  e  E  193.201,020m;

132°16'02" e 49,60m, até o vértice V 0124, de coordenadas N 7.909.779,531m e E

193.237,722m;  158°45'23"  e  47,22m,  até  o  vértice  V  0125,  de  coordenadas  N

7.909.735,522m e E 193.254,831m; 86°07'18" e 33,98m, até o vértice V 0126, de

coordenadas N 7.909.737,820m e E 193.288,729m; 80°00'15" e 28,17m, até o vértice

V 0127, de coordenadas N 7.909.742,710m e E 193.316,470m; 35°57'24" e 38,53m,

até  o  vértice  V  0128,  de  coordenadas  N  7.909.773,895m  e  E  193.339,091m;

35°51'51" e 32,69m, até o vértice V 0129, de coordenadas N 7.909.800,390m e E

193.358,245m;  52°24'11"  e  153,01m,  até  o  vértice  V  0130,  de  coordenadas  N

7.909.893,743m e E 193.479,479m; 24°39'39" e 34,27m, até o vértice V 0131, de

coordenadas  N  7.909.924,884m  e  E  193.493,777m;  359°20'12"  e  30,62m,  até  o

vértice V 0132, de coordenadas N 7.909.955,501m e E 193.493,422m; 313°39'46" e

111,43m, até o vértice V 0133, de coordenadas N 7.910.032,431m e E 193.412,815m;

334°28'18" e 22,23m, até o vértice V 0134, de coordenadas N 7.910.052,491m e E

193.403,235m;  16°12'48"  e  78,78m,  até  o  vértice  V  0135,  de  coordenadas  N

7.910.128,139m e E 193.425,232m; 14°47'22" e 247,69m, até o vértice V 0136, de

coordenadas  N  7.910.367,622m  e  E  193.488,458m;  344°07'48"  e  81,64m,  até  o

vértice V 0137, de coordenadas N 7.910.446,153m e E 193.466,133m; 345°44'10" e

43,30m, até o vértice V 0138, de coordenadas N 7.910.488,114m e E 193.455,465m;

39°46'01" e 24,05m, até o vértice V 0139, de coordenadas N 7.910.506,601m e E

193.470,850m;  110°54'43"  e  113,01m,  até  o  vértice  V  0140,  de  coordenadas  N

7.910.466,264m e E 193.576,416m; 137°12'34" e 65,54m, até o vértice V 0141, de

coordenadas  N  7.910.418,169m  e  E  193.620,938m;  151°34'26"  e  77,40m,  até  o

vértice V 0142, de coordenadas N 7.910.350,101m e E 193.657,782m; 125°19'48" e

85,70m, até o vértice V 0143, de coordenadas N 7.910.300,543m e E 193.727,697m;

138°59'27" e 104,29m, até o vértice V 0144, de coordenadas N 7.910.221,846m e E

193.796,130m;  148°17'33"  e  119,17m,  até  o  vértice  V  0145,  de  coordenadas  N

7.910.120,463m e E 193.858,763m; 161°14'43" e 47,21m, até o vértice V 0146, de

coordenadas N 7.910.075,762m e E 193.873,941m; 94°47'56" e 41,39m, até o vértice

V 0147, de coordenadas N 7.910.072,300m e E 193.915,182m; 68°15'48" e 59,84m,
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até  o  vértice  V  0148,  de  coordenadas  N  7.910.094,459m  e  E  193.970,762m;

147°19'22" e 59,92m, até o vértice V 0149, de coordenadas N 7.910.044,020m e E

194.003,115m;  96°57'41"  e  54,39m,  até  o  vértice  V  0150,  de  coordenadas  N

7.910.037,428m e E 194.057,102m; 82°04'01" e 89,14m, até o vértice V 0151, de

coordenadas  N  7.910.049,731m  e  E  194.145,387m;  102°02'00"  e  47,85m,  até  o

vértice V 0152, de coordenadas N 7.910.039,756m e E 194.192,182m; 153°44'01" e

41,94m, até o vértice V 0153, de coordenadas N 7.910.002,144m e E 194.210,743m;

112°55'06" e 38,06m, até o vértice V 0154, de coordenadas N 7.909.987,323m e E

194.245,799m;  78°26'17"  e  81,57m,  até  o  vértice  V  0155,  de  coordenadas  N

7.910.003,672m e E 194.325,715m; 53°12'37" e 64,79m, até o vértice V 0156, de

coordenadas N 7.910.042,474m e E 194.377,602m; 28°58'18" e 34,33m, até o vértice

V 0157, de coordenadas N 7.910.072,508m e E 194.394,231m; 6°21'49" e 112,29m,

até  o  vértice  V  0158,  de  coordenadas  N  7.910.184,106m  e  E  194.406,677m;

23°01'10" e 30,23m, até o vértice V 0159, de coordenadas N 7.910.211,933m e E

194.418,500m;  60°07'11"  e  310,01m,  até  o  vértice  V  0160,  de  coordenadas  N

7.910.366,375m e E 194.687,297m; 25°02'26" e 314,56m, até o vértice V 0161, de

coordenadas  N  7.910.651,369m  e  E  194.820,438m;  10°22'29"  e  100,80m,  até  o

vértice V 0162, de coordenadas N 7.910.750,522m e E 194.838,590m; 42°13'58" e

173,72m,  até  o  vértice  V  0163,  de  coordenadas  N  7.910.879,146m  e  E

194.955,354m;  66°33'33"  e  251,98m,  até  o  vértice  V  0164,  de  coordenadas  N

7.910.979,385m e E 195.186,540m; 72°46'21" e 340,59m, até o vértice V 0165, de

coordenadas  N  7.911.080,258m  e  E  195.511,854m;  46°15'33"  e  173,78m,  até  o

vértice V 0166, de coordenadas N 7.911.200,407m e E 195.637,403m; 80°43'02" e

226,60m, até o vértice V 0001, de coordenadas N 7.911.236,958m e E 195.861,031m,

ponto inicial da descrição deste perímetro; todas as coordenadas aqui descritas estão

georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no

Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr, tendo como o Datum o

SIRGAS2000; todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados

no plano de projeção UTM; e

II  - Limites, medidas e confrontações da zona de amortecimento do Monumento

Natural Estadual Pico do Ibituruna: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice
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EY9-V01,  de  coordenadas  N 7.913.745,2015m e  E  193.216,2920m;  deste,  segue

confrontando com os seguintes azimutes e distâncias:  92°23'40"  e 173,53m até o

vértice EY9-V02, de coordenadas N 7.913.737,95m e E 193.389,67m; 119°09'23" e

106,85m até o vértice EY9-V03, de coordenadas N 7.913.685,89m e E 193.482,98m;

108°26'29" e 241,42m até o vértice EY9-V04, de coordenadas N 7.913.609,53m e E

193.712,00m;  120°37'06"  e  277,46m  até  o  vértice  EY9-V05,  de  coordenadas  N

7.913.468,21m e E 193.950,78m; 87°10'26" e 273,47m até o vértice EY9-V06,  de

coordenadas N 7.913.481,70m e E 194.223,92m; 60°37'05" e 193,21m até o vértice

EY9-V07, de coordenadas N 7.913.576,49m e E 194.392,27m; 82°17'39" e 126,17m

até  o  vértice  EY9-V08,  de  coordenadas  N  7.913.593,41m  e  E  194.517,30m;

117°15'30" e 221,87m até o vértice EY9-V09, de coordenadas N 7.913.491,79m e E

194.714,53m;  76°59'20"  e  186,55m  até  o  vértice  EY9-V10,  de  coordenadas  N

7.913.533,79m e E 194.896,29m; 118°30'07" e 119,19m até o vértice EY9-V11, de

coordenadas N 7.913.476,92m e E 195.001,04m; 87°44'26" e 202,70m até o vértice

EY9-V12, de coordenadas N 7.913.484,91m e E 195.203,58m; 101°19'50" e 241,66m

até  o  vértice  EY9-V13,  de  coordenadas  N  7.913.437,43m  e  E  195.440,53m;

123°10'42" e 249,82m até o vértice EY9-V14, de coordenadas N 7.913.300,72m e E

195.649,63m;  81°07'33"  e  169,50m  até  o  vértice  EY9-V15,  de  coordenadas  N

7.913.326,86m e E 195.817,10m; 98°24'50" e 338,17m até o vértice EY9-V16,  de

coordenadas N 7.913.277,38m e E 196.151,63m; 102°19'19" e 322,00m até o vértice

EY9-V17, de coordenadas N 7.913.208,67m e E 196.466,21m; 114°14'57" e 472,87m

até  o  vértice  EY9-V18,  de  coordenadas  N  7.913.014,45m  e  E  196.897,36m;

107°17'41" e 720,42m até o vértice EY9-V19, de coordenadas N 7.912.800,28m e E

197.585,20m;  116°04'04"  e  178,65m  até  o  vértice  EY9-V20,  de  coordenadas  N

7.912.721,78m e E 197.745,68m; 103°51'13" e 126,24m até o vértice EY9-V21, de

coordenadas N 7.912.691,55m e E 197.868,26m; 83°52'26" e 174,86m até o vértice

EY9-V22, de coordenadas N 7.912.710,21m e E 198.042,12m; 111°21'36" e 237,29m

até  o  vértice  EY9-V23,  de  coordenadas  N  7.912.623,78m  e  E  198.263,10m;

129°48'48" e 144,34m até o vértice EY9-V24, de coordenadas N 7.912.531,37m e E

198.373,97m;  156°03'30"  e  119,04m  até  o  vértice  EY9-V25,  de  coordenadas  N

7.912.422,56m e E 198.422,28m; 151°37'03" e 61,51m até o vértice EY9-V26,  de
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coordenadas N 7.912.368,45m e E 198.451,52m; 119°17'51" e 99,04m até o vértice

EY9-V27, de coordenadas N 7.912.319,99m e E 198.537,89m; 102°48'30" e 193,07m

até o vértice EY9-V28, de coordenadas N 7.912.277,19m e E 198.726,15m; 88°32'31"

e  180,79m  até  o  vértice  EY9-V29,  de  coordenadas  N  7.912.281,79m  e  E

198.906,88m;  79°46'45"  e  186,56m  até  o  vértice  EY9-V30,  de  coordenadas  N

7.912.314,89m e E 199.090,48m; 99°08'12" e 112,99m até o vértice EY9-V31,  de

coordenadas N 7.912.296,95m e E 199.202,03m; 111°08'27" e 263,05m até o vértice

EY9-V32, de coordenadas N 7.912.202,08m e E 199.447,38m; 119°15'41" e 137,68m

até  o  vértice  EY9-V33,  de  coordenadas  N  7.912.134,78m  e  E  199.567,48m;

111°59'07" e 63,32m até o vértice EY9-V34, de coordenadas N 7.912.111,08m e E

199.626,20m;  91°14'43"  e  238,32m  até  o  vértice  EY9-V35,  de  coordenadas  N

7.912.105,90m e E 199.864,46m; 127°42'31" e 170,13m até o vértice EY9-V36, de

coordenadas  N  7.912.001,84m  e  E  199.999,05m;  179°59'38"  e  6.978,74m  até  o

vértice EY9-V37, de coordenadas N 7.905.023,10m e E 199.999,81m; 270°39'16" e

89,27m até o vértice EY9-V38, de coordenadas N 7.905.024,12m e E 199.910,54m;

275°23'16" e 142,00m até o vértice EY9-V39, de coordenadas N 7.905.037,46m e E

199.769,17m;  278°49'37"  e  87,08m  até  o  vértice  EY9-V40,  de  coordenadas  N

7.905.050,82m e E 199.683,12m; 304°36'08" e 72,96m até o vértice EY9-V41,  de

coordenadas N 7.905.092,25m e E 199.623,07m; 321°46'55" e 85,02m até o vértice

EY9-V42, de coordenadas N 7.905.159,05m e E 199.570,46m; 335°56'17" e 63,03m

até  o  vértice  EY9-V43,  de  coordenadas  N  7.905.216,60m  e  E  199.544,77m;

323°42'54" e 74,75m até o vértice EY9-V44, de coordenadas N 7.905.276,86m e E

199.500,53m;  286°04'21"  e  71,09m  até  o  vértice  EY9-V45,  de  coordenadas  N

7.905.296,54m e E 199.432,22m; 241°22'40" e 52,44m até o vértice EY9-V46,  de

coordenadas N 7.905.271,42m e E 199.386,19m; 257°41'41" e 40,73m até o vértice

EY9-V47, de coordenadas N 7.905.262,73m e E 199.346,39m; 309°51'08" e 33,33m

até  o  vértice  EY9-V48,  de  coordenadas  N  7.905.284,09m  e  E  199.320,80m;

322°36'20" e 33,77m até o vértice EY9-V49, de coordenadas N 7.905.310,92m e E

199.300,30m;  337°30'10"  e  56,16m  até  o  vértice  EY9-V50,  de  coordenadas  N

7.905.362,80m e E 199.278,81m; 288°26'13" e 130,94m até o vértice EY9-V51, de

coordenadas N 7.905.404,21m e E 199.154,59m; 301°07'57" e 54,68m até o vértice
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EY9-V52, de coordenadas N 7.905.432,48m e E 199.107,79m; 304°03'33" e 74,14m

até  o  vértice  EY9-V53,  de  coordenadas  N  7.905.474,01m  e  E  199.046,36m;

280°13'37" e 115,22m até o vértice EY9-V54, de coordenadas N 7.905.494,46m e E

198.932,98m;  272°48'48"  e  88,07m  até  o  vértice  EY9-V55,  de  coordenadas  N

7.905.498,79m e E 198.845,01m; 253°09'09" e 81,14m até o vértice EY9-V56,  de

coordenadas N 7.905.475,27m e E 198.767,35m; 338°51'07" e 53,75m até o vértice

EY9-V57, de coordenadas N 7.905.525,40m e E 198.747,96m; 290°55'47" e 129,44m

até  o  vértice  EY9-V58,  de  coordenadas  N  7.905.571,63m  e  E  198.627,06m;

260°30'27" e 99,47m até o vértice EY9-V59, de coordenadas N 7.905.555,23m e E

198.528,95m;  267°13'16"  e  65,15m  até  o  vértice  EY9-V60,  de  coordenadas  N

7.905.552,07m e E 198.463,87m; 249°29'45" e 90,76m até o vértice EY9-V61,  de

coordenadas N 7.905.520,28m e E 198.378,87m; 240°16'05" e 92,72m até o vértice

EY9-V62, de coordenadas N 7.905.474,30m e E 198.298,35m; 255°50'07" e 58,78m

até  o  vértice  EY9-V63,  de  coordenadas  N  7.905.459,91m  e  E  198.241,36m;

282°28'33" e 39,60m até o vértice EY9-V64, de coordenadas N 7.905.468,47m e E

198.202,69m;  255°35'50"  e  53,97m  até  o  vértice  EY9-V65,  de  coordenadas  N

7.905.455,04m e E 198.150,42m; 176°52'42" e 61,91m até o vértice EY9-V66,  de

coordenadas N 7.905.393,22m e E 198.153,79m; 207°29'38" e 36,93m até o vértice

EY9-V67, de coordenadas N 7.905.360,47m e E 198.136,75m; 246°20'33" e 101,93m

até  o  vértice  EY9-V68,  de  coordenadas  N  7.905.319,57m  e  E  198.043,38m;

254°18'26" e 109,23m até o vértice EY9-V69, de coordenadas N 7.905.290,02m e E

197.938,23m;  245°56'41"  e  76,31m  até  o  vértice  EY9-V70,  de  coordenadas  N

7.905.258,92m e E 197.868,55m; 254°06'43" e 61,71m até o vértice EY9-V71,  de

coordenadas N 7.905.242,02m e E 197.809,19m; 308°39'12" e 54,55m até o vértice

EY9-V72, de coordenadas N 7.905.276,10m e E 197.766,59m; 322°50'16" e 113,65m

até  o  vértice  EY9-V73,  de  coordenadas  N  7.905.366,67m  e  E  197.697,94m;

301°35'29" e 210,30m até o vértice EY9-V74, de coordenadas N 7.905.476,84m e E

197.518,80m;  296°41'49"  e  50,34m  até  o  vértice  EY9-V75,  de  coordenadas  N

7.905.499,46m e E 197.473,82m; 317°00'19" e 68,64m até o vértice EY9-V76,  de

coordenadas N 7.905.549,66m e E 197.427,02m; 354°51'14" e 34,31m até o vértice

EY9-V77, de coordenadas N 7.905.583,84m e E 197.423,94m; 20°27'55" e 59,07m
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até  o  vértice  EY9-V78,  de  coordenadas  N  7.905.639,18m  e  E  197.444,59m;

341°18'52" e 99,16m até o vértice EY9-V79, de coordenadas N 7.905.733,11m e E

197.412,83m;  302°31'39"  e  209,54m  até  o  vértice  EY9-V80,  de  coordenadas  N

7.905.845,78m e E 197.236,16m; 292°04'57" e 157,72m até o vértice EY9-V81, de

coordenadas N 7.905.905,07m e E 197.090,01m; 279°30'24" e 105,78m até o vértice

EY9-V82, de coordenadas N 7.905.922,54m e E 196.985,68m; 296°34'45" e 83,72m

até  o  vértice  EY9-V83,  de  coordenadas  N  7.905.960,00m  e  E  196.910,81m;

326°30'13" e 78,53m até o vértice EY9-V84, de coordenadas N 7.906.025,49m e E

196.867,47m;  311°05'51"  e  152,57m  até  o  vértice  EY9-V85,  de  coordenadas  N

7.906.125,78m e E 196.752,50m; 322°11'58" e 166,54m até o vértice EY9-V86, de

coordenadas N 7.906.257,37m e E 196.650,42m; 322°11'58" e 76,54m até o vértice

EY9-V87, de coordenadas N 7.906.317,85m e E 196.603,51m; 260°51'05" e 190,27m

até  o  vértice  EY9-V88,  de  coordenadas  N  7.906.287,59m  e  E  196.415,65m;

270°25'53" e 88,44m até o vértice EY9-V89, de coordenadas N 7.906.288,26m e E

196.327,22m;  290°53'55"  e  82,77m  até  o  vértice  EY9-V90,  de  coordenadas  N

7.906.317,79m e E 196.249,89m; 303°29'24" e 118,47m até o vértice EY9-V91, de

coordenadas N 7.906.383,16m e E 196.151,09m; 269°29'36" e 152,03m até o vértice

EY9-V92, de coordenadas N 7.906.381,81m e E 195.999,06m; 256°45'01" e 428,29m

até  o  vértice  EY9-V93,  de  coordenadas  N  7.906.283,65m  e  E  195.582,17m;

236°05'39" e 209,74m até o vértice EY9-V94, de coordenadas N 7.906.166,65m e E

195.408,10m;  181°47'57"  e  110,55m  até  o  vértice  EY9-V95,  de  coordenadas  N

7.906.056,16m e E 195.404,62m; 189°59'42" e 120,50m até o vértice EY9-V96, de

coordenadas N 7.905.937,49m e E 195.383,71m; 190°53'55" e 144,83m até o vértice

EY9-V97, de coordenadas N 7.905.795,27m e E 195.356,33m; 181°11'50" e 157,21m

até  o  vértice  EY9-V98,  de  coordenadas  N  7.905.638,09m  e  E  195.353,04m;

165°57'43" e 76,50m até o vértice EY9-V99, de coordenadas N 7.905.563,88m e E

195.371,60m;  212°51'09"  e  398,01m  até  o  vértice  EY9-V100,  de  coordenadas  N

7.905.229,52m e E 195.155,68m; 268°50'09" e 130,88m até o vértice EY9-V101, de

coordenadas N 7.905.226,86m e E 195.024,83m; 248°08'20" e 67,49m até o vértice

EY9-V102,  de  coordenadas  N  7.905.201,73m  e  E  194.962,20m;  256°58'37"  e

100,72m  até  o  vértice  EY9-V103,  de  coordenadas  N  7.905.179,03m  e  E
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194.864,07m;  264°23'14"  e  151,95m  até  o  vértice  EY9-V104,  de  coordenadas  N

7.905.164,17m e E 194.712,85m; 271°30'34" e 147,74m até o vértice EY9-V105, de

coordenadas N 7.905.168,06m e E 194.565,17m; 281°17'31" e 153,38m até o vértice

EY9-V106,  de  coordenadas  N  7.905.198,10m  e  E  194.414,76m;  297°57'50"  e

139,39m  até  o  vértice  EY9-V107,  de  coordenadas  N  7.905.263,46m  e  E

194.291,64m;  285°59'03"  e  246,03m  até  o  vértice  EY9-V108,  de  coordenadas  N

7.905.331,21m e E 194.055,12m; 280°36'01" e 98,44m até o vértice EY9-V109, de

coordenadas N 7.905.349,32m e E 193.958,36m; 230°51'24" e 244,47m até o vértice

EY9-V110,  de  coordenadas  N  7.905.194,99m  e  E  193.768,75m;  246°19'26"  e

419,60m até o vértice EY9-V111, de coordenadas N 7.905.026,50m e E 193.384,47m;

253°34'35" e 506,46m até o vértice EY9-V112, de coordenadas N 7.904.883,30m e E

192.898,68m;  248°58'44"  e  98,86m  até  o  vértice  EY9-V113,  de  coordenadas  N

7.904.847,84m e E 192.806,40m; 224°26'05" e 162,47m até o vértice EY9-V114, de

coordenadas N 7.904.731,83m e E 192.692,65m; 246°20'09" e 231,61m até o vértice

EY9-V115, de coordenadas N 7.904.638,87m e E 192.480,52m; 255°49'16" e 56,81m

até  o  vértice  EY9-V116,  de  coordenadas  N  7.904.624,95m  e  E  192.425,44m;

265°12'54" e 182,89m até o vértice EY9-V117, de coordenadas N 7.904.609,69m e E

192.243,19m;  217°02'31"  e  188,77m  até  o  vértice  EY9-V118,  de  coordenadas  N

7.904.459,02m e E 192.129,48m; 235°44'47" e 180,82m até o vértice EY9-V119, de

coordenadas N 7.904.357,24m e E 191.980,02m; 235°48'06" e 72,18m até o vértice

EY9-V120, de coordenadas N 7.904.316,67m e E 191.920,31m; 251°43'44" e 60,87m

até  o  vértice  EY9-V121,  de  coordenadas  N  7.904.297,59m  e  E  191.862,52m;

296°20'17" e 93,24m até o vértice EY9-V122, de coordenadas N 7.904.338,96m e E

191.778,95m;  257°50'26"  e  186,85m  até  o  vértice  EY9-V123,  de  coordenadas  N

7.904.299,60m e E 191.596,30m; 260°37'41" e 71,93m até o vértice EY9-V124, de

coordenadas N 7.904.287,89m e E 191.525,33m; 276°25'07" e 18,50m até o vértice

EY9-V125, de coordenadas N 7.904.289,96m e E 191.506,94m; 329°54'25" e 30,07m

até o vértice EY9-V126, de coordenadas N 7.904.315,98m e E 191.491,86m; 0°49'16"

e  77,61m  até  o  vértice  EY9-V127,  de  coordenadas  N  7.904.393,57m  e  E

191.492,98m;  308°05'21"  e  99,28m  até  o  vértice  EY9-V128,  de  coordenadas  N

7.904.454,82m e E 191.414,83m; 266°15'28" e 75,79m até o vértice EY9-V129, de



4023
____________________________________________________________________________

coordenadas N 7.904.449,87m e E 191.339,21m; 259°40'50" e 82,90m até o vértice

EY9-V130,  de  coordenadas  N  7.904.435,02m  e  E  191.257,65m;  239°03'18"  e

115,75m até o vértice EY9-V131, de coordenadas N 7.904.375,51m e E 191.158,38m;

275°05'49" e 49,61m até o vértice EY9-V132, de coordenadas N 7.904.379,91m e E

191.108,96m;  262°05'14"  e  47,79m  até  o  vértice  EY9-V133,  de  coordenadas  N

7.904.373,33m e E 191.061,62m; 270°00'00" e 113,06m até o vértice EY9-V134, de

coordenadas N 7.904.373,33m e E 190.948,56m; 264°22'50" e 72,51m até o vértice

EY9-V135, de coordenadas N 7.904.366,23m e E 190.876,39m; 262°16'49" e 83,99m

até  o  vértice  EY9-V136,  de  coordenadas  N  7.904.354,95m  e  E  190.793,17m;

282°47'09" e 54,80m até o vértice EY9-V137, de coordenadas N 7.904.367,08m e E

190.739,73m;  297°24'20"  e  56,17m  até  o  vértice  EY9-V138,  de  coordenadas  N

7.904.392,93m e E 190.689,86m; 335°17'46" e 40,42m até o vértice EY9-V139, de

coordenadas N 7.904.429,66m e E 190.672,96m; 335°44'57" e 48,09m até o vértice

EY9-V140, de coordenadas N 7.904.473,50m e E 190.653,21m; 346°51'37" e 33,20m

até  o  vértice  EY9-V141,  de  coordenadas  N  7.904.505,83m  e  E  190.645,67m;

321°22'03" e 92,30m até o vértice EY9-V142, de coordenadas N 7.904.577,94m e E

190.588,04m;  295°56'37"  e  132,75m  até  o  vértice  EY9-V143,  de  coordenadas  N

7.904.636,01m e E 190.468,67m; 302°38'36" e 67,63m até o vértice EY9-V144, de

coordenadas N 7.904.672,49m e E 190.411,72m; 4°02'43" e 555,24m até o vértice

EY9-V145, de coordenadas N 7.905.226,35m e E 190.450,89m; 3°09'12" e 385,00m

até o vértice EY9-V146, de coordenadas N 7.905.610,77m e E 190.472,07m; 4°36'16"

e  507,87m  até  o  vértice  EY9-V147,  de  coordenadas  N  7.906.117,01m  e  E

190.512,84m;  358°35'38"  e  514,40m  até  o  vértice  EY9-V148,  de  coordenadas  N

7.906.631,25m e E 190.500,22m; 359°22'10" e 222,04m até o vértice EY9-V149, de

coordenadas N 7.906.853,28m e E 190.497,77m; 340°08'41" e 549,87m até o vértice

EY9-V150,  de  coordenadas  N  7.907.370,46m  e  E  190.311,01m;  340°27'14"  e

495,99m  até  o  vértice  EY9-V151,  de  coordenadas  N  7.907.837,86m  e  E

190.145,08m;  72°38'52"  e  830,40m  até  o  vértice  EY9-V152,  de  coordenadas  N

7.908.085,53m e E 190.937,68m; 344°24'21" e 772,50m até o vértice EY9-V153, de

coordenadas N 7.908.829,59m e E 190.730,02m; 345°52'31" e 434,09m até o vértice

EY9-V154,  de  coordenadas  N  7.909.250,55m  e  E  190.624,09m;  346°08'10"  e
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191,36m  até  o  vértice  EY9-V155,  de  coordenadas  N  7.909.436,34m  e  E

190.578,23m;  353°43'02"  e  480,13m  até  o  vértice  EY9-V156,  de  coordenadas  N

7.909.913,58m e E 190.525,69m; 110°12'28" e 1.452,84m até o vértice EY9-V157, de

coordenadas N 7.909.411,74m e E 191.889,10m; 227°10'06" e 141,33m até o vértice

EY9-V158,  de  coordenadas  N  7.909.315,66m  e  E  191.785,46m;  211°34'14"  e

167,54m  até  o  vértice  EY9-V159,  de  coordenadas  N  7.909.172,92m  e  E

191.697,74m;  167°52'41"  e  388,75m  até  o  vértice  EY9-V160,  de  coordenadas  N

7.908.792,84m e E 191.779,38m; 167°56'32" e 100,78m até o vértice EY9-V161, de

coordenadas N 7.908.694,28m e E 191.800,43m; 208°53'50" e 76,67m até o vértice

EY9-V162, de coordenadas N 7.908.627,15m e E 191.763,38m; 177°33'20" e 78,79m

até  o  vértice  EY9-V163,  de  coordenadas  N  7.908.548,44m  e  E  191.766,74m;

162°21'03" e 131,71m até o vértice EY9-V164, de coordenadas N 7.908.422,93m e E

191.806,67m;  148°00'04"  e  142,64m  até  o  vértice  EY9-V165,  de  coordenadas  N

7.908.301,96m e E 191.882,25m; 126°16'11" e 94,51m até o vértice EY9-V166, de

coordenadas N 7.908.246,05m e E 191.958,45m; 163°56'48" e 88,51m até o vértice

EY9-V167, de coordenadas N 7.908.161,00m e E 191.982,93m; 138°46'48" e 86,26m

até  o  vértice  EY9-V168,  de  coordenadas  N  7.908.096,11m  e  E  192.039,77m;

123°26'41" e 93,27m até o vértice EY9-V169, de coordenadas N 7.908.044,71m e E

192.117,60m;  141°47'22"  e  105,02m  até  o  vértice  EY9-V170,  de  coordenadas  N

7.907.962,19m e E 192.182,56m; 141°04'38" e 73,72m até o vértice EY9-V171, de

coordenadas N 7.907.904,83m e E 192.228,87m; 110°37'48" e 151,44m até o vértice

EY9-V172, de coordenadas N 7.907.851,47m e E 192.370,60m; 77°38'45" e 88,78m

até  o  vértice  EY9-V173,  de  coordenadas  N  7.907.870,47m  e  E  192.457,33m;

75°22'17" e 63,70m até o vértice EY9-V174, de coordenadas N 7.907.886,56m e E

192.518,96m;  91°34'20"  e  117,41m  até  o  vértice  EY9-V175,  de  coordenadas  N

7.907.883,33m e E 192.636,32m; 74°11'39" e 141,26m até o vértice EY9-V176, de

coordenadas N 7.907.921,81m e E 192.772,25m; 90°26'56" e 98,93m até o vértice

EY9-V177, de coordenadas N 7.907.921,04m e E 192.871,17m; 151°17'39" e 53,87m

até  o  vértice  EY9-V178,  de  coordenadas  N  7.907.873,78m  e  E  192.897,04m;

157°18'31" e 77,88m até o vértice EY9-V179, de coordenadas N 7.907.801,94m e E

192.927,09m;  125°13'00"  e  129,76m  até  o  vértice  EY9-V180,  de  coordenadas  N
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7.907.727,11m e E 193.033,09m; 135°42'52" e 376,70m até o vértice EY9-V181, de

coordenadas N 7.907.457,45m e E 193.296,11m; 179°52'38" e 154,55m até o vértice

EY9-V182,  de  coordenadas  N  7.907.302,90m  e  E  193.296,45m;  141°00'39"  e

278,51m  até  o  vértice  EY9-V183,  de  coordenadas  N  7.907.086,42m  e  E

193.471,68m;  125°41'49"  e  155,18m  até  o  vértice  EY9-V184,  de  coordenadas  N

7.906.995,87m e E 193.597,70m; 106°07'02" e 123,85m até o vértice EY9-V185, de

coordenadas N 7.906.961,49m e E 193.716,68m; 64°00'56" e 178,75m até o vértice

EY9-V186,  de  coordenadas  N  7.907.039,81m  e  E  193.877,36m;  350°55'43"  e

134,95m  até  o  vértice  EY9-V187,  de  coordenadas  N  7.907.173,07m  e  E

193.856,08m;  18°12'27"  e  153,60m  até  o  vértice  EY9-V188,  de  coordenadas  N

7.907.318,98m e E 193.904,07m; 61°25'34" e 88,58m até o vértice EY9-V189,  de

coordenadas N 7.907.361,34m e E 193.981,86m; 63°46'33" e 134,95m até o vértice

EY9-V190, de coordenadas N 7.907.420,98m e E 194.102,92m; 94°44'52" e 165,56m

até  o  vértice  EY9-V191,  de  coordenadas  N  7.907.407,27m  e  E  194.267,92m;

96°54'56" e 330,84m até o vértice EY9-V192, de coordenadas N 7.907.367,44m e E

194.596,35m;  91°17'28"  e  308,05m  até  o  vértice  EY9-V193,  de  coordenadas  N

7.907.360,50m e E 194.904,31m; 136°45'36" e 48,21m até o vértice EY9-V194, de

coordenadas N 7.907.325,38m e E 194.937,34m; 118°28'06" e 108,62m até o vértice

EY9-V195, de coordenadas N 7.907.273,60m e E 195.032,82m; 105°43'13" e 64,94m

até  o  vértice  EY9-V196,  de  coordenadas  N  7.907.256,01m  e  E  195.095,34m;

51°23'42" e 182,70m até o vértice EY9-V197, de coordenadas N 7.907.370,00m e E

195.238,11m;  41°40'48"  e  278,87m  até  o  vértice  EY9-V198,  de  coordenadas  N

7.907.578,28m e E 195.423,55m; 1°03'03" e 180,31m até o vértice EY9-V199,  de

coordenadas N 7.907.758,56m e E 195.426,86m; 1°58'17" e 170,19m até o vértice

EY9-V200, de coordenadas N 7.907.928,65m e E 195.432,71m; 23°23'40" e 103,55m

até  o  vértice  EY9-V201,  de  coordenadas  N  7.908.023,68m  e  E  195.473,83m;

358°56'06" e 80,73m até o vértice EY9-V202, de coordenadas N 7.908.104,39m e E

195.472,33m;  344°02'47"  e  36,30m  até  o  vértice  EY9-V203,  de  coordenadas  N

7.908.139,30m e E 195.462,35m; 5°27'03" e 193,24m até o vértice EY9-V204,  de

coordenadas N 7.908.331,67m e E 195.480,71m; 35°45'01" e 123,60m até o vértice

EY9-V205, de coordenadas N 7.908.431,98m e E 195.552,92m; 5°47'59" e 67,04m
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até  o  vértice  EY9-V206,  de  coordenadas  N  7.908.498,67m  e  E  195.559,70m;

354°29'08" e 75,98m até o vértice EY9-V207, de coordenadas N 7.908.574,30m e E

195.552,39m;  328°03'59"  e  58,08m  até  o  vértice  EY9-V208,  de  coordenadas  N

7.908.623,59m e E 195.521,67m; 18°14'01" e 86,17m até o vértice EY9-V209,  de

coordenadas N 7.908.705,43m e E 195.548,64m; 61°24'05" e 110,29m até o vértice

EY9-V210, de coordenadas N 7.908.758,23m e E 195.645,47m; 338°50'47" e 47,41m

até  o  vértice  EY9-V211,  de  coordenadas  N  7.908.802,45m  e  E  195.628,36m;

340°48'03" e 66,14m até o vértice EY9-V212, de coordenadas N 7.908.864,90m e E

195.606,61m;  358°44'56"  e  87,19m  até  o  vértice  EY9-V213,  de  coordenadas  N

7.908.952,07m e E 195.604,70m; 22°49'17" e 82,54m até o vértice EY9-V214,  de

coordenadas N 7.909.028,15m e E 195.636,72m; 334°35'08" e 297,13m até o vértice

EY9-V215, de coordenadas N 7.909.296,53m e E 195.509,20m; 308°12'39" e 78,12m

até  o  vértice  EY9-V216,  de  coordenadas  N  7.909.344,85m  e  E  195.447,82m;

289°13'11" e 213,31m até o vértice EY9-V217, de coordenadas N 7.909.415,07m e E

195.246,40m;  309°36'34"  e  126,72m  até  o  vértice  EY9-V218,  de  coordenadas  N

7.909.495,86m e E 195.148,77m; 33°33'20" e 28,44m até o vértice EY9-V219,  de

coordenadas N 7.909.519,56m e E 195.164,49m; 68°02'58" e 118,31m até o vértice

EY9-V220, de coordenadas N 7.909.563,79m e E 195.274,23m; 114°43'55" e 70,91m

até  o  vértice  EY9-V221,  de  coordenadas  N  7.909.534,12m  e  E  195.338,63m;

96°58'58" e 198,11m até o vértice EY9-V222, de coordenadas N 7.909.510,04m e E

195.535,28m;  55°55'43"  e  134,60m  até  o  vértice  EY9-V223,  de  coordenadas  N

7.909.585,44m  e  E  195.646,78m;  4°51'17"  e  94,94m  até  o  vértice  EY9-V224,  de

coordenadas N 7.909.680,04m e E 195.654,81m; 339°44'25" e 84,41m até o vértice

EY9-V225, de coordenadas N 7.909.759,23m e E 195.625,58m; 3°19'09" e 26,83m

até  o  vértice  EY9-V226,  de  coordenadas  N  7.909.786,01m  e  E  195.627,13m;

56°49'24" e 114,94m até o vértice EY9-V227, de coordenadas N 7.909.848,91m e E

195.723,33m;  88°47'46"  e  273,57m  até  o  vértice  EY9-V228,  de  coordenadas  N

7.909.854,66m e E 195.996,84m; 116°19'39" e 187,42m até o vértice EY9-V229, de

coordenadas N 7.909.771,53m e E 196.164,82m; 142°21'15" e 114,83m até o vértice

EY9-V230, de coordenadas N 7.909.680,61m e E 196.234,95m; 99°42'23" e 120,59m

até  o  vértice  EY9-V231,  de  coordenadas  N  7.909.660,28m  e  E  196.353,82m;
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56°39'41" e 142,00m até o vértice EY9-V232, de coordenadas N 7.909.738,32m e E

196.472,45m;  32°25'33"  e  116,97m  até  o  vértice  EY9-V233,  de  coordenadas  N

7.909.837,06m e E 196.535,18m; 355°30'00" e 183,02m até o vértice EY9-V234, de

coordenadas N 7.910.019,51m e E 196.520,82m; 308°54'08" e 144,05m até o vértice

EY9-V235,  de  coordenadas  N  7.910.109,98m  e  E  196.408,72m;  287°24'00"  e

161,30m  até  o  vértice  EY9-V236,  de  coordenadas  N  7.910.158,21m  e  E

196.254,80m;  275°31'19"  e  273,90m  até  o  vértice  EY9-V237,  de  coordenadas  N

7.910.184,56m e E 195.982,18m; 306°42'40" e 120,86m até o vértice EY9-V238, de

coordenadas N 7.910.256,81m e E 195.885,29m; 49°48'51" e 161,07m até o vértice

EY9-V239, de coordenadas N 7.910.360,75m e E 196.008,34m; 33°59'03" e 342,52m

até  o  vértice  EY9-V240,  de  coordenadas  N  7.910.644,76m  e  E  196.199,79m;

20°49'05" e 169,60m até o vértice EY9-V241, de coordenadas N 7.910.803,29m e E

196.260,07m;  331°31'24"  e  90,50m  até  o  vértice  EY9-V242,  de  coordenadas  N

7.910.882,84m e E 196.216,92m; 320°03'22" e 154,97m até o vértice EY9-V243, de

coordenadas N 7.911.001,65m e E 196.117,42m; 331°34'46" e 210,31m até o vértice

EY9-V244,  de  coordenadas  N  7.911.186,61m  e  E  196.017,33m;  287°51'20"  e

164,21m até o vértice EY9-V245, de coordenadas N 7.911.236,96m e E 195.861,03m;

260°43'02" e 226,60m até o vértice EY9-V246, de coordenadas N 7.911.200,41m e E

195.637,40m;  226°15'33"  e  173,78m  até  o  vértice  EY9-V247,  de  coordenadas  N

7.911.080,26m e E 195.511,85m; 252°46'21" e 340,60m até o vértice EY9-V248, de

coordenadas N 7.910.979,38m e E 195.186,54m; 246°33'33" e 251,98m até o vértice

EY9-V249,  de  coordenadas  N  7.910.879,15m  e  E  194.955,35m;  222°13'58"  e

173,72m  até  o  vértice  EY9-V250,  de  coordenadas  N  7.910.750,52m  e  E

194.838,59m;  190°22'29"  e  100,80m  até  o  vértice  EY9-V251,  de  coordenadas  N

7.910.651,37m e E 194.820,44m; 205°02'26" e 314,56m até o vértice EY9-V252, de

coordenadas N 7.910.366,38m e E 194.687,30m; 240°07'11" e 320,75m até o vértice

EY9-V253,  de  coordenadas  N  7.910.206,58m  e  E  194.409,18m;  186°21'49"  e

134,90m  até  o  vértice  EY9-V254,  de  coordenadas  N  7.910.072,51m  e  E

194.394,23m;  208°58'18"  e  34,33m  até  o  vértice  EY9-V255,  de  coordenadas  N

7.910.042,47m e E 194.377,60m; 233°12'37" e 64,79m até o vértice EY9-V256, de

coordenadas N 7.910.003,67m e E 194.325,72m; 258°26'17" e 81,57m até o vértice



4028
____________________________________________________________________________

EY9-V257, de coordenadas N 7.909.987,32m e E 194.245,80m; 292°55'06" e 38,06m

até  o  vértice  EY9-V258,  de  coordenadas  N  7.910.002,14m  e  E  194.210,74m;

333°44'01" e 59,15m até o vértice EY9-V259, de coordenadas N 7.910.055,19m e E

194.184,57m;  262°04'01"  e  128,70m  até  o  vértice  EY9-V260,  de  coordenadas  N

7.910.037,43m e E 194.057,10m; 276°57'41" e 54,39m até o vértice EY9-V261, de

coordenadas N 7.910.044,02m e E 194.003,12m; 327°19'22" e 59,92m até o vértice

EY9-V262, de coordenadas N 7.910.094,46m e E 193.970,76m; 248°15'48" e 59,84m

até  o  vértice  EY9-V263,  de  coordenadas  N  7.910.072,30m  e  E  193.915,18m;

274°47'56" e 41,39m até o vértice EY9-V264, de coordenadas N 7.910.075,76m e E

193.873,94m;  341°14'43"  e  47,21m  até  o  vértice  EY9-V265,  de  coordenadas  N

7.910.120,46m e E 193.858,76m; 328°17'33" e 119,17m até o vértice EY9-V266, de

coordenadas N 7.910.221,85m e E 193.796,13m; 318°59'27" e 104,29m até o vértice

EY9-V267, de coordenadas N 7.910.300,54m e E 193.727,70m; 305°19'48" e 85,70m

até  o  vértice  EY9-V268,  de  coordenadas  N  7.910.350,10m  e  E  193.657,78m;

331°34'26" e 121,96m até o vértice EY9-V269, de coordenadas N 7.910.457,36m e E

193.599,73m;  290°54'43"  e  161,78m  até  o  vértice  EY9-V270,  de  coordenadas  N

7.910.515,10m e E 193.448,60m; 165°44'10" e 71,14m até o vértice EY9-V271, de

coordenadas N 7.910.446,15m e E 193.466,13m; 164°07'48" e 81,64m até o vértice

EY9-V272,  de  coordenadas  N  7.910.367,62m  e  E  193.488,46m;  194°47'22"  e

247,69m  até  o  vértice  EY9-V273,  de  coordenadas  N  7.910.128,14m  e  E

193.425,23m;  196°12'48"  e  87,68m  até  o  vértice  EY9-V274,  de  coordenadas  N

7.910.043,95m e E 193.400,75m; 133°39'46" e 128,10m até o vértice EY9-V275, de

coordenadas N 7.909.955,50m e E 193.493,42m; 179°20'12" e 30,62m até o vértice

EY9-V276, de coordenadas N 7.909.924,88m e E 193.493,78m; 204°39'39" e 34,27m

até  o  vértice  EY9-V277,  de  coordenadas  N  7.909.893,74m  e  E  193.479,48m;

232°24'11" e 153,01m até o vértice EY9-V278, de coordenadas N 7.909.800,39m e E

193.358,25m;  215°51'51"  e  32,69m  até  o  vértice  EY9-V279,  de  coordenadas  N

7.909.773,89m e E 193.339,09m; 215°57'24" e 38,53m até o vértice EY9-V280, de

coordenadas N 7.909.742,71m e E 193.316,47m; 260°00'15" e 28,17m até o vértice

EY9-V281, de coordenadas N 7.909.737,82m e E 193.288,73m; 266°07'18" e 33,98m

até  o  vértice  EY9-V282,  de  coordenadas  N  7.909.735,52m  e  E  193.254,83m;
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338°45'23" e 68,52m até o vértice EY9-V283, de coordenadas N 7.909.799,38m e E

193.230,00m;  294°59'06"  e  151,03m  até  o  vértice  EY9-V284,  de  coordenadas  N

7.909.863,17m e E 193.093,11m; 277°29'05" e 89,35m até o vértice EY9-V285, de

coordenadas N 7.909.874,81m e E 193.004,53m; 308°24'27" e 20,76m até o vértice

EY9-V286, de coordenadas N 7.909.887,71m e E 192.988,26m; 321°31'08" e 80,33m

até  o  vértice  EY9-V287,  de  coordenadas  N  7.909.950,59m  e  E  192.938,28m;

257°52'36" e 134,90m até o vértice EY9-V288, de coordenadas N 7.909.922,26m e E

192.806,39m;  120°23'56"  e  57,35m  até  o  vértice  EY9-V289,  de  coordenadas  N

7.909.893,24m e E 192.855,85m; 176°05'37" e 16,00m até o vértice EY9-V290, de

coordenadas N 7.909.877,28m e E 192.856,94m; 261°48'47" e 93,68m até o vértice

EY9-V291, de coordenadas N 7.909.863,94m e E 192.764,22m; 304°16'50" e 48,54m

até  o  vértice  EY9-V292,  de  coordenadas  N  7.909.891,28m  e  E  192.724,11m;

333°30'37" e 36,58m até o vértice EY9-V293, de coordenadas N 7.909.924,02m e E

192.707,79m;  212°53'21"  e  44,35m  até  o  vértice  EY9-V294,  de  coordenadas  N

7.909.886,78m e E 192.683,71m; 181°06'24" e 46,59m até o vértice EY9-V295, de

coordenadas N 7.909.840,20m e E 192.682,81m; 260°48'02" e 16,84m até o vértice

EY9-V296, de coordenadas N 7.909.837,51m e E 192.666,19m; 262°17'43" e 82,96m

até  o  vértice  EY9-V297,  de  coordenadas  N  7.909.826,38m  e  E  192.583,98m;

255°48'25" e 236,85m até o vértice EY9-V298, de coordenadas N 7.909.768,31m e E

192.354,36m;  319°33'34"  e  44,45m  até  o  vértice  EY9-V299,  de  coordenadas  N

7.909.802,14m e E 192.325,53m; 286°55'28" e 54,75m até o vértice EY9-V300, de

coordenadas N 7.909.818,08m e E 192.273,15m; 318°54'53" e 84,69m até o vértice

EY9-V301, de coordenadas N 7.909.881,91m e E 192.217,50m; 267°36'56" e 70,07m

até  o  vértice  EY9-V302,  de  coordenadas  N  7.909.879,00m  e  E  192.147,49m;

305°29'51" e 51,16m até o vértice EY9-V303, de coordenadas N 7.909.908,70m e E

192.105,84m;  197°27'16"  e  98,51m  até  o  vértice  EY9-V304,  de  coordenadas  N

7.909.814,73m e E 192.076,29m; 212°10'07" e 218,28m até o vértice EY9-V305, de

coordenadas N 7.909.629,96m e E 191.960,08m; 198°01'00" e 229,48m até o vértice

EY9-V306, de coordenadas N 7.909.411,74m e E 191.889,10m; 58°33'00" e 285,25m

até  o  vértice  EY9-V307,  de  coordenadas  N  7.910.140,52m  e  E  190.892,29m;

57°42'37" e 248,83m até o vértice EY9-V308, de coordenadas N 7.910.273,45m e E
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191.102,65m;  36°04'39"  e  19,54m  até  o  vértice  EY9-V309,  de  coordenadas  N

7.910.289,24m e E 191.114,15m; 37°46'22" e 206,89m até o vértice EY9-V310, de

coordenadas N 7.910.452,78m e E 191.240,88m; 37°13'48" e 170,23m até o vértice

EY9-V311, de coordenadas N 7.910.588,31m e E 191.343,87m; 38°28'29" e 225,72m

até  o  vértice  EY9-V312,  de  coordenadas  N  7.910.765,02m  e  E  191.484,30m;

36°39'03" e 418,52m até o vértice EY9-V313, de coordenadas N 7.911.100,79m e E

191.734,13m;  34°43'23"  e  431,43m  até  o  vértice  EY9-V314,  de  coordenadas  N

7.911.455,40m e E 191.979,88m; 306°07'35" e 184,23m até o vértice EY9-V315, de

coordenadas N 7.911.564,01m e E 191.831,07m; 306°38'22" e 212,81m até o vértice

EY9-V316,  de  coordenadas  N  7.911.691,01m  e  E  191.660,31m;  306°09'41"  e

232,23m até o vértice EY9-V317, de coordenadas N 7.911.828,04m e E 191.472,82m;

306°16'01" e 298,64m até o vértice EY9-V318, de coordenadas N 7.912.004,70m e E

191.232,04m;  305°55'44"  e  200,75m  até  o  vértice  EY9-V319,  de  coordenadas  N

7.912.122,50m e E 191.069,48m; 303°09'20" e 198,78m até o vértice EY9-V320, de

coordenadas N 7.912.231,22m e E 190.903,06m; 306°47'48" e 20,29m até o vértice

EY9-V321, de coordenadas N 7.912.243,37m e E 190.886,82m; 30°25'01" e 121,84m

até  o  vértice  EY9-V322,  de  coordenadas  N  7.912.348,44m  e  E  190.948,50m;

35°04'53" e 98,22m até o vértice EY9-V323, de coordenadas N 7.912.428,81m e E

191.004,95m;  45°21'44"  e  60,13m  até  o  vértice  EY9-V324,  de  coordenadas  N

7.912.471,06m e E 191.047,74m; 45°21'44" e 60,13m até o vértice EY9-V325,  de

coordenadas N 7.912.513,30m e E 191.090,52m; 89°23'17" e 130,13m até o vértice

EY9-V326, de coordenadas N 7.912.514,69m e E 191.220,65m; 47°43'54" e 334,24m

até  o  vértice  EY9-V327,  de  coordenadas  N  7.912.739,50m  e  E  191.467,98m;

66°24'57" e 118,54m até o vértice EY9-V328, de coordenadas N 7.912.786,93m e E

191.576,62m;  33°33'52"  e  212,81m  até  o  vértice  EY9-V329,  de  coordenadas  N

7.912.964,25m e E 191.694,27m; 27°49'21" e 152,13m até o vértice EY9-V330, de

coordenadas N 7.913.098,79m e E 191.765,28m; 53°43'54" e 314,71m até o vértice

EY9-V331, de coordenadas N 7.913.284,97m e E 192.019,02m; 66°04'42" e 506,29m

até  o  vértice  EY9-V332,  de  coordenadas  N  7.913.490,26m  e  E  192.481,82m;

76°02'15" e 290,85m até o vértice EY9-V333, de coordenadas N 7.913.560,44m e E

192.764,08m;  64°20'55"  e  311,23m  até  o  vértice  EY9-V334,  de  coordenadas  N
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7.913.695,17m e E 193.044,63m; 73°45'04" e 178,806m até o vértice EY9-V01, ponto

inicial  da  descrição  deste  perímetro;  todas  as  coordenadas  aqui  descritas  estão

georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no

Sistema UTM,  referenciadas  ao Meridiano Central  39°00',  fuso  -  24,  tendo  como

Datum o SIRGAS2000;  todos os azimutes e distâncias,  áreas e perímetros foram

calculados no plano de projeção UTM.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.071

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Pirapora  o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Pirapora imóvel

com área de 1.856,00m² (hum mil oitocentos e cinquenta e seis metros quadrados),

situado naquele município, registrado sob o n° 254, às fls. 125V e 126 do Livro 3-C,

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pirapora.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento de

órgãos administrativos do Município de Pirapora.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Pirapora não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4°  -  O  Município  de  Pirapora  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.072

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Matipó o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Matipó imóvel

com  área  de  612m²  (seiscentos  e  doze  metros  quadrados),  situado  naquele

município, registrado sob o n° 19.875, a fls. 133 do Livro 3-K, no Cartório do Registro

de Imóveis da Comarca de Abre Campo.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento de

entidade privada sem fins lucrativos dedicada à assistência social.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Matipó não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4°  -  O  Município  de  Matipó  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.073

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Acima e ao Município de

Betim os imóveis que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Rio Acima imóvel

com área de 21.600m² (vinte e um mil e seiscentos metros quadrados), situado na

Rua Afonso Pena, naquele município, registrado sob o n° 16.639, no Livro n° 2, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Lima.
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§ 1° - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento do complexo

denominado Centro Social Urbano de Rio Acima.

§ 2° - O imóvel de que trata o caput reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no § 1°.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Betim imóvel

com área de 70.000m² (setenta mil metros quadrados), situado no local denominado

Teixeirinhas,  na  Rua  João  Silva  Santos,  naquele  município,  registrado  sob  o  n°

22.973, no Livro n° 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Betim.

§ 1° - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao desenvolvimento de atividades

de interesse comunitário.

§ 2° - O imóvel de que trata o caput reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no § 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.074

Dispõe sobre o mandato dos conselheiros tutelares de municípios do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O mandato do conselheiro tutelar de município do Estado empossado a

partir de 1° de janeiro de 2011 encerrar-se-á em 10 de janeiro de 2016.

§ 1° - O conselheiro tutelar a que se refere o caput que tiver exercido o mandato por

período ininterrupto superior a quatro anos e meio não poderá participar do processo

de escolha unificado que ocorrerá em 2015.

§ 2° - Não haverá processo de escolha para os conselhos tutelares em 2014.

Art. 2° - O disposto no caput do art. 1° não se aplica ao município que regular de

forma diversa a transição para o processo de escolha em data unificada estabelecido

pela Lei Federal n° 12.696, de 25 de julho de 2012.



4034
____________________________________________________________________________

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.075

Autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig - a doar ao

Município de Barbacena o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  a  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Fhemig  -

autorizada a doar ao Município de Barbacena imóvel com área de 8.481m2 (oito mil

quatrocentos e oitenta e um metros quadrados), conforme descrição no Anexo desta

lei, a ser desmembrado de imóvel com área de 3.343.907m2 (três milhões trezentos e

quarenta  e  três  mil  novecentos  e  sete  metros  quadrados),  situado  no  local

denominado  Olaria,  no  Centro  Hospitalar  Psiquiátrico  de  Barbacena,  naquele

município, registrado sob o n° 36.036, a fls. 60 do Livro 3-AN, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Barbacena.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o  caput destina-se à implantação do

Centro Viva Vida.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, findo o

prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver

sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 2013)

A área a ser doada tem a seguinte descrição: inicia-se no Vértice 1, de coordenadas

N 7655754,568m e E 626168,144m; deste segue confrontando com a margem do
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Córrego Caieiro, com azimute 109°41'02” e extensão de 14,823m até o Vértice 2, de

coordenadas  N  7655749,575m  e  E  626182,100m,  com  azimute  173°08'09”  e

extensão  de  51,497m  até  o  Vértice  3,  de  coordenadas  N  7655698,448m  e  E

626188,255m, com azimute 133°18'16” e extensão de 23,869m até o Vértice 4, de

coordenadas  N  7655682,077m  e  E  626205,625m,  com  azimute  114°16'34”  e

extensão  de  33,424m  até  o  Vértice  5,  de  coordenadas  N  7655668,335m  e  E

626236,093m; deste, confrontando com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas

Gerais - Fhemig -, com azimute 212°11'13” e extensão 26,210m até o Vértice 6, de

coordenadas  N  7655646,153m  e  E  626222,131m,  com  azimute  306°48'29”  e

extensão  de  46,508m  até  o  Vértice  7,  de  coordenadas  N  7655674,017m  e  E

626184,895m, com azimute 227°47'36” e extensão de 49,199m até o Vértice 8, de

coordenadas  N  7655640,965m  e  E  626148,451m,  com  azimute  313°46'18”  e

extensão  de  77,088m  até  o  Vértice  9,  de  coordenadas  N  7655694,293m  e  E

626092,786m; deste segue confrontando com a margem do Córrego Caieiro,  com

azimute  33°26'36”  e  extensão  de  70,844m  até  o  Vértice  10,  de  coordenadas  N

7655753,408m e E 626131,829m, com azimute 88°10'12” e extensão de 36,333m até

o Vértice  1,  ponto  inicial  da  descrição desse perímetro,  perfazendo uma área de

8.481m2 (oito mil quatrocentos e oitenta e um metros quadrados).

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.076

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Coluna o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Coluna imóvel

com  área  de  2.000m²  (dois  mil  metros  quadrados),  situado  naquele  município,

registrado sob o n° 9.546,  a fls.  291 do Livro n° 3-E,  no Cartório  de Registro de

Imóveis da Comarca de São João Evangelista.

Parágrafo único -  O imóvel a que se refere o  caput destina-se à construção de

unidade  básica  de  saúde,  à  instalação  de  apoio  operacional  da  Prefeitura  e  à

realização de atividades de interesse social da comunidade.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.
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Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.077

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ibitiúra de Minas o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Ibitiúra de Minas

imóvel com área de 880,80m2 (oitocentos e oitenta vírgula oitenta metros quadrados),

conforme descrição no Anexo desta lei, a ser desmembrado de terreno com área de

5.222,29m2 (cinco mil duzentos e vinte e dois vírgula vinte e nove metros quadrados),

situado na Rua Antônio Pinto de Carvalho, naquele município, registrado sob o n°

21.219, a fls.  256 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Andradas.

Parágrafo único - O imóvel a ser doado de que trata o caput destina-se à instalação

de creche municipal.

Art.  2° -  O imóvel a ser doado de que trata esta lei  reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 2013)

O imóvel a ser doado tem a seguinte descrição: 36,70m (trinta e seis vírgula setenta

metros) de frente, confrontando com a Rua Joaquim José de Andrade; 24m (vinte e

quatro metros) na lateral direita, confrontando com o estádio municipal; 36,70m (trinta
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e seis vírgula setenta metros) de fundos, confrontando com o lote 240; e 24 (vinte e

quatro metros) na lateral esquerda, confrontando com o Lote 240, perfazendo uma

área de 880,80m2 (oitocentos e oitenta vírgula oitenta metros quadrados).

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.078

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Aimorés o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Aimorés imóvel

com área de 12.956,85m² (doze mil novecentos e cinquenta e seis vírgula oitenta e

cinco metros quadrados), situado na Rua Getúlio Vargas, s/n°, Bairro Conceição do

Capim, naquele município, registrado sob o n° R-4.636, a fls. 138 do Livro 3-C, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Aimorés.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se à implantação de um

centro de tratamento de dependentes químicos.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.079

Dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder

Executivo a doá-lo ao Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica desafetado o trecho da Rodovia MG-050 compreendido entre a ponte

sobre o Córrego Saraiva e a divisa com o Município de Juatuba.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Betim o trecho

de rodovia de que trata o art. 1°.

Parágrafo  único  -  O  trecho  de  rodovia  de  que  trata  esta  lei  fica  denominado

Raimundo Gabriel de Rezende (Dico Rezende), passa a integrar o perímetro urbano
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do Município de Betim e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3° - O trecho de rodovia objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao

patrimônio  do  Estado  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da

escritura  pública  de  doação,  não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação  prevista  no

parágrafo único do art. 2°.

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.080

Autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -

Ipsemg - a alienar, por meio de venda, o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -

Ipsemg  -  autorizado  a  alienar,  por  meio  de  venda,  imóvel  com  área  de  720m²

(setecentos e vinte metros quadrados), constituído pelos lotes 19 e 20 do quarteirão

12 do Bairro  Nova  Suíça,  com todas  as suas  edificações,  situado na Rua Padre

Matias, n° 42, no Município de Belo Horizonte, registrado sob o n° 7.167, no Livro 2,

no Cartório do 7° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte.

Parágrafo único - Os recursos provenientes da alienação do imóvel relacionado no

caput serão destinados ao atendimento dos fins institucionais do Ipsemg, observado o

disposto no art. 44 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 2° - A venda de que trata esta lei será precedida de avaliação e licitação, na

modalidade de concorrência, a cargo de comissão a ser designada pelo Ipsemg.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.081

Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor

do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  suplementar  ao

Orçamento Fiscal do Estado em favor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do

Consumidor, no valor de R$5.270.000,00 (cinco milhões duzentos e setenta mil reais),

para atender a:

I - outras despesas correntes, no valor de R$3.120.000,00 (três milhões cento e

vinte mil reais);

II - investimentos, no valor de R$2.150.000,00 (dois milhões cento e cinquenta mil

reais).

Art. 2° - Para atender ao disposto no art. 1°, serão utilizados recursos provenientes

do superávit  financeiro do exercício de 2012 da receita de Recursos Diretamente

Arrecadados do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, no valor de

R$5.270.000,00 (cinco milhões duzentos e setenta mil reais).

Art. 3° - A aplicação desta lei observará o disposto no art. 169 da Constituição da

República e as normas pertinentes da Lei Complementar federal n° 101, de 4 de maio

de 2000.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.082

Autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -

Ipsemg - a alienar, por meio de venda, o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -

Ipsemg - autorizado a alienar, por meio de venda, imóvel com área aproximada de

1.476m² (hum mil quatrocentos e setenta e seis metros quadrados), constituído pelo
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lote 25-A e parte dos lotes 26-A e 27 do quarteirão 4-C da 8ª Seção Suburbana,

localizado na Avenida do Contorno, n° 3.219, Bairro Santa Efigênia, Município de Belo

Horizonte, registrado sob o n° 29.607 no Livro 2, no Cartório do 2° Ofício de Registros

de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte.

Parágrafo único - Os recursos provenientes da alienação do imóvel relacionado no

caput serão destinados a investimentos na construção e aquisição de instalações ou

equipamentos necessários às atividades finalísticas do Ipsemg, observado o disposto

no art. 44 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 2° - A venda de que trata esta lei será precedida de avaliação e licitação, na

modalidade de concorrência, a cargo de comissão a ser designada pelo Ipsemg.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.083

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  os  imóveis  que  especifica  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado a  doar  aos  respectivos  ocupantes,

detentores  da  posse precária,  os  imóveis  que integram  os  ativos  patrimoniais  de

propriedade do Estado de Minas Gerais,  advindos da extinta Caixa Econômica do

Estado de Minas Gerais - MinasCaixa -, relacionados no Anexo.

Art. 2° - Terá direito de receber os imóveis em doação o ocupante que se enquadrar

em uma das situações:

I - ocupante do imóvel ex-mutuário ou a ele vinculado:

a) ex-mutuário ou cônjuge deste, a ser identificado pelo contrato de empréstimo

habitacional concedido pela extinta MinasCaixa, com apresentação de documento de

identidade;

b) filhos, netos, genro ou nora de ex-mutuário ou de seu cônjuge, a ser identificado

por  meio  de  certidão  de  nascimento,  certidão  de  casamento  ou  documento  de
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identidade;

c) ocupante do imóvel com contrato de promessa de compra e venda assinado com

o ex-mutuário, caso em que deverá apresentar o contrato assinado pelas partes e

documento de identidade;

II - ocupante do imóvel sem vínculo com o mutuário:

a) ocupante do imóvel com contrato de promessa de compra e venda assinado com

terceiro,  caso  em  que  deverá  apresentar  o  contrato  assinado  pelas  partes  e

documento de identidade e comprovar estar na posse do imóvel há pelo menos cinco

anos;

b) ocupante do imóvel com contrato de locação, caso em que deverá apresentar o

contrato assinado pelas partes e comprovar residir no imóvel há pelo menos cinco

anos mediante apresentação de contas de água, luz e impostos ou taxas incidentes

sobre o imóvel;

III  -  ocupante sem vínculo contratual que comprovar  a posse do imóvel  há pelo

menos cinco anos, mediante apresentação de contas de água, luz e pagamento de

impostos, bem como declaração por instrumento público de cinco pessoas idôneas

confrontantes  ou  vizinhas  do  imóvel  pretendido  pelo  ocupante,  que  atestarem  a

ocupação do imóvel pelo prazo mínimo de cinco anos.

Art.  3°  -  Para  fins  de  doação,  serão  consideradas  como área do  terreno  e  da

edificação  as  originalmente  constantes  do  registro  do  imóvel  por  ocasião  da

assinatura do contrato de empréstimo habitacional  entre a extinta MinasCaixa e o

mutuário inadimplente.

Parágrafo  único  -  Eventuais  benfeitorias  e  acréscimos  na  área  construída,

realizadas  em  data  posterior  ao  registro  da  Carta  de  Arrematação  pela  extinta

MinasCaixa, não terão seu valor computado para fins de quantificação do valor da

doação.

Art.  4°  -  No momento  de  lavratura  do  registro  público  do  imóvel  em nome do

beneficiário,  deverá  ser  averbada  a  proibição  de  venda  ou  cessão  do  imóvel  a

terceiros, pelo prazo de cinco anos, à exceção de falecimento do titular do imóvel e

de sua transferência para os herdeiros.

Art. 5° - Aos imóveis de que trata esta lei não se aplicam os critérios do art. 11 da
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Lei n° 13.439, de 30 de dezembro de 1999.

Art.  6° - O ocupante deverá apresentar certidão negativa da existência de feitos

judiciais contra o Estado que tratem do imóvel objeto da regularização pretendida ou

deverá desistir de qualquer demanda que tenha o referido imóvel como objeto.

Art. 7° - Fica a Advocacia-Geral do Estado, ao final do processo de doação de que

trata esta lei, autorizada a desistir de ações judiciais que envolvam o imóvel objeto da

regularização.

Art. 8° - As custas, taxas e emolumentos cartoriais devidos pelos atos de registro

público dos imóveis previstos nesta lei serão reduzidos em 90% (noventa por cento).

Art. 9° - Os beneficiários da doação ficam isentos do pagamento do Imposto sobre

Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD -, não se

aplicando aos imóveis de que trata esta lei os critérios estabelecidos no inciso II do

art. 3° da Lei n° 14.941, de 29 de dezembro de 2003, e no inciso II do art. 6° do

Decreto n° 43.981, de 3 de março de 2005.

Art. 10 - A regulamentação da doação dos imóveis de que trata esta lei, inclusive o

prazo para sua efetivação, será feita por decreto.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 2013)

* - O Anexo a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 2013, foi publicado no

Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.084

Autoriza a Fundação Rural Mineira - Ruralminas - a doar ao Município de Itabira o

imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  a  Fundação  Rural  Mineira  -  Ruralminas  -  autorizada  a  doar  ao

Município de Itabira imóvel com área de 42,3747ha (quarenta e dois hectares, trinta e
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sete ares e quarenta e sete centiares), situado no local denominado Rocinha ou Abre

Campo,  naquele município,  registrado sob o nº  4.088,  a fls.  9  do  Livro 2.8-B,  no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itabira.

Parágrafo único -  O imóvel  a  que se refere  o  caput  destina-se à  regularização

fundiária e urbanização, pelo Município de Itabira.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Itabira não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4°  -  O  Município  de  Itabira  encaminhará  à  Ruralminas  documento  que

comprove a destinação do imóvel prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.085

Altera  a  Lei  n°  16.197,  de  26  de junho  de 2006,  que cria  a  Área de Proteção

Ambiental de Vargem das Flores, situada nos Municípios de Betim e Contagem, e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 3° e o  caput do art. 4° da Lei n° 16.197, de 26 de junho de 2006,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3° - A APA Vargem das Flores disporá de um conselho consultivo, constituído

por  representantes  de  órgãos  públicos  das  esferas  estadual  e  municipal,  de

organizações da sociedade civil  e da população residente, observando-se, em sua

composição, a paridade entre o poder público e a sociedade civil.

Art. 4° - A APA Vargem das Flores será implantada, supervisionada e administrada

pelo  Instituto Estadual  de Florestas -  IEF -,  em articulação com a Companhia de
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Saneamento  de  Minas  Gerais  -  Copasa-MG  -,  com  outros  órgãos  e  entidades

estaduais e municipais e com organizações não governamentais, e será fiscalizada

pela  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  -

Semad.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.086

Dispõe sobre a desafetação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o

Poder Executivo a doá-los ao Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam desafetados os trechos da Rodovia MG-428 localizados entre o Km

4,95 e o Km 6,50 e entre o Km 9,00 e o Km 11,40.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Araxá os trechos

de rodovia de que trata o art. 1°.

Parágrafo único - Os trechos de rodovia a que se refere o caput passam a integrar o

perímetro urbano do Município de Araxá e destinam-se à instalação de via urbana.

Art. 3° - Os trechos de rodovia objeto da doação de que trata esta lei reverterão ao

patrimônio  do  Estado  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da

escritura  pública  de  doação,  não  lhes  tiver  sido  dada  a  destinação  prevista  no

parágrafo único do art. 2°.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.087

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Várzea da Palma o imóvel que

especifica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Várzea da Palma

imóvel com área de 1.113,75 m² (hum mil cento e treze vírgula setenta e cinco metros

quadrados),  situado  na  Rua  Adolfo  Ensch,  n°  1.170,  Centro,  naquele  município,

registrado sob o n° 11.927, às fls. 15V e 16 do Livro 3-M, no Cartório do Registro de

Imóveis da Comarca de Pirapora.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o  caput destina-se à instalação de

órgãos da administração pública municipal de Várzea da Palma.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo

estabelecido no art. 2°, o Município de Várzea da Palma não houver procedido ao

registro do imóvel.

Art. 4° - O Município de Várzea da Palma encaminhará à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no

parágrafo único do art. 1°.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.088

Incorpora a Gratificação Complementar ao vencimento básico dos servidores das

carreiras que menciona, cria cargos de provimento efetivo da carreira de Analista de

Hematologia e Hemoterapia, a que se refere a Lei n° 15.462, de 13 de janeiro de

2005, institui regime de remuneração por subsídio para a carreira de Professor de

Arte e Restauro e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - A Gratificação Complementar, a que se referem o art. 1° da Lei Delegada n°

44, de 12 de julho de 2000, os arts. 3° e 6° da Lei n° 20.518, de 6 de dezembro de
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2012,  e o art.  48 da Lei  n°  20.748, de 25 de junho de 2013, fica incorporada ao

vencimento  básico  dos  servidores  das  seguintes  carreiras  instituídas  pela  Lei  n°

15.462, de 13 de janeiro de 2005:

I - Auxiliar de Apoio da Saúde, Técnico Operacional da Saúde, Analista de Gestão e

Assistência à Saúde e Profissional de Enfermagem, lotados no quadro de pessoal da

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - Fhemig;

II  -  Auxiliar  de Saúde e Tecnologia, Técnico de Saúde e Tecnologia e Analista e

Pesquisador  de Saúde e  Tecnologia,  lotados no quadro de  pessoal  da  Fundação

Ezequiel Dias - Funed;

III  -  Técnico  em  Educação  e  Pesquisa  em  Saúde  e  Analista  em  Educação  e

Pesquisa em Saúde, lotados no quadro de pessoal da Escola de Saúde Pública do

Estado de Minas Gerais - ESP-MG;

IV - Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia, Assistente Técnico de Hematologia e

Hemoterapia e Analista de Hematologia e Hemoterapia, lotados no quadro de pessoal

da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - Hemominas.

§ 1° - A incorporação de que trata este artigo será implementada em duas etapas,

mediante reajuste das tabelas de vencimento básico das carreiras a que se refere o

caput.

§ 2° - Na primeira etapa da incorporação de que trata este artigo, as tabelas de

vencimento básico constantes nos itens I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4, I.3.1, I.3.2, I.3.3, I.4.1,

I.4.2,  I.4.3,  I.5.1 e I.5.2 do Anexo I  da Lei  n° 15.786,  de 27 de outubro de 2005,

passam a vigorar na forma do Anexo I desta lei, a partir das seguintes datas:

I - 1° de janeiro de 2014, para as carreiras de Auxiliar de Apoio da Saúde, Auxiliar

de Saúde e Tecnologia e Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia;

II - 1° de fevereiro de 2014, para as carreiras de Técnico Operacional da Saúde,

Analista de Gestão e Assistência à Saúde, Profissional de Enfermagem, Técnico de

Saúde e  Tecnologia,  Analista  e  Pesquisador  de  Saúde  e  Tecnologia,  Técnico  em

Educação  e  Pesquisa  em  Saúde,  Analista  em  Educação  e  Pesquisa  em  Saúde,

Analista  de  Hematologia  e  Hemoterapia  e  Assistente  Técnico  de  Hematologia  e

Hemoterapia.

§ 3° - Na segunda etapa da incorporação de que trata este artigo, as tabelas de
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vencimento básico constantes nos itens I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4, I.3.1, I.3.2, I.3.3, I.4.1,

I.4.2, I.4.3, I.5.1 e I.5.2 do Anexo I da Lei n° 15.786, de 2005, serão reajustadas em

20% (vinte por cento), a partir de 1° de fevereiro de 2015.

§  4°  -  Para  as  duas  etapas  da  incorporação  de  que  trata  este  artigo,  será

considerado o valor da Gratificação Complementar a que fizer jus o servidor em 31 de

dezembro de 2013, na hipótese do inciso I do § 2°, e em 31 de janeiro de 2014, na

hipótese do inciso II do § 2°.

§ 5° - Em decorrência da incorporação de que trata este artigo, serão deduzidos da

Gratificação Complementar os valores acrescidos ao vencimento básico do servidor

na etapa prevista no § 2°, e a referida gratificação será extinta integralmente em 1° de

fevereiro de 2015, com a incorporação a que se refere o § 3°.

§ 6° - Os reajustes das tabelas de vencimento das carreiras de que trata este artigo

não incidirão sobre a parcela da Gratificação Complementar remanescente à primeira

etapa da incorporação.

§ 7° - O disposto neste artigo aplica-se aos servidores inativos e aos pensionistas

que fazem jus à paridade, nos termos da Constituição da República, e aos contratos

administrativos regidos pela Lei n° 18.185, de 4 de junho de 2009, vigentes, na data

de publicação desta lei, no âmbito da Fhemig, da Funed, da Fundação Hemominas e

da ESP-MG, cujas funções tenham equivalência com os cargos das carreiras a que

se refere o caput.

§ 8° - Em virtude do disposto no § 2° do art. 1° da Lei n° 15.790, de 3 de novembro

de 2005,  aplica-se aos valores da  Bolsa  de Atividades Especiais  assegurada aos

bolsistas da Fhemig reajuste nos mesmos percentuais e datas de vigência previstos

nos §§ 2° e 3° para a carreira de Profissional de Enfermagem.

§ 9° - O Poder Executivo republicará as tabelas de vencimento básico das carreiras

a que se refere o caput, constantes nos itens I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4, I.3.1, I.3.2, I.3.3,

I.4.1, I.4.2, I.4.3, I.5.1 e I.5.2 do Anexo I da Lei n° 15.786, de 2005, com os valores

decorrentes da segunda etapa da incorporação de que trata este artigo.

Art. 2° - A Gratificação Complementar a que se referem o art. 1° da Lei Delegada n°

44, de 2000, os arts. 3°, 4° e 6° da Lei n° 20.518, de 2012, e o art. 48 da Lei n°

20.748, de 2013, passa a compor, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da
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publicação desta lei, a remuneração dos contratos administrativos regidos pela Lei n°

18.185, de 2009, vigentes, na data de publicação desta lei, no âmbito da Fundação

Hemominas,  da  Fhemig,  da  Funed,  da  ESP-MG  e  do  Hospital  Universitário  da

Universidade  Estadual  de  Montes  Claros  -  Unimontes  -,  observadas,  para  os

contratos a que se refere o § 7° do art. 1°, as regras de incorporação estabelecidas

no art. 1°.

Art. 3° - Até sua efetiva incorporação ao vencimento básico e consequente extinção,

a Gratificação Complementar a que se referem o art. 1° da Lei Delegada n° 44, de

2000, os arts. 3°, 4° e 6° da Lei n° 20.518, de 2012, e o art. 48 da Lei n° 20.748, de

2013,  integra  a  remuneração  de  contribuição  de  que  trata  o  art.  26  da  Lei

Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, para efeito de cálculo dos proventos

de aposentadoria e pensão.

§ 1° - Para fins do disposto no caput, será observado o prazo mínimo de percepção

estabelecido no parágrafo único do art. 7° da Lei Complementar n° 64, de 2002.

§ 2° - As contribuições previdenciárias recolhidas até a data de publicação desta lei

e que tiverem sua base de cálculo composta pela gratificação a que se refere o caput

serão consideradas para efeito de cálculo dos proventos de aposentadoria e pensão.

Art. 4° - Fica instituída a Gratificação por Atividades de Gestão da Saúde - Gages -

para  os  servidores  ocupantes  de  cargo  de  provimento  efetivo  da  carreira  de

Especialista  em Políticas  e  Gestão da Saúde,  em efetivo  exercício  nos órgãos  e

entidades do Sistema Estadual de Gestão da Saúde, a que se refere o inciso I do art.

2° da Lei n° 15.462, de 2005.

§ 1° - O valor da gratificação de que trata o  caput corresponderá aos seguintes

percentuais do vencimento básico do cargo de provimento efetivo do servidor:

I - 30% (trinta por cento), no período de 1° de julho de 2013 a 30 de junho de 2014;

II - 40% (quarenta por cento), no período de 1° de julho de 2014 a 30 de junho de

2015;

III - 50% (cinquenta por cento), a partir de 1° de julho de 2015.

§ 2° - A gratificação a que se refere o caput integra a remuneração de contribuição

de que trata o art. 26 da Lei Complementar n° 64, de 2002, para efeito de cálculo dos

proventos  de  aposentadoria  e  pensão,  observado  o  prazo  mínimo  de  percepção
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estabelecido no parágrafo único do art. 7° da referida lei complementar.

Art. 5° - Ficam criados cinquenta e um cargos de provimento efetivo da carreira de

Analista de Hematologia e Hemoterapia, a que se refere a Lei n° 15.462, de 2005,

com lotação na Fundação Hemominas.

Parágrafo  único  -  Em  virtude  da  criação  de  cargos  de  que  trata  o  caput,  o

quantitativo de cargos de provimento efetivo da carreira de Analista de Hematologia e

Hemoterapia, constante no item I.3.3 do Anexo I da Lei n° 15.462, de 2005, passa a

ser: “290”.

Art. 6° - Passa a ser remunerado por subsídio, fixado em parcela única, o servidor

ocupante de cargo de provimento efetivo da carreira de Professor de Arte e Restauro,

a que se refere o inciso IV do art. 1° da Lei n° 15.467, de 13 de janeiro de 2005,

lotado na Fundação de Arte de Ouro Preto - Faop.

Parágrafo único -  O valor  do  subsídio da  carreira  a que se refere o  caput é  o

constante  no  Anexo  II  desta  lei,  vedado  o  acréscimo  de  qualquer  gratificação,

adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória,

ressalvado o disposto no art. 8°.

Art. 7° - No valor do subsídio da carreira de Professor de Arte e Restauro de que

trata o art. 6° estão incorporadas as seguintes parcelas remuneratórias:

I - vencimento básico ou provento básico;

II  -  adicionais  por  tempo  de  serviço  previstos  nos  arts.  112  e  113  do  Ato  das

Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT - da Constituição do Estado;

III - vantagem pessoal prevista no § 3° do art. 1° da Lei n° 10.470, de 15 de abril de

1991, e no art. 1° da Lei n° 13.694, de 1° de setembro de 2000;

IV -  auxílio-alimentação previsto na Lei  Delegada n° 38,  de 26 de setembro de

1997;

V - adicional de desempenho previsto no art. 31 da Constituição do Estado e na Lei

n° 14.693, de 30 de julho de 2003;

VI - vantagem pessoal de que trata o art. 49 da Lei n° 15.293, de 5 de agosto de

2004;

VII - Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, prevista na Lei n° 15.787, de 27 de

outubro de 2005;
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VIII - auxílio-transporte de que trata o art. 48 da Lei n° 17.600, de 1° de julho de

2008;

IX - gratificação por curso de pós-graduação prevista no parágrafo único do art. 151

da Lei n° 7.109, de 13 de outubro de 1977;

X - vantagem pessoal de que trata o § 4° do art. 1° da Lei n° 14.683, de 30 de julho

de 2003, bem como qualquer outra vantagem decorrente de apostilamento integral ou

proporcional em cargo de provimento em comissão.

Parágrafo único - Além das parcelas previstas no caput, o subsídio da carreira de

Professor de Arte e Restauro incorpora as demais vantagens pecuniárias a que o

servidor fizer jus em 31 de dezembro de 2013, ressalvado o disposto no art. 8°.

Art.  8°  -  A remuneração  por  subsídio  a  que  se  refere  o  art.  6°  não  exclui  a

percepção  de  vantagens  de  natureza  indenizatória  e  das  seguintes  espécies

remuneratórias, nos termos da legislação específica:

I - gratificação natalina;

II - adicional de férias;

III - adicional de insalubridade;

IV - adicional de periculosidade;

V - adicional noturno;

VI - adicional pela prestação de serviço extraordinário;

VII -  parcelas de caráter eventual relativas à extensão de carga horária,  de que

tratam os arts. 8°-B e 8°-F da Lei n° 15.467, de 2005;

VIII  -  abono de permanência de que trata o § 19 do art.  40 da Constituição da

República, bem como o § 5° do art. 2° e o § 1° do art. 3° da Emenda à Constituição

da República n° 41, de 19 de dezembro de 2003;

IX - espécies remuneratórias percebidas pelo exercício de cargo de provimento em

comissão ou de função de confiança;

X - gratificação temporária estratégica;

XI - prêmio por produtividade;

XII  -  férias-prêmio convertidas em espécie, nos termos do art.  117 do ADCT da

Constituição do Estado.

Art.  9°  -  O  servidor  ocupante  de  cargo  de  provimento  efetivo  da  carreira  de
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Professor de Arte e Restauro, a que se refere o inciso IV do art. 1° da Lei n° 15.467,

de  2005,  será  posicionado,  em  1°  de  janeiro  de  2014,  na  tabela  de  subsídio

correspondente  às  respectivas  carreira  e  carga  horária  de  trabalho,  observado  o

disposto no art. 7° desta lei e os seguintes critérios:

I - o nível em que ocorrerá o posicionamento na tabela de subsídio será definido

conforme a escolaridade do servidor em 31 de dezembro de 2013;

II  -  para  a  definição  do  grau  em  que  ocorrerá  o  posicionamento  na  tabela  de

subsídio será observado o valor do vencimento básico previsto na tabela constante

no item VII.1.3 do Anexo VII da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005, acrescido

das vantagens incorporáveis ao subsídio, nos termos do art.  7° desta lei, a que o

servidor fizer jus em 31 de dezembro de 2013;

III  -  caso  o  servidor  não  comprove  a  conclusão  do  ensino  médio,  seu

posicionamento ocorrerá no nível I,  grau A, ficando o desenvolvimento na carreira

condicionado  à  comprovação  da  referida  escolaridade,  observados  os  demais

requisitos legais.

§ 1° - Para os fins do disposto no inciso II do caput, o servidor será posicionado, no

mínimo, no grau previsto na tabela constante no Anexo III desta lei correspondente ao

seu tempo de efetivo exercício na respectiva carreira até 31 de dezembro de 2013,

ressalvado o disposto no inciso III do caput.

§ 2° - Na contagem de tempo de efetivo exercício para fins do disposto no § 1°,

serão observados os seguintes interstícios:

I  -  para  o  servidor  com  ingresso  em  cargo da  carreira  de  Professor  de  Arte  e

Restauro, a que se refere a Lei n° 15.467, de 2005, a contagem terá início a partir da

data de início de exercício no cargo para o qual tenha sido nomeado e terminará em

31 de dezembro de 2013;

II  -  para  o  servidor  que  teve  o  cargo  transformado  na  forma  da  correlação

estabelecida no Anexo IV da Lei n° 15.467, de 2005, a contagem terá início a partir da

data de início de exercício no cargo transformado que ensejou o posicionamento de

que trata  o Decreto n° 44.217,  de 27 de janeiro de 2006,  e terminará em 31 de

dezembro de 2013;

III  -  para  o  servidor  a  que  se  referem  os  incisos  IV  e  V  do  art.  7°  da  Lei
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Complementar n° 100, de 5 de novembro de 2007, a contagem terá início a partir da

data da primeira designação para o exercício de função pública, no âmbito da Faop,

formalizada nos termos da alínea “a” do § 1° do art. 10 da Lei n° 10.254, de 20 de

julho de 1990, e terminará em 31 de dezembro de 2013;

IV  -  para  o  servidor  que  passou  para  a  inatividade  em  data  anterior  a  31  de

dezembro de 2013,  a contagem terá início a partir  da data de início de exercício

prevista nos incisos I, II ou III, conforme a situação do servidor, e terminará na data de

vigência da aposentadoria ou do afastamento preliminar à aposentadoria.

§ 3°  -  À contagem de tempo de efetivo exercício do servidor  de que tratam os

incisos I e II do § 2° será acrescido o período de exercício de função pública, no

âmbito da Faop, decorrente de designação formalizada nos termos da alínea “a” do §

1° do art. 10 da Lei n° 10.254, de 1990.

§ 4° - O posicionamento na tabela de subsídio deverá resultar em acréscimo de, no

mínimo, 5% (cinco por cento)  sobre a remuneração devida ao servidor  em 31 de

dezembro de 2013, excluídas as parcelas não incorporáveis ao subsídio, previstas no

art. 8° desta lei.

§  5°  -  Quando o  valor  apurado nos  termos do inciso  II  do  caput,  observado o

disposto  nos  §§  1°  a  4°,  não  corresponder  a  um  valor  exato  previsto  na  tabela

constante  no  Anexo  II  desta  lei,  desprezados  os  centavos,  o  servidor  será

posicionado no grau imediatamente superior.

§ 6° - Caso o valor obtido nos termos do inciso II do caput, observado o disposto

nos §§ 1° a 4°, seja superior ao valor do subsídio do último grau do nível em que

ocorrer o posicionamento, fica assegurada aos servidores ativos, aos inativos e aos

pensionistas a percepção de vantagem pessoal nominalmente identificada.

§ 7° - A vantagem pessoal de que trata o § 6° corresponderá à diferença entre a

remuneração a que o servidor fizer jus em 31 de dezembro de 2013 e o valor do

subsídio do nível e do grau em que ocorrer o posicionamento do servidor, nos termos

dos incisos I e II do caput, observado o disposto nos §§ 1° a 5°.

§ 8° - A vantagem pessoal de que trata o § 6° será reajustada nas mesmas datas e

com os mesmos índices aplicáveis  à tabela de subsídio estabelecida no Anexo II

desta lei.
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§ 9°  -  Caso o  servidor  cumpra,  na  data  de  publicação desta  lei,  carga horária

semanal de trabalho diferente da prevista na tabela constante no Anexo II desta lei, o

valor do subsídio será proporcional à respectiva carga horária.

Art. 10 - O disposto nos arts. 6° a 9° aplica-se ao servidor inativo e ao afastado

preliminarmente  à  aposentadoria  que  fizerem  jus  à  paridade,  nos  termos  da

legislação vigente, bem como ao detentor de função pública de que trata o art. 4° da

Lei  n°  10.254,  de  1990,  cujos  proventos  ou  cuja  remuneração  tiverem  como

referência os valores aplicáveis à carreira de Professor de Arte e Restauro, a que se

refere o inciso IV do art. 1° da Lei n° 15.467, de 2005.

Art. 11 - A remuneração do designado nos termos do art. 10 da Lei n° 10.254, de

1990, para funções correspondentes às do cargo da carreira de Professor de Arte e

Restauro, a que se refere o inciso IV do art. 1° da Lei n° 15.467, de 2005, terá como

referência os valores constantes no Anexo II desta lei, observada a proporcionalidade

em relação à carga horária.

Parágrafo único -  Fica vedado o acréscimo de qualquer  vantagem pecuniária  à

remuneração dos designados  de que trata  o  caput,  ressalvadas as  previstas  nos

incisos I a X do art. 8°.

Art. 12 - Ficam asseguradas ao servidor de que trata o art. 6°, submetido ao regime

de subsídio, em exercício de cargo de provimento em comissão do Poder Executivo

estadual,  as  opções  remuneratórias  estabelecidas  na  legislação  específica,

observada, em qualquer hipótese, a vedação à percepção das parcelas incorporadas

na forma do art. 7°.

Art.  13  -  Os valores  dos  subsídios  dos servidores  de  que trata  o  art.  6°  serão

reajustados anualmente, a partir do exercício financeiro seguinte ao do início de sua

vigência, observado o disposto no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único - A aplicação do disposto no caput está condicionada à observância

do disposto no art. 4° da Lei n° 19.973, de 27 de dezembro de 2011.

Art. 14 - O disposto nos arts. 6° a 13 desta lei aplica-se, no que couber, ao servidor

alcançado pelo disposto no art. 7° da Lei Complementar n° 100, de 2007, ocupante

de cargo da carreira de Professor de Arte e Restauro.

Art. 15 - O inciso III do art. 8° da Lei n° 15.467, de 2005, passa a vigorar com a
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seguinte redação:

“Art. 8° - (...)

III  -  vinte  e  quatro  horas  para  os  cargos  da  carreira  de  Professor  de  Arte  e

Restauro.”.

Art. 16 - O  caput do art. 8°-A da Lei n° 15.467, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8°-A - A carga horária semanal de trabalho do ocupante de cargo da carreira de

Professor de Arte será distribuída da seguinte forma:”.

Art. 17 - O  caput do art. 8°-B da Lei n° 15.467, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8°-B - A carga horária semanal de trabalho do ocupante de cargo da carreira

de Professor de Arte poderá ser estendida em até 50% (cinquenta por cento),  em

conteúdo curricular  para o  qual  o  professor  esteja  habilitado,  com valor  adicional

proporcional  ao  valor  do  vencimento  básico  estabelecido  na  tabela  do  respectivo

cargo, enquanto permanecer nessa situação.”.

Art. 18 - O § 1° do art. 8°-C da Lei n° 15.467, de 2005, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8°-C - (...)

§ 1° - A remuneração do Professor submetido à jornada semanal de trabalho a que

se refere o  caput será proporcional ao número de horas semanais fixadas para o

cargo, na forma de regulamento.”.

Art. 19 - A Lei n° 15.467, de 2005, fica acrescida dos seguintes arts. 8°-D, 8°-E, 8°-F

e 8°-G:

“Art. 8°-D - A carga horária semanal de trabalho do Professor de Arte e Restauro

compreenderá:

I - dezesseis horas destinadas à docência;

II - oito horas destinadas a atividades extraclasse, conforme regras definidas em

regulamento.

Parágrafo único - A carga horária do Professor de Arte e Restauro não poderá ser

reduzida, salvo na ocorrência de remoção ou de mudança de lotação, com expressa

aquiescência do professor, hipótese em que a remuneração será proporcional à nova
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carga horária.

Art. 8°-E - O cargo de provimento efetivo de Professor de Arte e Restauro poderá

ser  provido,  excepcionalmente,  com  carga  horária  igual  ou  superior  a  oito  horas

semanais, sem ultrapassar o limite de vinte e quatro horas semanais para o mesmo

conteúdo curricular.

§  1°  -  Para  o  servidor  ocupante  de  cargo  a  que  se  refere  o  caput,  as  horas

destinadas  à  docência  serão  calculadas  proporcionalmente  em  relação  à  carga

horária total do cargo, na forma de regulamento.

§ 2° - O subsídio do Professor de Arte e Restauro a que se refere este artigo será

proporcional  ao  número  de  horas  semanais  fixadas  para  o  cargo,  na  forma  de

regulamento, observada a tabela de subsídio da carreira.

§ 3° - As aulas assumidas em cargo vago e no mesmo conteúdo da titulação do

cargo do professor habilitado passarão, mediante requerimento e com a anuência da

Faop,  a  integrar  a  carga  horária  semanal  do  professor,  a  qual  não  poderá  ser

reduzida  após  essa  alteração,  salvo  na  hipótese  de  remoção  e  de  mudança  de

lotação, com expressa aquiescência do professor, hipótese em que a remuneração

será proporcional à nova carga horária.

Art. 8°-F - A carga horária semanal de trabalho do ocupante de cargo da carreira de

Professor de Arte e Restauro poderá ser estendida em até 50% (cinquenta por cento),

em conteúdo curricular para o qual o professor esteja habilitado.

§ 1° - Ao assumir extensão de carga horária, nos termos do caput deste artigo, o

Professor  de  Arte  e  Restauro  fará  jus,  enquanto  permanecer  nessa  situação,  ao

Adicional  por  Extensão  de  Jornada  -  AEJ  -,  cujo  valor  será  proporcional  ao  do

subsídio estabelecido na tabela da respectiva carreira, acrescido, se for o caso, da

vantagem pessoal percebida pelo servidor.

§ 2° - O servidor ocupante de dois cargos de Professor de Arte e Restauro poderá

assumir a extensão de que trata o caput desde que o somatório das horas destinadas

à docência dos dois cargos não exceda trinta e duas horas.

§ 3° - O AEJ poderá compor a base da contribuição de que trata o art. 26 da Lei

Complementar n° 64, de 25 de março de 2002, mediante opção expressa do servidor

quando da sua concessão, observando-se ainda, para fins de integração das horas-
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aula a que se refere o caput à carga horária do respectivo cargo efetivo, os critérios

estabelecidos no § 5°.

§ 4° - A extensão de carga horária será concedida ao Professor de Arte e Restauro

a cada ano letivo e cessará, a qualquer tempo, na ocorrência das hipóteses previstas

no § 7° do art. 8°-B.

§ 5° - A média da carga horária exercida por mais de dez anos a título de extensão

de jornada será integrada à carga horária do Professor de Arte e Restauro, desde que

tenha  havido  a  contribuição  previdenciária  incidente  sobre  a  referida  verba,

observado o disposto no § 3°.

§ 6° - O AEJ será pago durante as férias regulamentares com base na média dos

valores percebidos a esse título no ano anterior.

§ 7° -  A carga horária resultante da integração prevista no § 5° não poderá ser

reduzida após essa alteração,  salvo na ocorrência de remoção e de mudança de

lotação, com expressa aquiescência do professor, hipótese em que a remuneração

será proporcional à nova carga horária.

Art.  8°-G - A média da carga horária exercida por dez anos ou mais a título de

extensão de jornada ou de exigência curricular integrará a carga horária do cargo de

provimento  efetivo  do  Professor  de  Arte  e  Restauro,  passando  a  compor  a

remuneração do servidor,  a  partir  da vigência da aposentadoria,  desde que tenha

havido a contribuição de que trata o art. 26 da Lei Complementar n° 64, de 2002,

observado o disposto em regulamento.

Parágrafo único - Se, por ocasião da concessão da aposentadoria, o período de

extensão da carga horária ou exigência curricular for inferior a três mil seiscentos e

cinquenta dias e igual ou superior a dois mil cento e noventa dias, o servidor fará jus,

por ano de exercício, à integração de um décimo da média da carga horária exercida

no período.".

Art. 20 - O art. 11 da Lei n° 15.467, de 2005, fica acrescido do seguinte parágrafo

único:

“Art. 11 - (...)

Parágrafo único - Na falta de professor habilitado com formação em nível médio, o

professor  que  não  possua  a  referida  escolaridade  poderá,  excepcionalmente,  ser
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designado para o nível I, grau A, da carreira de Professor de Arte e Restauro.".

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, observadas as datas de

vigência específicas que menciona.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ANEXO I

(a que se refere o § 2° do art. 1° da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.786, de 27 de outubro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE

(…)

I.2 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Fhemig

I.2.1 - Auxiliar de Apoio da Saúde

Carga horária: 30 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar de Apoio da Saúde foi

publicada no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

I.2.2 - Técnico Operacional da Saúde

Carga horária: 16 horas

(Técnico de Patologia Clínica e Técnico de Radiologia)

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico Operacional da Saúde

(Técnico de Patologia Clínica e Técnico de Radiologia), carga horária 16 horas, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

Carga horária: 30 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico Operacional da Saúde

(Técnico de Patologia Clínica e Técnico de Radiologia), carga horária 30 horas, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico Operacional da Saúde



4058
____________________________________________________________________________

(Técnico de Patologia Clínica e Técnico de Radiologia), carga horária 40 horas, foi

publicada no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

I.2.3 - Analista de Gestão e Assistência à Saúde

Carga horária: 12 horas (Odontólogo)

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Gestão e Assistência

à Saúde (Odontólogo), carga horária 12 horas, foi publicada no Diário do Legislativo,

de 27.12.2013.

Carga horária: 20 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Gestão e Assistência

à Saúde (Odontólogo), carga horária 20 horas, foi publicada no Diário do Legislativo,

de 27.12.2013.

Carga horária: 30 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Gestão e Assistência

à Saúde (Odontólogo), carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo,

de 27.12.2013.

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista de Gestão e Assistência

à Saúde (Odontólogo), carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo,

de 27.12.2013.

I.2.4 - Profissional de Enfermagem

Carga horária: 20 horas

* -  A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Profissional  de Enfermagem,

carga horária 20 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

Carga horária: 30 horas

* -  A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Profissional  de Enfermagem,

carga horária 30 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

Carga horária: 40 horas

* -  A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Profissional  de Enfermagem,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

(…)

I.3 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Hemominas
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I.3.1 - Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária: 30 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Hematologia  e

Hemoterapia,  carga  horária  30  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

27.12.2013.

Carga horária: 40 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Auxiliar  de  Hematologia  e

Hemoterapia,  carga  horária  40  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

27.12.2013.

I.3.2 - Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária: 24 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Assistente  Técnico  de

Hematologia  e  Hemoterapia,  carga  horária  24  horas,  foi  publicada  no  Diário  do

Legislativo, de 27.12.2013.

Carga horária: 30 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Assistente  Técnico  de

Hematologia  e  Hemoterapia,  carga  horária  30  horas,  foi  publicada  no  Diário  do

Legislativo, de 27.12.2013.

Carga horária: 40 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Assistente  Técnico  de

Hematologia  e  Hemoterapia,  carga  horária  40  horas,  foi  publicada  no  Diário  do

Legislativo, de 27.12.2013.

I.3.3 - Analista de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária: 30 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Analista  de  Hematologia  e

Hemoterapia,  carga  horária  30  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

27.12.2013.

Carga horária: 40 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  da  Carreira  de  Analista  de  Hematologia  e

Hemoterapia,  carga  horária  40  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

27.12.2013.
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(...)

I.4 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Funed

I.4.1 - Auxiliar de Saúde e Tecnologia

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar de Saúde e Tecnologia,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

I.4.2 - Técnico de Saúde e Tecnologia

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico de Saúde e Tecnologia,

carga horária 40 horas, foi publicada no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

1.4.3 - Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista e Pesquisador de Saúde

e  Tecnologia,  carga  horária  40  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

27.12.2013.

I.5 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Escola de Saúde Pública do Estado

de Minas Gerais - ESP-MG

I.5.1 - Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Técnico em Educação e Pesquisa

em  Saúde,  carga  horária  40  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

27.12.2013.

I.5.2 - Analista em Educação e Pesquisa em Saúde

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Analista em Educação e Pesquisa

em  Saúde,  carga  horária  40  horas,  foi  publicada  no  Diário  do  Legislativo,  de

27.12.2013.

ANEXO II

(a que se refere o parágrafo único do art. 6° da Lei n° , de de de 2013)

TABELA DE SUBSÍDIO DA CARREIRA DE PROFESSOR DE ARTE E RESTAURO

DA FAOP
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Carga horária: 24 horas

* - A Tabela de Subsídio da Carreira de Professor de Arte e Restauro da FAOP foi

publicada no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

ANEXO III

(a que se refere o § 1° do art. 9° da Lei n° , de de de 2013)

TABELA DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE POSICIONAMENTO NA

TABELA DE SUBSÍDIO DO PROFESSOR DE ARTE E RESTAURO

*  -  A Tabela  de  Tempo de  Serviço  para  Fins  de  Posicionamento  na  Tabela  de

Subsídio do Professor de Arte e Restauro foi publicada no  Diário do Legislativo, de

27.12.2013.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.089

Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-

2015, para o exercício de 2014.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Esta lei dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental

- PPAG - 2012-2015, para o exercício de 2014, conforme dispõe o art. 8° da Lei n°

20.024, de 9 de janeiro de 2012.

Art. 2° - Os Anexos I, II e III integram esta lei, nos seguintes termos:

I - o Anexo I contém os programas e as ações da administração pública estadual

organizados pelas redes de desenvolvimento integrado definidas na Lei n° 20.008, de

4 de janeiro de 2012, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -

PMDI;

II - o Anexo II contém os programas e as ações da administração pública estadual

organizados por setor de governo e o demonstrativo de programas e ações incluídos

e excluídos, com a exposição sucinta dos motivos que justificam a alteração;

III - o Anexo III contém as alterações efetuadas em programas e ações introduzidas

no  âmbito  do  Poder  Legislativo  a  serem  incorporadas  pelo  Poder  Executivo  aos

Anexos I e II desta lei.

§ 1° - Os Anexos I e II desta lei, depois de efetuada a incorporação a que se refere

o inciso III do caput, atualizam os Anexos I e II da Lei n° 20.024, de 2012, contendo

as  respectivas  inclusões  e  alterações,  qualitativas  ou  quantitativas,  efetuadas  em
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programas, indicadores, ações e demais atributos.

§ 2° - Em atendimento ao disposto no § 1° do art. 8° da Lei n° 20.024, de 2012, os

programas e  as  ações  a que  se  referem os  incisos  I  e  II  do  caput  adotam uma

perspectiva de planejamento de quatro anos, especialmente no que diz respeito aos

valores  físicos  e  financeiros  das  ações  como  referência  permanente  para  a

elaboração da Lei Orçamentária Anual.

§ 3°  -  Consideram-se dispositivos  do inciso III  do caput  os  itens constantes do

Anexo III desta lei.

Art. 3° - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - publicará:

I  -  informações  sobre  a  estrutura  analítica  de  cada  ação  dos  programas

estruturadores,  o  detalhamento  do  produto,  a  execução  física  e  financeira,  assim

como  as  principais  entregas  efetivadas,  de  cada  subprojeto  e  subprocesso,  no

relatório anexo aos relatórios bimestrais de monitoramento do PPAG 2012-2015;

II  -  informações  sobre  a  estrutura  analítica  de  cada  ação  dos  programas

estruturadores, a descrição e o produto dos subprojetos e subprocessos por ação dos

programas estruturadores, no relatório anexo aos projetos de lei de revisão do PPAG

2012-2015, para o exercício de 2015.

Art.  4°  -  Os  Poderes  Legislativo  e  Executivo  efetuarão  ajustes  decorrentes  de

emendas parlamentares e necessários à compatibilização do planejamento para o

exercício de 2014 contido na revisão do PPAG 2012-2015 e da Lei Orçamentária para

o mesmo exercício.

Art. 5° - O Poder Executivo poderá transpor, remanejar, transferir, excluir, criar ou

utilizar,  total  ou  parcialmente,  programas,  ações,  metas,  indicadores  e  dotações

orçamentárias,  a  fim  de  viabilizar  a  compatibilização  entre  o  planejamento  e  o

orçamento  para o exercício de 2014,  em decorrência da extinção,  transformação,

transferência,  incorporação  ou  desmembramento  de  órgãos  e  entidades,  ou  de

alterações  de suas  competências  ou  atribuições,  autorizadas  por  lei  que  altere  a

estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo e em virtude da Lei

Complementar n° 131, de 6 de dezembro de 2013.

Art.  6°  -  Serão realizadas em 2014,  no âmbito do Poder Legislativo,  audiências

públicas de avaliação dos resultados alcançados pelos programas estruturadores.
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Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ANEXOS I E II

Os  Anexos  I  e  II  desta  lei  encontram-se  disponíveis  no  site  da  Assembleia

Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  (www.almg.gov.br),  em  “Acompanhe  >

Planejamento e Orçamento Público > Plano Plurianual de Ação Governamental - Em

tramitação”.

ANEXO III

(a que se refere o inciso III do caput do art. 2° da Lei n° , de de de 2013)

Rede: Rede de Atenção em Saúde

-------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 1 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 6)

Programa: 002 - SAÚDE INTEGRADA -

Ação: 4288 - TELE MINAS SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 2 (Emenda nº 120)

Programa: 002 - SAÚDE INTEGRADA -

Ação:  4299  -  AQUISIÇÃO,  ARMAZENAMENTO  E  DISTRIBUIÇÃO  DE

MEDICAMENTOS BÁSICOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 3 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 7)

Programa: 044 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE -

Ação: 4638 - ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO ESTADO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 4 (Emenda nº 84)

Programa: 053 - SANEAMENTO PARA TODOS -

Ação: 1098 - SANEAMENTO DE MINAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 5 (Emenda nº 30)

Programa: 133 - OBRAS PREDIAIS NA REDE FHEMIG -

Ação: 1239 -  PROJETOS, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS

UNIDADES PREDIAIS DA REDE FHEMIG

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 6 (Emenda nº 122)

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE -

Ação: 4328 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 7 (Emenda nº 5)

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE -

Ação: 4388 - FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Mudança de finalidade para: FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE NOS

MUNICÍPIOS COM FOCO NA MELHORIA DA INFRESTRUTURA DOS PONTOS DE

ATENÇÃO A SAÚDE e da qualildade dos serviços laboratoriais, PROPORCIONANDO

ASSIM MELHORES  CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE,  e

apoiar a implantação de laboratórios microrregionais.

INCISO: 8 (Emenda nº 124)

Programa: 237 - ATENÇÃO À SAÚDE -
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Ação: 4391 - FOMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 9 (Emenda nº 87)

Programa: 246 - SEGURANÇA ALIMENTAR -

Ação: 1140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA

EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (CRESANS)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 10 (Emenda nº 98)

Programa: 246 - SEGURANÇA ALIMENTAR -

Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA

ALIMENTAR DE MINAS GERAIS (CONSEA/MG)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

Rede: Rede de Cidades

------------------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 11 (Emenda nº 88)

Programa: 160 -  APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL GESTÃO E

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS -

Ação: 1167 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

MUNICIPAL - PADEM

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 12 (Emenda nº 97)

Programa: 160 -  APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL GESTÃO E

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS -
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Ação: 2045 - COORDENAÇÃO DOS REPASSES VOLUNTÁRIOS DE RECURSOS

PRATICADOS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 13 (Emenda nº 128)

Programa: 276 - MORAR EM MINAS -

Ação:  4483  -  CONSTRUÇÃO,  REFORMAS  E  MELHORIAS  EM  UNIDADES

HABITACIONAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 14 (Emenda nº 130)

Programa:  277  -  PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA EM MINAS

GERAIS -

Ação: 4506 - AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

Rede: Rede de Ciência,Tecnologia e Inovação

-----------------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 15 (Emenda nº 81)

Programa: .... - Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado

Rede: Rede de Ciência,Tecnologia e Inovação

Unidade  Responsável:  1221  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Tipo de Programa: Atividade Fim do Orçamento Fiscal

Objetivo: Ampliar a capacidade local e regional para combater a exclusão social,

gerar trabalho e renda e contribuir para a melhoria do nível de vida da população,

com foco na formação e qualificação profissional, segundo as demandas do mercado.

Objetivos Estratégicos:
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-  AMPLIAR  A  INSERÇÃO  DE  MINAS  GERAIS  NA  ECONOMIA  DO

CONHECIMENTO

-  AMPLIAR  OS  AMBIENTES  DE  INOVAÇÃO  GERANDO  EMPREGOS  DE

QUALIDADE, RETENDO E ATRAINDO TALENTOS

- FORTALECER A CIDADANIA DIGITAL

Resultado Finalístico:

-  PERCENTUAL DE  OCUPADOS  EM  MINAS  GERAIS  COM PELO  MENOS O

ENSINO SUPERIOR (22 ANOS OU MAIS)

Indicador do Programa:

Indicador (unidade de medida): CVT EM FUNCIONAMENTO (%)

Data Referência: 31/12/2010 Índice Referência: 364,00 Meta 2015: 100,00

Ação: .... - Operacionalização de CVTs e telecentros

Unidade  Orçamentária:  1221  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Finalidade:  GARANTIR  A  FUNCIONALIDADE  DA  REDE  DE  CENTROS

VOCACIONAIS  TECNOLÓGICOS  E  TELECENTROS,  COM  FOCO  NA

DISSEMINAÇÃO  DO  CONHECIMENTO,  BUSCANDO  A  CONSTRUÇÃO  DE

PARCERIAS COM VISTAS À ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ASSEGURANDO A

CONTINUIDADE  DOS  OBJETIVOS  DO  PROGRAMA E  SUA AMPLIAÇÃO  POR

MEIO  DA  OFERTA  DE  VAGAS  DE  EDUCAÇÃO  À  DISTÂNCIA  NO  ENSINO

SUPERIOR, INCLUSIVE O TECNÓLOGO.

Produto: CENTRO MANTIDO

Unidade de medida: CENTRO

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 16 (Emenda nº 93)

Programa: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG -

Ação: 1328 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E DOS

CAMPI DA UEMG

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

Rede: Rede de Defesa e Segurança

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 17 (Emenda nº 67)

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL

Ação: .... - Delegacia Especializada em Crimes Raciais e Delitos de Intolerância

Unidade Orçamentária: 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: Implementar e manter o funcionamento da Delegacia Especializada em

Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, divisão da polícia judiciária encarregada de

atuar  na  prevenção  e  na  repressão  aos  crimes  étnico-raciais  e  de  intolerância

religiosa e às condutas discriminatórias em geral.

Produto: Delegacia implantada e mantida

Unidade de medida: Delegacia

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 18 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 61)

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 1111 - DELEGACIA MODELO

Mudança de finalidade para: DESENVOLVER E IMPLEMENTAR METODOLOGIA

DE  TRABALHO  QUE  AUMENTE  A  RESOLUTIVIDADE  NA  APURAÇÃO  DE

INFRAÇÕES  PENAIS,  DE  FORMA  A  CONTRIBUIR  PARA  A  REDUÇÃO  DA

CRIMINALIDADE;  APRIMORAR  E  AMPLIAR  O  ATENDIMENTO  AO  CIDADÃO  A

PARTIR DOS NOVOS PROCESSOS DE TRABALHO E LEGITIMAR PERANTE OS

SERVIDORES AS NOVAS METODOLOGIAS ADOTADAS; AUMENTAR O NÍVEL DE

CONFIANÇA NA ATIVIDADE  POLICIAL CIVIL  A PARTIR  DE  PROCEDIMENTOS

TRANSPARENTES,  EFICIENTES  E  QUE  SIMPLIFIQUEM  A  RELAÇÃO  DA

INSTITUIÇÃO  COM  O  CIDADÃO  e  implantar  o  Protocolo  de  Humanização  no

Atendimento às Vítimas de Violência Sexual.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)



4069
____________________________________________________________________________

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 19 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 9)

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL -

Ação:  1115  -  PROJETO IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO (OLHO-

VIVO)

Mudança de finalidade para: Geradas por câmeras distribuídas em vias publicas e

terminais rodoviários das cidades com altos registros de ocorrências de criminalidade

violenta  contra  o  patrimônio,  contribuindo  para  a  prevenção  e  repressão  da

criminalidade nas áreas em que foi instalado. Sua implantação possibilita melhorias

nos índices de criminalidade violenta contra o patrimônio das regiões monitoradas,

bem como a maior eficiência da atuação policial.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 20 (Emenda nº 91)

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 1262 - PERÍCIA CRIMINAL INTEGRADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 21 (Emenda nº 62)

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 1287 - SEGURANÇA RURAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 22 (Emenda nº 106)

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 4059 - ESCRITÓRIO DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO PARA A SEGURANÇA

NO TRÂNSITO
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 23 (Emenda nº 121)

Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL -

Ação: 4320 - INTEGRAÇÃO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE OPERACIONAL DO

SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 24 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 69)

Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA

Ação: .... - Combate ao Tráfico de Seres Humanos

Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Finalidade:  Apoiar  o  Comitê  Interinstitucional  de  Enfrentamento  ao  Tráfico  de

Pessoas e realizar ações de sensibilização e campanhas de enfrentamento ao tráfico

de pessoas.

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Unidade de medida: CAMPANHA

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 25 (Emenda nº 89)

Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA -

Ação: 1181 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 26 (Emenda nº 92)

Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA -

Ação: 1283 - POLÍCIA PARA CIDADANIA
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 27 (Emenda nº 64)

Programa: 034 - MINAS MAIS SEGURA -

Ação: 4169 - PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 28 (Emenda nº 108)

Programa: 052 - ALIANÇA PELA VIDA -

Ação: 4082 - REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E ATENÇÃO AO

DEPENDENTE  QUÍMICO:  PREVENÇÃO  E  TRATAMENTO  DO  CONSUMO  DE

ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 29 (Emenda nº 117)

Programa: 141 - POLÍCIA OSTENSIVA -

Ação: 4232 - POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 30 (Emenda nº 118)

Programa: 141 - POLÍCIA OSTENSIVA -

Ação:  4266  -  POTENCIALIZAÇÃO  DAS  UNIDADES  DE  EXECUÇÃO

OPERACIONAL (UEOP) DA PMMG

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 31 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 58)
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Programa: 141 - POLÍCIA OSTENSIVA -

Ação: 4290 - POLICIAMENTO OSTENSIVO DE MEIO AMBIENTE

Mudança de finalidade para: Realizar patrulhamentos urbanos e rurais, visando a

prevenir  e  coibir  a  degradação  ambiental  decorrente  das  atividades  humanas,

desencadeando ações e operações que combatam os crimes e infrações ambientais,

inclusive de maus-tratos de animais.

INCISO: 32 (Emenda nº 101)

Programa: 294 - PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL -

Ação: 2087 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO CBMMG

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 33 (Emenda nº 123)

Programa: 294 - PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL -

Ação: 4366 - RECRUTAMENTO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE BOMBEIROS

MILITARES

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

Rede: Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

-----------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 34 (Emenda nº 71)

Programa: 040 - INVESTIMENTO COMPETITIVO PARA O FORTALECIMENTO E

DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA MINEIRA -

Ação: 1250 - CENTRO DE TECNOLOGIA E CAPACITAÇÃO AEROESPACIAL DE

MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 35 (Emenda nº 39)

Programa:  104  -  AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O SETOR ENERGÉTICO DO
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ESTADO

Ação: .... - Coordenação de elaboração do balanço energético estadual

Unidade  Orçamentária:  1461  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Finalidade: FORNECER INFORMAÇÕES ESTRUTURADAS SOBRE A OFERTA E

DEMANDA DE ENERGIA NO ESTADO.

Produto: RELATÓRIO ELABORADO

Unidade de medida: RELATÓRIO

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 36 (Emenda nº 38)

Programa:  109  -  PROTEÇÃO  DA  BIODIVERSIDADE  E  UNIDADES  DE

CONSERVAÇÃO

Ação: .... - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Finalidade:  PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DAS UNIDADES DE

CONSERVAÇÃO ESTADUAIS JÁ EXISTENTES COMO FORMA DE ELIMINAR O

PASSIVO AMBIENTAL EXISTENTE NO ESTADO.

Produto: ÁREA REGULARIZADA

Unidade de medida: HECTARE

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 37 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 40)

Programa: 110 - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL -

Ação: 4031 - BOLSA RECICLAGEM

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 38 (Emenda nº 110)
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Programa: 110 - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL -

Ação: 4097 - GESTÃO DE EFLUENTES E DA QUALIDADE DO AR E DO SOLO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 39 (Emenda nº 104)

Programa:  113  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DE  RECURSOS

HÍDRICOS -

Ação: 4036 - APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 40 (Emenda nº 37)

Programa: 182 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Ação: .... - Revisão do Zoneamento Ecológico e Econômico

Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

Finalidade:  DEFINIR,  EM  ESCALA  ADEQUADA  À  FISCALIZAÇÃO  E  AO

LICENCIAMENTO AMBIENTAL,  OS LIMITES  DAS ÁREAS  PRIORITÁRIAS  PARA

CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE.

Produto: REVISÃO DO ZEE CONCLUÍDA

Unidade de medida: REVISÃO DO ZEE

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

Rede: Rede de Desenvolvimento Rural

-----------------------------------------------------------------------------

INCISO: 41 (Emenda nº 90)

Programa: 028 - SUSTENTABILIDADE E INFRAESTRUTURA NO CAMPO -

Ação: 1212 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado
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no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 42 (Emenda nº 94)

Programa: 112 - VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA RURAL -

Ação: 2005 - INFRAESTRUTURAS DO SETOR AGROPECUÁRIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 43 (Emenda nº 52)

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR

Ação: .... - Apoio ao Extrativismo em Minas Gerais

Unidade  Orçamentária:  1231  -  SECRETARIA DE ESTADO  DE  AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Finalidade: APOIAR A ATIVIDADE DE AGROEXTRATIVISMO DAS CULTURAS DO

PEQUIZEIRO E MACAÚBA E DEMAIS FRUTOS DO CERRADO MINEIRO

Produto: PROJETO APROVADO

Unidade de medida: PROJETO

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 44 (Emenda nº 59)

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR

Ação: .... - Cadastro de Agroindústria de Pequeno Porte

Unidade Orçamentária: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

Finalidade: CADASTRAR EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS RURAIS DE

PEQUENO  PORTE  COM  O  OBJETIVO  DE  INICIAR  O  PROCESSO  DE

REGULARIZAÇÃO  SANITÁRIA  E  APOIAR  TÉCNICA  E  FINANCEIRAMENTE  A

CRIAÇÃO  DE  CONSÓRCIOS  INTERMUNICIPAIS  DE  DESENVOLVIMENTO  E

REGULARIZAÇÃO DA

AGROINDÚSTRIA RURAL DE PEQUENO PORTE.
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Produto: EMPREENDIMENTO CADASTRADO

Unidade de medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 45 (Emenda nº 109)

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR -

Ação: 4086 - FEIRA ESTADUAL DE AGRICULTURA FAMILIAR - AGRIMINAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 46 (Emenda nº 111)

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR -

Ação:  4114  -  FOMENTO  À  ATIVIDADE  PRODUTIVA E  À  ORGANIZAÇÃO  DA

AGRICULTURA FAMILIAR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 47 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 36)

Programa:  161  -  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  DA  AGRICULTURA

FAMILIAR -

Ação: 4115 - APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Mudança de finalidade para: Apoiar o beneficiamento, comercialização, aquisição

pelo mercado institucional (hospitais, presídios, órgãos públicos, além da alimentação

escolar na rede estadual) e distribuição dos produtos da agricultura familiar em Minas

Gerais,  gerando ocupação e renda no campo e colaborando para a promoção da

segurança alimentar e nutricional sustentável  da população, inclusive com o apoio

aos municípios e aos agricultores familiares na realização de venda direta de seus

produtos aos consumidores urbanos, assegurando padrão de conforto e higiene na
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comercialização.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 48 (Emenda nº 60)

Programa: 169 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO

Ação: .... - Incentivo ao desenvolvimento da aquicultura

Unidade  Orçamentária:  1231  -  SECRETARIA DE ESTADO  DE  AGRICULTURA,

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Finalidade:  Incentivar a prática da aquicultura no Estado,  em especial  junto aos

agricultores  familiares,  por  meio  de  fomento  à  produção,  regularização  e

comercialização de pescado, utilizando tanques-rede e tanques escavados.

Produto: PROJETO APOIADO

Unidade de medida: PROJETO

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 49 (Emenda nº 57)

Programa: 169 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO -

Ação:  1119  -  ADEQUAÇÃO  SOCIOECONÔMICA  E  AMBIENTAL  DAS

PROPRIEDADES RURAIS

Transferência  da  ação  para  o  programa:  28  -  SUSTENTABILIDADE  E

INFRAESTRUTURA NO CAMPO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 50 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 2)

Programa: 169 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO -

Ação:  4125  -  QUALIFICAÇÃO  GERENCIAL  E  TÉCNICA  DAS  UNIDADES

PRODUTIVAS DE PECUÁRIA LEITEIRA - MINAS LEITE.

Mudança  de  finalidade  para:  Estimular  a  qualificação  gerencial  e  técnica  dos
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produtores  rurais  que  tenham  a  atividade  leiteira  como  principal  fonte  de  renda,

visando à melhoria da qualidade do produto final, em atendimento às exigências do

mercado  consumidor  e  à  sustentabilidade  econômica  das  unidades  produtivas  e

facilitando a comercialização de leite de grupo de produtores associados, de forma a

obter  melhor  preço  unitário  e  participar  do  Programa  de  Qualidade  do  Leite  da

Emater-MG.

INCISO: 51 (Emenda nº 107)

Programa: 177 - MINAS SEM FOME -

Ação: 4074 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 52 (Emenda nº 35)

Programa: 193 - APOIO À CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ -

Ação:  4334  -  APOIO  FINANCEIRO  A  PROJETOS  DA  CADEIA  PRODUTIVA

CAFEEIRA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 53 (Emenda nº 63)

Programa: 217 - SEGURANÇA DE ALIMENTOS

Ação: .... - Apoio à cadeia produtiva dos queijos artesanais de Minas

Unidade Orçamentária: 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

Finalidade:  APOIO ÀS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA

DOS QUEIJOS ARTESANAIS DE MINAS,  EM ESPECIAL NO RESSARCIMENTO

PELO  ABATE  DE  MATRIZES  SOROPOSITIVAS,  NO  CADASTRAMENTO  DE

QUEIJARIAS,  NA  INSTALAÇÃO  DE  ENTREPOSTOS  DE  MATURAÇÃO  E  NA

FORMAÇÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA

Produto: PRODUTOR CADASTRADO

Unidade de medida: PRODUTOR

Metas por região (R$1,00)
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* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rede: Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 54 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 16)

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ação:  ....  -  COFINANCIAMENTO  DE  SERVIÇOS  E  BENEFÍCIOS  PARA

MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

Unidade Orçamentária: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: Possibilitar a oferta de ações de proteção social a família e indivíduos

em situação de risco social e violação de direitos, inclusive com a contratação de

equipes municipais para o acompanhamento familiar.

Produto: MUNICÍPIO COFINANCIADO

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 55 (Emenda nº 51)

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - Estruturação da Rede de Assistência Social no Estado

Unidade Orçamentária: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: cofinanciar municípios para assegurar infraestrutra adequada para os

serviços  da  política  de  assistência  social,  bem  como  possibilitar  a  aquisição  de

equipamentos e veículos.

Produto: Município cofinanciado

Unidade de medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 56 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 65)
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Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Ação: .... - Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Unidade Orçamentária: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade:  GARANTIR  A  OFERTA  DO  SERVIÇO  DE  ACOLHIMENTO

INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, CRIANÇAS E

ADOLESCENTES  SOB  MEDIDA DE  PROTEÇÃO  E  EM  SITUAÇÃO  DE  RISCO,

IDOSOS  QUE  NÃO  DISPÕEM  DE  CONDIÇÕES  PARA PERMANECER  COM  A

FAMÍLIA, ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO

Produto: PESSOA ATENDIDA

Unidade de medida: PESSOA

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 57 (Emenda nº 115)

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -

Ação: 4203 - PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 58 (Emenda nº 15)

Programa: 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS -

Ação:  4236  -  COFINANCIAMENTO  DE  SERVIÇOS  E  BENEFÍCIOS  PARA

MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

Mudança  de  nome para:  COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS  E  BENEFÍCIOS

PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - Série Histórica

INCISO: 59 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 56)

Programa: 025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR -

Ação:  1218  -  FORTALECIMENTO  DA  AGRICULTURA  FAMILIAR  PARA  O

ABASTECIMENTO ALIMENTAR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado
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no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 60 (Emenda nº 82)

Programa: 050 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA

E MUCURI E NORTE DE MINAS -

Ação: 1048 - ÁGUA PARA TODOS - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA

ÁGUA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 61 (Emenda nº 49)

Programa:  151  -  GESTÃO  DO  SISTEMA ÚNICO  DE  ASSISTÊNCIA SOCIAL -

SUAS

INCISO: 62 (Emenda nº 47)

Programa:  151  -  GESTÃO  DO  SISTEMA ÚNICO  DE  ASSISTÊNCIA SOCIAL -

SUAS -

Ação:  4219  -  OPERACIONALIZAÇÃO  DO  CONSELHO  ESTADUAL  DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Transferência da ação para o programa: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS

HUMANOS

INCISO: 63 (Emenda nº 46)

Programa:  151  -  GESTÃO  DO  SISTEMA ÚNICO  DE  ASSISTÊNCIA SOCIAL -

SUAS -

Ação: 4307 - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SUAS

Transferência da ação para o programa: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS

HUMANOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 64 (Emenda nº 48)

Programa:  151  -  GESTÃO  DO  SISTEMA ÚNICO  DE  ASSISTÊNCIA SOCIAL -

SUAS -



4082
____________________________________________________________________________

Ação: 4592 - QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO SUAS

Transferência da ação para o programa: 11 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS

HUMANOS

INCISO: 65 (Emenda nº 17)

Programa: 156 - INCENTIVO A CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS -

Ação:  1024  -  ARTESANATO  EM  MOVIMENTO  -  APOIO  A  PROJETOS

PRODUTIVOS DE ASSOCIAÇÕES E COMUNIDADES DE ARTESÃOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 66 (Emenda nº 22)

Programa: 156 - INCENTIVO A CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS -

Ação: 1228 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 67 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 41)

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  ....  -  APOIO  À  ESTRUTURAÇÃO  DOS  CONSELHOS  TUTELARES  E

MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  APOIAR  A  ESTRUTURAÇÃO  DOS  CONSELHOS  TUTELARES  E

MUNICIPAIS,  POSSIBILITANDO  MELHOR  DESEMPENHO  DE  SUAS

ATRIBUIÇÕES.

Produto: CONSELHO APOIADO

Unidade de medida: CONSELHO

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 68 (Emenda nº 42)
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Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  ....  -  CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS -  ESCOLA DE

CONSELHOS

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  CAPACITAR  CONTINUAMENTE  OS  CONSELHEIROS  DOS

CONSELHOS MUNICIPAIS E DOS ESTADUAIS VINCULADOS À SUBSECRETARIA

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E À SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, POR

MEIO DE ESCOLAS DE CONSELHOS.

Produto: CONSELHEIRO CAPACITADO

Unidade de medida: CONSELHEIRO

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 69 (Emenda nº 44)

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  ....  -  IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA

SEXUAL INFANTOJUVENIL

Unidade  Orçamentária:  1481  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade:  Expandir  o  Programa  de  Ações  Integradas  e  Referenciais  no

Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes - PAIR, revisar o

Plano  Estadual  de  Enfrentamento  da  Violência  Sexual  Infantojuvenil,  realizar

campanhas educativas e desenvolver o protagonismo juvenil.

Produto: PLANO IMPLANTADO

Unidade de medida: PLANO

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 70 (Emenda nº 127)

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS
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Ação:  4475  -  OPERACIONALIZAÇÃO  DOS  CONSELHOS  VINCULADOS  À

SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 71 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 4)

Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Ação:  4554  -  APOIO  A  INCLUSÃO  SOCIAL  DOS  GRUPOS  E  INDIVÍDUOS

VULNERÁVEIS E HISTORICAMENTE DISCRIMINADOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 72 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 14)

Programa:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO

PRODUTIVA -

Ação:  4173  -  APOIO  À  COMERCIALIZAÇÃO  DA  ECONOMIA  POPULAR

SOLIDÁRIA.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 73 (Emenda nº 24)

Programa:  267  -  PROGRAMA  DE  GERAÇÃO  DE  RENDA  E  INCLUSÃO

PRODUTIVA -

Ação:  4584 -  FOMENTO E APOIO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA

POPULAR SOLIDÁRIA.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 74 (Emenda nº 32)

Programa: 290 - CONVIVÊNCIA COM A SECA -

Ação: 1100 - COMBATE À POBREZA RURAL E À MIGRAÇÃO LABORAL
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 75 (Emenda nº 23)

Programa: 290 - CONVIVÊNCIA COM A SECA -

Ação: 1101 - AÇÕES EMERGÊNCIAS DE CONVIVÊNCIA COM A SECA

Mudança  de  nome  para:  AÇÕES  EMERGENCIAIS  DE  CONVIVÊNCIA COM  A

SECA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 76 (Emenda nº 31)

Programa: 290 - CONVIVÊNCIA COM A SECA -

Ação: 1367 - INFRA ESTRUTURA DE APOIO TECNOLÓGICO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 77 (Emenda nº 126)

Programa: 298 - APOIO ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -

Ação: 4449 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES VOLTADOS

À ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rede: Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 78 (Emenda nº 50)

Programa: 003 - MELHOR EMPREGO -

Ação: 1133 - REDE MINEIRA DO TRABALHO

Mudança  de  finalidade  para:  PROMOVER  A ARTICULAÇÃO  DAS  POLÍTICAS
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PÚBLICAS DE TRABALHO E EMPREGO DE MINAS GERAIS, VISANDO A OFERTA

DE SERVIÇOS INTEGRADOS E A

EXCELÊNCIA  NO  ATENDIMENTO  AO  CIDADÃO,  POTENCIALIZANDO  A

GERAÇÃO DE RENDA, em articulação com os demais entes federados.

INCISO: 79 (Emenda nº 25)

Programa: 003 - MELHOR EMPREGO -

Ação:  4605  -  PROGRAMA  DE  DESENVOLVIMENTO  DA  EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL (PEP)

Mudança  de  finalidade  para:  PROVER,  EM  ARTICULAÇÃO  COM OS  DEMAIS

ENTES FEDERADOS, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO TÉCNICA EM

NÍVEL  MÉDIO,  ATENDENDO  ÀS  DEMANDAS  REGIONAIS  E  MUNICIPAIS,  DO

MEIO URBANO E RURAL, IDENTIFICANDO E DIAGNOSTICANDO

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE TRABALHO E NECESSIDADES DE MÃO DE

OBRA  E  CONTRIBUINDO  PARA  O  DESENVOLVIMENTO  ECONÔMICO  DO

ESTADO.

INCISO: 80 (Emenda nº 55)

Programa: 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER

Ação: .... - Rede de Acompanhamento Social nas Escolas

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade: Promover o acompanhamento social nas escolas, de forma integrada

aos centros de referência de assistência social - Cras - e ao Programa Saúde da

Família - PSF.

Produto: ESCOLA ASSISTIDA

Unidade de medida: ESCOLA

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 81 (Emenda nº 133)

Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA -

Ação:  4593  -  GESTÃO  DA INFRAESTRUTURA DO  SISTEMA ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 82 (Emenda nº 134)

Programa: 017 - PRÓ-ESCOLA -

Ação:  4594  -  GESTÃO  DA INFRAESTRUTURA DO  SISTEMA ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 83 (Emenda nº 76)

Programa: 163 - PLUGMINAS - CENTRO DE FORMAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO

DIGITAL -

Ação: 1078 - PLUG MINAS

Mudança de nome para: MANUTENÇÃO DO PLUG MINAS

INCISO: 84 (Emenda nº 43)

Programa: 198 - REDE DE CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO DA CULTURA DA PAZ

NAS ESCOLAS

Ação: .... - CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA NAS ESCOLAS

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  IMPLEMENTAR  AÇÕES  DE  CAPACITAÇÃO  SOBRE  SEGURANÇA

NAS  ESCOLAS,  NOTADAMENTE  SOBRE  A MEDIAÇÃO  DE  CONFLITOS,  BEM

COMO SOBRE AS BASES LEGAIS E O SISTEMA DE GARANTIA DOS

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Unidade de medida: PROFISSIONAL

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 85 (Emenda nº 33)

Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA
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Ação: .... - melhoria da infraestrutura das escolas família agrícola

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  APOIO  ÀS  ESCOLAS  FAMÍLIA AGRÍCOLA PARA EXECUÇÃO  DE

OBRAS DE INFRAESTRUTURA.

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Unidade de medida: ESCOLA

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 86 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 34)

Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA -

Ação: 4587 - ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 87 (Emenda nº 102)

Programa:  233  -  COOPERAÇÃO  ESTADO  E  MUNICÍPIO  NA  ÁREA

EDUCACIONAL -

Ação: 2103 - TRANSPORTE ESCOLAR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 88 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 54)

Programa:  233  -  COOPERAÇÃO  ESTADO  E  MUNICÍPIO  NA  ÁREA

EDUCACIONAL -

Ação: 4191 - ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS

Mudança  de  finalidade  para:  DISPONIBILIZAR  RECURSOS  HUMANOS,

TÉCNICOS,  MATERIAIS  E  FINANCEIROS  AOS  MUNICÍPIOS,  VISANDO  À

MELHORIA  DOS  PADRÕES  DE  QUALIDADE  DA  EDUCAÇÃO  BÁSICA  -

EDUCAÇÃO  INFANTIL,  ENSINO  FUNDAMENTAL  E  ENSINO  MÉDIO  -  e  para

capacitar os gestores municipais de ensino, visando à universalização da educação
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básica.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 89 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 26)

Programa: 271 - MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA

Ação: .... - Xadrez na Escola

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Finalidade:  Desenvolver,  por  meio  do  xadrez,  o  autocontrole  psicofísico,  a

criatividade,  a  capacidade  de  pensar  de  maneira  lógica  e  ágil,  estimulando-se  a

tomada de decisões com autonomia e melhorando-se a capacidade de aprendizado e

de integração social.

Produto: ALUNO PARTICIPANTE

Unidade de medida: ALUNO

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 90 (Emenda nº 119)

Programa: 271 - MELHORIA DA EDUCACÃO BÁSICA -

Ação: 4272 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 91 (Emenda nº 96)

Programa:  291  -  ENSINO  MÉDIO  E  FUNDAMENTAL  -  ESCOLA  ESTADUAL

ORDEM E PROGRESSO -

Ação:  2031  -  DESENVOLVIMENTO  DO  ENSINO  FUNDAMENTAL  -  ESCOLA

ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rede: Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 92 (Emenda nº 136)

Programa:  215  -  GERENCIAMENTO  DAS  ATIVIDADES  DE  ARRECADAÇÃO,

FISCALIZAÇÃO E DE TRIBUTAÇÃO ESTADUAL -

Ação:  4542  -  DESENVOLVIMENTO  DOS  SERVIÇOS  DE  ARRECADAÇÃO,

FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 93 (Emenda nº 129)

Programa: 295 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PÚBLICA -

Ação: 4498 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA E GERENCIAMENTO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rede: Rede de Identidade Mineira

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 94 (Emenda nº 29)

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

Ação: .... - Apoio à Implantação de Circuitos Culturais Regionais

Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Finalidade: Oferecer apoio técnico-financeiro aos Municípios para a implantação de

equipamentos culturais como

estratégia de integração das políticas de cultura e fomento à instalação de circuitos

culturais no interior do Estado.

Produto: CIRCUITO IMPLANTADO

Unidade de medida: CIRCUITO
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Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 95 (Emenda nº 73)

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS -

Ação:  1001  -  IMPLANTAÇÃO  E  GESTÃO  DA  ESTAÇÃO  DA  CULTURA

PRESIDENTE ITAMAR FRANCO

Mudança  de  nome  para:  IMPLANTAÇÃO  DA  ESTAÇÃO  DA  CULTURA

PRESIDENTE ITAMAR FRANCO

Mudança de produto para: CENTRO CULTURAL IMPLANTADO

INCISO: 96 (Emenda nº 74)

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS -

Ação: 1217 - CIRCUITO CULTURAL PRAÇA DA LIBERDADE

Mudança de produto para: OBRA CONCLUÍDA

Mudança de unidade de medida para: OBRA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 97 (Emenda nº 72)

Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS -

Ação: 3008 - CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DA CULTURA PRESIDENTE ITAMAR

FRANCO

Mudança de produto para: OBRA CONCLUÍDA

Mudança de unidade de medida para: OBRA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 98 (Emenda nº 135)

Programa:  114  -  ESTRUTURAÇÃO,  DESENVOLVIMENTO  E  PROMOÇÃO  DO

TURISMO MINEIRO -

Ação: 4601 - APOIO AO TURISMO NOS MUNICÍPIOS
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 99 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 28)

Programa:  123 -  DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS

MECANISMOS DE PRODUÇÃO -

Ação: 4409 - ESTÍMULO À PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO CULTURAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 100 (Emenda nº 125)

Programa: 124 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL -

Ação: 4412 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 101 (Emenda nº 131)

Programa: 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL -

Ação: 4514 - APOIO À CULTURA POPULAR E IMATERIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 102 (Emenda nº 27)

Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE

Ação: .... - Promoção do esporte indígena

Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA

JUVENTUDE

Finalidade:  PROPICIAR  CONDIÇÕES  PARA  A  PRÁTICA  ESPORTIVA  NAS

COMUNIDADES  INDÍGENAS,  ESPECIALMENTE  DAS  MODALIDADES

ESPORTIVAS CARACTERÍSTICAS DESSES POVOS, POR MEIO DA REALIZAÇÃO

DOS JOGOS INDÍGENAS DE MINAS GERAIS.



4093
____________________________________________________________________________

Produto: INDÍGENA PARTICIPANTE

Unidade de medida: INDIGENA

Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 103 (Emenda nº 105)

Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE -

Ação: 4047 - INCENTIVO A PROJETOS ESPORTIVOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 104 (Emenda nº 113)

Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE -

Ação: 4157 - APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 105 (Emenda nº 114)

Programa: 149 - INCENTIVO AO ESPORTE -

Ação: 4171 - AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rede: Rede de Infraestrutura

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 106 (Emenda nº 86)

Programa: 035 - MINAS LOGÍSTICA -

Ação: 1110 - CAMINHOS DE MINAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado
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no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 107 (Emenda nº 85)

Programa: 132 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL -

Ação:  1107  -  APOIO  AOS  MUNICÍPIOS  EM  INTERVENÇÕES  DE

INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 108 (Emenda nº 83)

Programa: 166 - BARRAGENS DE MINAS -

Ação: 1084 - IMPLANTAÇÃO DE BARRAGENS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 109 (Emenda nº 132)

Programa: 186 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -

Ação: 4571 - DESENVOLVIMENTO AEROVIÁRIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 110 (Emenda nº 116)

Programa:  209  -  AUMENTO  DA  CAPACIDADE  E  SEGURANÇA  DOS

CORREDORES DE TRANSPORTE -

Ação: 4223 - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 111 (Emenda nº 99)

Programa:  292  -  DESENVOLVIMENTO  DA  INFRAESTRUTURA

GOVERNAMENTAL -

Ação: 2065 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS
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UNIDADES FÍSICAS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 112 (Emenda nº 112)

Programa:  292  -  DESENVOLVIMENTO  DA  INFRAESTRUTURA

GOVERNAMENTAL -

Ação:  4148  -  CONSTRUÇÃO,  AMPLIAÇÃO  E/OU  REFORMA  DA

INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rede: Programas Especiais

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 113 (Emenda nº 137)

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação:  2002  -  PLANEJAMENTO,  GESTÃO  E  FINANÇAS  DA  UO:  1451  -

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 114 (Emenda nº 95)

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação:  2009  -  DIREÇÃO  ADMINISTRATIVA  DA  UO:  1011  -  ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 115 (Emenda nº 45)

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
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Ação:  2071  -  OPERACIONALIZAÇÃO  DOS  CONSELHOS  VINCULADOS  À

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 116 (Emenda nº 100)

Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -

Ação: 2086 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSFUNDEB E CAE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 117 (Emenda nº 75)

Programa: 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS -

Ação:  7030 -  ENCARGOS DECORRENTES DA ADESÃO AO PARCELAMENTO

INSTITUIDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.941/2009

Mudança de nome para: ENCARGOS DECORRENTES DE PARCELAMENTOS

INCISO: 118 (Emenda nº 68)

Programa: 726 - ACESSO À JUSTIÇA -

Ação:  1099  -  IMPLANTAÇÃO  DE  NÚCLEOS  DE  ASSISTÊNCIA  JURÍDICA

ESPECIALIZADA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 119 (Emenda nº 103)

Programa: 726 - ACESSO À JUSTIÇA -

Ação:  4033  -  CONSTRUÇÃO  E  REFORMA DE  UNIDADES  DA DEFENSORIA

PÚBLICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

INCISO: 120 (Emenda nº 138)
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Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA -

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)

* - O quadro com as metas físicas e financeiras por região do Estado foi publicado

no Diário do Legislativo, de 27.12.2013.

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.090

Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas

Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para

o exercício de 2014.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Estado de Minas Gerais para o

exercício financeiro de 2014, compreendendo, nos termos do art. 157 da Constituição

do Estado e do art. 4° da Lei n° 20.845, de 6 de agosto de 2013:

I  -  o  orçamento fiscal  referente aos Poderes do Estado,  seus fundos,  órgãos e

entidades da administração direta e indireta;

II  -  o  orçamento  de  investimento  das  empresas  em  que  o  Estado,  direta  ou

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 2° - O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para o exercício financeiro

de 2014 estima a receita em R$75.016.225.348,00 (setenta e cinco bilhões dezesseis

milhões  duzentos  e  vinte  e  cinco  mil  trezentos  e  quarenta  e  oito  reais)  e  fixa  a

despesa em igual importância.

Art. 3° - As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas mediante arrecadação de

tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor.

Art. 4° - Os demonstrativos consolidados do Orçamento Fiscal e do Orçamento de

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado estão contidos no Anexo I.

Art. 5° - As despesas dos órgãos e entidades compreendidos no Orçamento Fiscal

serão realizadas segundo a discriminação constante nos Anexos II-A e II-B.

Parágrafo  único  -  Cada  crédito  consignado  a  projeto,  atividade  e  operações

especiais constantes nos anexos a que se refere o caput integra esta lei na forma de

inciso  deste  artigo,  identificado  numericamente  pela  respectiva  codificação

orçamentária.
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Art.  6°  -  O Orçamento  de Investimento das  Empresas Controladas  pelo Estado

estima  as  fontes  e  fixa  os  investimentos  em  R$6.478.485.864,00  (seis  bilhões

quatrocentos e setenta e oito milhões quatrocentos e oitenta e cinco mil oitocentos e

sessenta e quatro reais).

Art. 7° - Os investimentos das empresas controladas direta ou indiretamente pelo

Estado serão realizados segundo a discriminação por projeto, atividade e operações

especiais constantes no Anexo III.

Parágrafo único - Os projetos, as atividades e as operações especiais constantes

no  Anexo  III  integram  esta  lei  na  forma  de  incisos  deste  artigo,  identificados

numericamente pela respectiva codificação orçamentária.

Art. 8° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao seu

orçamento até o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixada no art. 2°.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no caput:

I - as suplementações de dotações referentes a pessoal e encargos sociais;

II  -  as  suplementações  com  recursos  vinculados,  quando  se  referirem  a

remanejamento  ou  utilizarem  como  fonte  o  excesso  de  arrecadação  e  o  saldo

financeiro desses recursos;

III  -  as  suplementações  com  recursos  diretamente  arrecadados,  quando  se

referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação e o

superávit financeiro desses recursos;

IV - as suplementações de dotações referentes ao pagamento da dívida pública, de

precatórios  e de sentenças judiciárias, bem como os  créditos à conta da dotação

Reserva de Contingência e aqueles destinados à contrapartida a convênios, acordos

e ajustes;

V - as suplementações de dotações com recursos constitucionalmente vinculados

aos municípios;

VI - as alterações da modalidade da despesa e do identificador de procedência e

uso de que trata o art. 17 da Lei n° 20.845, de 2013.

Art. 9° - Fica a Assembleia Legislativa autorizada a abrir créditos suplementares ao

seu  orçamento  e  ao  orçamento  do  Fundo  de  Apoio  Habitacional  da  Assembleia

Legislativa  de  Minas Gerais  -  Fundhab -  até  o limite  de  10% (dez por  cento)  da
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despesa neles fixada, em conformidade com o disposto no inciso V do caput do art.

62 da Constituição do Estado.

§ 1° -  Os créditos  suplementares de que trata o caput  utilizarão como fonte os

recursos  resultantes  da  anulação  parcial  ou  total  de  dotações  orçamentárias  do

próprio  orçamento  suplementado  ou  do  excesso  de  arrecadação  da  receita  da

Assembleia Legislativa ou do Fundhab decorrente de convênios, acordos e ajustes ou

de recursos diretamente arrecadados e serão abertos  por  regulamento próprio da

Assembleia  Legislativa,  que  poderá  remanejar  recursos  entre  as  diversas

discriminações de despesa previstas nos incisos III a XI do caput do art. 15 da Lei n°

20.845, de 2013.

§ 2° - As alterações da modalidade da despesa e do identificador de procedência e

uso  de  que  trata  o  art.  17  da  Lei  n°  20.845,  de  2013,  não  onerarão  o  limite

estabelecido  no  caput  e  poderão  ser  realizadas  nos  termos  de  regulamento  da

Assembleia Legislativa.

§ 3° - A Assembleia Legislativa comunicará a suplementação à Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão - Seplag -, no prazo de dois dias úteis contados da data de

publicação do regulamento, para as providências necessárias.

Art.  10  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  créditos  suplementares  ao

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado até o limite de

10% (dez por cento) do valor referido no art. 6°.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no caput as suplementações

realizadas com recursos provenientes das operações das empresas controladas pelo

Estado e com outros recursos diretamente arrecadados por essas empresas.

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de crédito para o

refinanciamento da dívida pública estadual.

Parágrafo único - A contrapartida de recursos ordinários do Tesouro Estadual às

operações de crédito contratadas pelo Estado prevista para o exercício de 2014, no

âmbito do Poder Executivo, será consignada na dotação Encargos Gerais do Estado,

a cargo da Seplag, e a alocação de créditos aos órgãos e entidades estaduais será

realizada nos termos de regulamento.

Art.  12 -  A ordenação de despesa dos benefícios previdenciários da Assembleia
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Legislativa, do Tribunal de Justiça, do Tribunal  de Justiça Militar,  da Procuradoria-

Geral de Justiça, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública, quando executada

em ações orçamentárias próprias alocadas em fundos de previdência, será realizada

por esses respectivos órgãos.

Parágrafo único - Para os fins do disposto no art. 20 da Lei Complementar federal

n°  101,  de  4 de  maio de 2000,  o  cômputo  da  despesa a  que se  refere  o  caput

obedecerá ao limite fixado para cada órgão ordenador da despesa.

Art. 13 - As disposições do Anexo IV desta lei, consideradas incisos deste artigo,

constituem  alterações  do  orçamento  aprovadas  pelo  Poder  Legislativo,  as  quais

serão, salvo em caso de veto, incorporadas pelo Poder Executivo aos Anexos I a III.

Art. 14 - O Poder Executivo compatibilizará as alterações decorrentes das emendas

parlamentares constantes no Anexo IV com a revisão do Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - 2012-2015.

Art.  15 -  Cabe aos Poderes Legislativo e Executivo assegurar a compatibilidade

entre o planejamento para o exercício de 2014 contido no PPAG 2012-2015 e a Lei

Orçamentária para o exercício de 2014, ficando autorizados os ajustes necessários à

plena compatibilidade.

Art. 16 - O Poder Executivo poderá transpor, remanejar, transferir, excluir, criar ou

utilizar,  total  ou  parcialmente,  programas,  ações,  metas,  indicadores  e  dotações

orçamentárias,  a  fim  de  viabilizar  a  compatibilização  entre  o  planejamento  e  o

orçamento para o exercício de 2014, em decorrência da extinção, da transformação,

da transferência, da incorporação ou do desmembramento de órgãos e entidades ou

de alterações de suas competências ou atribuições autorizadas por lei que altere a

estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo e em virtude da Lei

Complementar n° 131, de 6 de dezembro de 2013.

Art. 17 - Esta lei vigorará no exercício de 2014, a partir de 1° de janeiro.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário
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ANEXOS I, II E III

Os  Anexos  I,  II  e  III  desta  lei  encontram-se disponíveis  no  site da  Assembleia

Legislativa (almg.gov.br), em “Acompanhe > Planejamento e Orçamento Público > Lei

Orçamentária Anual (LOA) - Em tramitação”.

ANEXO IV

(a que se refere o art. 13 da Lei n° , de de de 2013)

INCISO: 1 (Emenda nº 829)

1 011 01 122 701 2 009 0001 4 5 99 10 8 A 11.953.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 11.953.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas

Gerais

Objeto do gasto: Direção Administrativa (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 2 (Emenda nº 855)

1 221 19 571 108 1 391 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior

Objeto do gasto: Operacionalização de Cvts e Telecentros (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 3 (Emenda nº 20)

1 231 20 121 112 2 005 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Infraestruturas do Setor Agropecuário (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 4 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 797)
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1 231 20 605 025 1 218 0001 3 3 99 10 4 A 700.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 700.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto  do  gasto:  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar  para  o  Abastecimento

Alimentar (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 5 (Emenda nº 402)

1 231 20 605 025 1 218 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto  do  gasto:  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar  para  o  Abastecimento

Alimentar (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 6 (Emenda nº 793)

1 231 20 605 161 4 115 0001 3 3 99 10 4 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto  do  gasto:  Apoio  a  Comercialização  da  Agricultura  Familiar  -  Apoio  a  5

Projetos de Beneficiamento e Comercialização do Café nos Município de Paraguaçu,

Carvalhópolis, Cordislândia, Fama e Turvolândia, na Região Sul de Minas (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 7 (Emenda nº 433)

1 231 20 606 028 1 212 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Desenvolvimento do Agronegócio de Minas Gerais (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 8 (Emenda nº 55)

1 231 20 606 028 1 212 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Desenvolvimento do Agronegócio de Minas Gerais (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 9 (Emenda nº 798)

1 231 20 606 169 1 119 0001 3 3 99 10 4 A 103.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 103.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Adequação Socioeconômica e Ambiental das Propriedades Rurais

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 10 (Emenda nº 869)

1 231 20 608 161 4 080 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Apoio ao Extrativismo em Minas Gerais (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 11 (Emenda nº 413)

1 231 20 608 161 4 114 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto:  Fomento à Atividade Produtiva e à Organização da Agricultura

Familiar (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 12 (Emenda nº 872)

1 231 20 608 169 1 121 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto do gasto: Incentivo ao Desenvolvimento da Aquicultura (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 13 (Emenda nº 806)

1 231 20 691 161 4 086 0001 3 3 99 10 4 A 210.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 210.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento

Objeto  do  gasto:  Feira  Estadual  de  Agricultura  Familiar  -  Agriminas  (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 14 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 585)

1 251 06 126 021 1 115 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
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Objeto  do  gasto:  Projeto  Implantação  de  Videomonitoramento  (Olho-Vivo)  -

Implementação do Videomonitoramento em Terminais Rodoviários, Com Prioridade

para os Mais Movimentados do Estado. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 15 (Emenda nº 800)

1 251 06 181 021 1 287 0001 4 4 99 10 4 A 108.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 108.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Segurança Rural - Aquisição de Um "Kit" de Patrulha Rural, Com

Uma Viatura 4x4, 3 Rádios Ht, 3 Coletes e 1 Gps , para o Município de Paraguaçu, na

Região Sul de Minas. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 16 (Emenda nº 392)

1 251 06 181 034 1 283 0001 3 3 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto:  Polícia para Cidadania - Polícia Militar  de Aimores para Ações

Junto à População (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 17 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 130)

1 251 06 181 034 1 283 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Polícia para Cidadania - Execução do Programa Educacional de

Resistência às Drogas e à Violência - Proerd (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 18 (Emenda nº 578)
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1 251 06 181 141 4 232 0001 4 4 99 10 8 A 1.086.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.086.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Policiamento Ostensivo Geral (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 19 (Emenda nº 40)

1 251 06 181 141 4 232 0001 4 4 99 10 8 A 720.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 720.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Policiamento Ostensivo Geral (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 20 (Emenda nº 443)

1 251 06 181 141 4 232 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Policiamento Ostensivo Geral (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 21 (Emenda nº 631)

1 251 06 181 141 4 232 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Policiamento Ostensivo Geral - Implantação de Unidades Prediais

Integradas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 22 (Emenda nº 393)

1 251 06 181 141 4 266 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Potencialização das Unidades de Execução Operacional (Ueop)

da Pmmg - Aquisição de Equipamento para a Polícia Militar no Município de Bom

Jesus do Amparo. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 23 (Emenda nº 860)

1 261 12 122 232 4 364 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Melhoria da Infraestrutura das Escolas Família Agrícola (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 24 (Emenda nº 790)

1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 99 10 4 A 120.586,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 120.586,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 25 (Emenda nº 791)

1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 99 10 4 A 44.281,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 44.281,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 26 (Emenda nº 792)

1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 99 10 4 A 842.939,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 842.939,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 27 (Emenda nº 788)

1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 99 10 4 A 116.481,00

1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 50 10 1 D 116.481,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola - Recursos Retirados da

Própria Ação no Valor de R$ 107.339,00 de Cruzília na Região Sul , e de R$ 9.142,00,

de Natalândia na Região Noroeste. (despesas correntes)

Dedução:  Secretaria  de  Estado  de  Educação  -  4587  -  Atendimento  às  Escolas

Família Agrícola (outras despesas correntes)

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 28 (Emenda nº 789)

1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 99 10 4 A 355.274,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 355.274,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 29 (Emenda nº 44)

1 261 12 122 232 4 587 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento às Escolas Família Agrícola (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 30 (Emenda nº 807)

1 261 12 122 701 2 086 0001 3 3 99 10 4 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Operacionalização das Ações do Consfundeb e Cae (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 31 (Emenda nº 870)

1 261 12 243 015 4 034 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Rede  de  Acompanhamento  Social  nas  Escolas  (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 32 (Emenda nº 816)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 4 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental  -  Ampliação e Reforma da Escola  Estadual  Major  Raimundo

Felicíssimo, no Município de Águas Formosas. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 33 (Emenda nº 376)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental - Aquisição de Equipamentos para a E. E. Coronel Frazão, no

Município de Itaguara. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 34 (Emenda nº 374)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 40.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino  Fundamental  -  Aquisição  de  Equipamentos  para  a  E.  E.  Margarida  Silva

Santos, no Município de Oliveira (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 35 (Emenda nº 373)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental - Aquisição de Equipamentos para a E. E. Patrocínia Cândida de

Oliveira, no Município de São Joaquim de Bicas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 36 (Emenda nº 369)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental - Reforma da E. E. José Amâncio dos Santos, no Município de

Igarapé (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 37 (Emenda nº 841)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 90 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação
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Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino  Fundamental  -  Construção  de  Escola  Estadual  em  Presidente  Bernardes

(despesas de capital)

Dedução: Secretaria de Estado de Educação - 4593 - Gestão da Infraestrutura do

Sistema Estadual de Educação - Ensino Fundamental (investimentos - Obra: 938)

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 38 (Emenda nº 87)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 39 (Emenda nº 12)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 450.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 450.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 40 (Emenda nº 29)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 41 (Emenda nº 629)
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1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 42 (Emenda nº 58)

1 261 12 361 017 4 593 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Fundamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 43 (Emenda nº 431)

1 261 12 361 233 4 191 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 44 (Emenda nº 164)

1 261 12 361 233 4 191 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 45 (Emenda nº 371)

1 261 12 361 233 4 191 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios - Prefeitura Municipal de Rio Manso

para Aquisição de Equipamentos para Escolas Municipais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 46 (Emenda nº 33)

1 261 12 361 233 4 191 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 47 (Emenda nº 377)

1 261 12 361 233 4 191 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios - Aquisição de Equipamentos para a

Prefeitura Municipal de Piracema (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 48 (Emenda nº 379)

1 261 12 361 233 4 191 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios - Aquisição de Equipamentos Pela

Prefeitura Municipal de Crucilândia (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 49 (Emenda nº 401)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 50 (Emenda nº 375)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino  Médio  -  Aquisição  de  Equipamentos  para  a  E.  E.  Gastão  da  Cunha,  no

Município de Contagem. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 51 (Emenda nº 368)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 80.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio - Aquisição de Equipamento para a E. E. João Paulo I, no Município de

Betim (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 52 (Emenda nº 590)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 53 (Emenda nº 395)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio - Aquisição de Equipamento para a E. E. Edmundopena em Bom Jesus

do Amparo (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 54 (Emenda nº 378)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio - Aquisição de Equipamentos Pela E. E. Vicente Mateus, no Município

de Divinópolis (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 55 (Emenda nº 372)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino  Médio  -  Ãquisição  de  Equipamentos  para  a  E.  E.  João  Alves  Filgueiras

Campos, no Município de Pedra do Indaiá (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 56 (Emenda nº 45)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 57 (Emenda nº 370)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio - Reforma da E. E. da Vila Boa Vista, no Município de Arcos (despesas

de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 58 (Emenda nº 367)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio - Aquisição de Equipamento para a E. E. Edmundo Pena, no Município

de Bom Jesus do Amparo (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 59 (Emenda nº 81)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 60 (Emenda nº 8)

1 261 12 362 017 4 594 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto  do  gasto:  Gestão da Infraestrutura  do  Sistema Estadual  de  Educação  -

Ensino Médio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 61 (Emenda nº 414)

1 261 12 362 271 4 272 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Desenvolvimento do Ensino Médio (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 62 (Emenda nº 866)

1 261 12 422 198 4 349 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Capacitação em Segurança nas Escolas (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 63 (Emenda nº 805)

1 261 12 782 233 2 103 0001 4 4 99 10 4 A 140.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 140.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Transporte Escolar - Aquisição de Veículo para Transporte Escolar

para o Município de Belmiro Braga. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 64 (Emenda nº 857)
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1 261 27 812 271 4 068 0001 3 3 99 10 8 A 80.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Educação

Objeto do gasto: Xadrez na Escola (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 65 (Emenda nº 146)

1 271 13 391 131 4 514 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Apoio à Cultura Popular e Imaterial (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 66 (Emenda nº 859)

1 271 13 392 009 4 063 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Apoio à Implantação de Circuitos Culturais Regionais (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 67 (Emenda nº 784)

1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 4 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto  do  gasto:  Estímulo  à  Produção  e  Circulação  Cultural  -  Realização  dos

Festivais  Culturais,  Com  Destinação  de  R$150.000,00  para  o  "Festivale"  e

R$150.000,00 para O"Mucuriarte". (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 68 (Emenda nº 846)
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1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 69 (Emenda nº 383)

1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto  do  gasto:  Estímulo  à  Produção  e  Circulação  Cultural  -  Aquisição  de

Equipamentos para Equipar a Superintendência Municipal de Cultura Pelo Município

de |Garapé. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 70 (Emenda nº 166)

1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 71 (Emenda nº 593)

1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 72 (Emenda nº 432)

1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Estímulo à Produção e Circulação Cultural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 73 (Emenda nº 138)

1 271 13 392 124 4 412 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura

Objeto do gasto: Promoção de Eventos e Ações Educativas (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 74 (Emenda nº 77)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 75 (Emenda nº 131)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 76 (Emenda nº 381)
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1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 60.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Asfaltamento da Comunidade Rural de São Domingos Carneiros, no Município

de Arcos. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 77 (Emenda nº 382)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 35.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 35.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural  -  Infraestrutura  Urbana  (Encascalhamento)  no  Município  de  Cabo  Verde.

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 78 (Emenda nº 4)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 79 (Emenda nº 80)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 80 (Emenda nº 847)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 9.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 9.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 81 (Emenda nº 72)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 82 (Emenda nº 51)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 83 (Emenda nº 162)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 84 (Emenda nº 380)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 40.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural - Aquisição de Abrigos para Passageiros Pela Prefeitura Municipal de Igarapé

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 85 (Emenda nº 575)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 86 (Emenda nº 89)
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1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 87 (Emenda nº 425)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 88 (Emenda nº 110)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 89 (Emenda nº 26)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas
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Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 90 (Emenda nº 591)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 91 (Emenda nº 32)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 92 (Emenda nº 69)

1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Apoio aos Municípios em Intervenções de Infraestrutura Urbana e

Rural (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------



4126
____________________________________________________________________________

INCISO: 93 (Emenda nº 115)

1 301 04 451 292 4 148 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto  do  gasto:  Construção,  Ampliação  E/Ou  Reforma  da  Infraestrutura

Governamental (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 94 (Emenda nº 181)

1 301 26 781 186 4 571 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto do gasto: Desenvolvimento Aeroviário - Obras para Habilitação do Aeroporto

de Guanhães para Vôos Noturnos (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 95 (Emenda nº 447)

1 301 26 781 186 4 571 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Transportes e Obras

Públicas

Objeto  do  gasto:  Desenvolvimento  Aeroviário  -  Recursos  para  Aeroporto

Internacional de Cargas do Triângulo Mineiro (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 96 (Emenda nº 579)

1 401 06 128 294 4 366 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas
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Gerais

Objeto do gasto: Recrutamento, Treinamento e Formação de Bombeiros Militares

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 97 (Emenda nº 577)

1 401 06 182 294 2 087 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

Objeto do gasto: Reforma e Ampliação de Unidades Prediais do Cbmmg (despesas

de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 98 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 78)

1 401 06 182 294 2 087 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas

Gerais

Objeto do gasto:  Reforma e Ampliação de Unidades Prediais  do Cbmmg - Esta

Emenda  Objetiva  Transformar  o  2º  Pelotão  de  Bombeiros  Militar  -  Regap  da  2º

Companhia do 2º Bbm em Um Batalhão do Corpo de Bombeiros, Tendo em Vista Que

o Município de Betim Tem Uma População Estimada de Quatrocentos Mil Habitantes

e  Encontra-Se  em  Franca  Expansão  Industrial,  Com  Um  dos  Maiores  Distritos

Industriais do País, Razão Pela Qual Torna-Se Imprescindível a Existência de Um

Batalhão para Atender o Município. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 99 (Emenda nº 161)

1 411 23 695 114 4 601 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00



4128
____________________________________________________________________________

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo

Objeto do gasto: Apoio ao Turismo nos Municípios (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 100 (Emenda nº 803)

1 441 03 092 726 1 099 0001 3 3 99 10 4 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Implantação de Núcleos de Assistência Jurídica Especializada -

Implantação do Núcleo de Educação em Direitos na Sede da Defensoria Pública em

Belo Horizonte. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 101 (Emenda nº 583)

1 441 03 092 726 4 033 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  gasto:  Construção  e  Reforma  de  Unidades  da  Defensoria  Pública  -

Construção  de  Unidade  da  Defensoria  Pública  em  Uberlândia/Mg  (despesas  de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 102 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 54)

1 441 03 092 726 4 033 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  gasto:  Construção  e  Reforma  de  Unidades  da  Defensoria  Pública  -

Construçao da Unidade Defensoria Publica em Uberlandia (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 103 (Emenda nº 876)
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1 451 06 122 034 1 125 0001 3 3 99 10 8 A 450.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 450.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do gasto: Combate ao Tráfico de Seres Humanos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 104 (Emenda nº 810)

1 451 06 122 034 1 181 0001 3 3 99 10 4 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto  do  gasto:  Implantação  de  Serviços  de  Prevenção  à  Criminalidade  -

Implantação do Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (Paahm),

Voltado  para  o  Enfretamento  ao  Tráfico  de  Pessoas,  no  Aeroporto  Internacional

Tancredo Neves, em Confins. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 105 (Emenda nº 394)

1 451 06 183 021 4 059 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do gasto: Escritório de Gestão e Articulação para a Segurança no Trânsito

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 106 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 48)

1 451 06 183 021 4 059 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do gasto: Escritório de Gestão e Articulação para a Segurança no Trânsito

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 107 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 587)

1 451 06 183 021 4 320 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do gasto: Integração e Promoção da Qualidade Operacional do Sistema de

Defesa Social - Transferência da Sede da Risp de Curvelo (14ª Risp) de Curvelo para

Sete Lagoas. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 108 (Emenda nº 801)

1 451 06 421 034 4 169 0001 3 3 99 10 4 A 123.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 123.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do gasto: Prevenção à Criminalidade - Realização de Fóruns Comunitários

de  Prevenção  Social  à  Violência  e  à  Criminalidade,  Que  São  Instrumentos  de

Mobilização  Social  Desenvolvidos  Pelos  Centros  de  Prevenção  Social  à

Criminalidade de Minas Gerais, e Visam Garantir e Legitimar Espaços de Participação

e  Responsabilização  Social  nas  Discussões  Relacionadas  à  Segurança  Cidadã,

Contribuindo para a Prevenção e Redução das Violências e Criminalidades Incidentes

Sobre Determinados Territórios  e Grupos Mais Suscetíveis  a Esses Fenômenos e

para o Aumento da Sensação de Segurança no Estado de Minas Gerais. (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 109 (Emenda nº 844)

1 451 06 451 292 2 065 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa Social

Objeto do gasto: Adequação e Manutenção Preventiva e Corretiva das Unidades

Físicas do Sistema de Defesa Social - Construção de 10 Abrigos para Visitantes de
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Presos  nas  Unidades  Prisionais  da  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte.

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 110 (Emenda nº 863)

1 461 25 752 104 1 031 0001 3 3 99 10 8 A 37.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 37.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Econômico

Objeto  do  gasto:  Coordenação  de  Elaboração  do  Balanço  Energético  Estadual

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 111 (Emenda nº 134)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 112 (Emenda nº 426)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 113 (Emenda nº 595)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 114 (Emenda nº 160)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 115 (Emenda nº 385)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto  do  gasto:  Ações  Urbanísticas  Pontuais  -  para  Ações  na  Área  do  Meio

Ambiente, Pelo Município de Sarzedo (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 116 (Emenda nº 854)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 2.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 2.500.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais - Construção de Aterros Sanitários.

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 117 (Emenda nº 3)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 118 (Emenda nº 446)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 119 (Emenda nº 412)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 120 (Emenda nº 152)

1 471 15 452 277 4 506 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 121 (Emenda nº 819)

1 471 16 482 276 4 483 0001 4 4 99 10 4 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades Habitacionais -

Construção de Habitações em Comunidades Indígenas. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 122 (Emenda nº 151)

1 471 17 511 053 1 098 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Regional e Política Urbana

Objeto do gasto: Saneamento de Minas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 123 (Emenda nº 815)

1 481 08 242 162 4 554 0001 3 3 99 10 4 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente  Discriminados  -  Realização  de  Cinco  Seminários  Regionais

(Jequitinhonha/Mucuri, Norte de Minas, Triângulo, Mata e Sul de Minas) para Discutir

a  Implementação  da  Política  da  População  em  Situação  de  Rua.  (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 124 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 419)

1 481 08 242 162 4 554 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente Discriminados - Concessão de Ajuda de Custo para Pagamento de

Mensalidades em Escolas Especiais - Bolsa Caade (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 125 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 127)

1 481 08 242 162 4 554 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio a Inclusão Social dos Grupos e Indivíduos Vulneráveis e

Historicamente Discriminados (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 126 (Emenda nº 864)

1 481 08 243 162 4 035 0001 3 3 99 10 8 A 650.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 650.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio à Estruturação dos Conselhos Tutelares e Municipais dos

Direitos da Criança e do Adolescente (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 127 (Emenda nº 813)

1 481 08 244 162 4 475 0001 4 4 99 10 4 A 80.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Operacionalização dos Conselhos Vinculados à Subsecretaria de

Direitos Humanos - Aquisição de Veículo para o Conselho Estadual de Defesa dos

Direitos Humanos de Minas Gerais - Conedh-Mg (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 128 (Emenda nº 405)

1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 129 (Emenda nº 452)

1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 125.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 125.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 130 (Emenda nº 136)

1 481 08 244 298 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de
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Assistência Social (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 131 (Emenda nº 441)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 132 (Emenda nº 71)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 133 (Emenda nº 9)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 134 (Emenda nº 597)
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1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 135 (Emenda nº 451)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 125.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 125.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 136 (Emenda nº 416)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 137 (Emenda nº 838)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social
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Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 138 (Emenda nº 135)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 139 (Emenda nº 584)

1 481 08 244 298 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Voltados à Área de

Assistência Social (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 140 (Emenda nº 867)

1 481 14 243 162 4 079 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto  do  gasto:  Implantação  do Plano  de  Enfrentamento  da  Violência  Infanto-

Juvenil (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 141 (Emenda nº 808)

1 481 14 422 011 4 203 0001 3 3 99 10 4 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Promoção de Direitos Humanos - Execução do Projeto Educação

de Formadores para Defesa Estratégica dos Direitos Humanos. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 142 (Emenda nº 809)

1 481 14 422 011 4 203 0001 3 3 99 10 4 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Promoção de Direitos Humanos - Implementação do Plano Mineiro

de Direitos Humanos - Pmdh. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 143 (Emenda nº 814)

1 481 14 422 011 4 203 0001 3 3 99 10 4 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Promoção de Direitos Humanos - Implantação de Banco de Dados

Ou  Sistema  Informatizado  das  Entidades  e  Movimentos  de  Defesa  de  Direitos

Humanos no Estado. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 144 (Emenda nº 865)

1 481 14 422 162 4 054 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social

Objeto do gasto: Capacitação Continuada de Conselheiros - Escola de Conselhos

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 145 (Emenda nº 158)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 146 (Emenda nº 163)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 147 (Emenda nº 15)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 148 (Emenda nº 21)



4142
____________________________________________________________________________

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 149 (Emenda nº 448)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 150 (Emenda nº 52)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 151 (Emenda nº 140)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Execução de Obras de Pavimentação em Cbuq na Rua Horacio Cruz, no

Município de Iapu (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência



4143
____________________________________________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 152 (Emenda nº 141)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Conastrução de Terminal Rodoviário no Municipio de Pavão (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 153 (Emenda nº 427)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 154 (Emenda nº 46)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 155 (Emenda nº 179)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -
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Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 156 (Emenda nº 180)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Obra de Extensão da Avenida Maracanã no Município de Oliveira (despesas

de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 157 (Emenda nº 182)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Construção da Rodoviária do Município de Inhapim (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 158 (Emenda nº 184)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 159 (Emenda nº 628)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 160 (Emenda nº 831)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 900.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 161 (Emenda nº 834)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 162 (Emenda nº 840)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem  -  Construção  de  Galpão  Com  Câmara  Frigorífica  para  Suporte  ao

Armazenamento e Comercialização de Flores no Município de Barbacena. (despesas

de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 163 (Emenda nº 576)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 64.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 64.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 164 (Emenda nº 38)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 745.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 745.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 165 (Emenda nº 75)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 166 (Emenda nº 83)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 167 (Emenda nº 117)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 168 (Emenda nº 137)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 169 (Emenda nº 144)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 700.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 700.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 170 (Emenda nº 154)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 171 (Emenda nº 411)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 172 (Emenda nº 17)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 173 (Emenda nº 64)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 174 (Emenda nº 111)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -
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Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 175 (Emenda nº 183)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 176 (Emenda nº 403)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 177 (Emenda nº 116)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 178 (Emenda nº 190)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo



4150
____________________________________________________________________________

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem  -  Construção  de  Ponte  no  Bairro  Quedas  Verdes,  no  Município  de

Camanducaia (Mg) (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 179 (Emenda nº 7)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 180 (Emenda nº 18)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 181 (Emenda nº 589)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 182 (Emenda nº 13)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 900.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 183 (Emenda nº 31)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 800.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 800.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 184 (Emenda nº 66)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 185 (Emenda nº 70)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 186 (Emenda nº 92)



4152
____________________________________________________________________________

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 187 (Emenda nº 109)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 188 (Emenda nº 112)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 189 (Emenda nº 147)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 190 (Emenda nº 155)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 191 (Emenda nº 159)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 192 (Emenda nº 424)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 193 (Emenda nº 429)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 650.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 650.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 194 (Emenda nº 442)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 390.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 390.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 195 (Emenda nº 445)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 900.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 196 (Emenda nº 453)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 800.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 800.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 197 (Emenda nº 580)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 198 (Emenda nº 632)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 199 (Emenda nº 16)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 200 (Emenda nº 63)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 201 (Emenda nº 85)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -
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Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 202 (Emenda nº 119)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 203 (Emenda nº 406)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 204 (Emenda nº 2)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 205 (Emenda nº 24)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 206 (Emenda nº 384)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 85.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 85.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem - Aquiisição de Um Veículo para a Prefeitura Municipal de Nova Resende.

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 207 (Emenda nº 5)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 208 (Emenda nº 6)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 209 (Emenda nº 76)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.300.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 210 (Emenda nº 23)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 211 (Emenda nº 88)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 212 (Emenda nº 118)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 213 (Emenda nº 139)
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1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 214 (Emenda nº 417)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 215 (Emenda nº 582)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 216 (Emenda nº 830)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 217 (Emenda nº 836)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 218 (Emenda nº 837)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 219 (Emenda nº 842)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 3.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 3.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 220 (Emenda nº 849)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 8.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 8.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência



4161
____________________________________________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 221 (Emenda nº 30)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 222 (Emenda nº 49)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 223 (Emenda nº 57)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 224 (Emenda nº 73)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 225 (Emenda nº 82)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 226 (Emenda nº 148)

1 491 04 122 160 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal -

Padem (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 227 (Emenda nº 50)

1 491 04 122 160 2 045 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo

Objeto do gasto: Coordenação dos Repasses Voluntários de Recursos Praticados

Pelo Governo de Minas Gerais (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 228 (Emenda nº 802)

1 511 06 181 021 1 111 0001 3 3 99 10 4 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Delegacia Modelo - Implantação do Protocolo de Humanização no
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Atendimento às Vítimas de Violência Sexual. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 229 (Emenda nº 799)

1 511 06 181 021 1 111 0001 4 4 99 10 4 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto  do gasto:  Delegacia Modelo  -  Aquisição de Veículo  Utilitário  Misto,  Com

Tração 4x4, Gps, 4 Portas, para a Delegacia de Proteção à Fauna, em BH (Região

Central), de Modo a Atender às Especificidades de Atuação Dessa Unidade da Polícia

Civil no Transporte de Animais. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 230 (Emenda nº 596)

1 511 06 181 021 1 111 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Delegacia Modelo (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 231 (Emenda nº 444)

1 511 06 181 021 1 111 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Delegacia Modelo - Aquisição de Viatura Devidamente Equipada

para Uso da Polícia Civil (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 232 (Emenda nº 875)

1 511 06 181 021 1 122 0001 3 3 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  gasto:  Delegacia  Especializada  em  Crimes  Raciais  e  Delitos  de

Intolerância (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 233 (Emenda nº 811)

1 511 06 181 021 1 262 0001 4 4 99 10 4 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Perícia Criminal Integrada no Estado de Minas Gerais - Implantar a

Seção de Sexologia Foreonse no Instituto Médico Legal (Iml) Mediante a Aquisição de

Equipamento. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 234 (Emenda nº 41)

1 511 12 361 291 2 031 0001 4 4 99 10 8 A 15.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 15.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  gasto:  Desenvolvimento  do  Ensino  Fundamental  -  Escola  Estadual

Ordem e Progresso (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 235 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 121)

1 531 14 422 052 4 082 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Rede Complementar de Suporte Social e Atenção ao Dependente

Químico: Prevenção e Tratamento do Consumo de Álcool e Outras Drogas (despesas

de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 236 (Emenda nº 39)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 237 (Emenda nº 439)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 238 (Emenda nº 153)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 239 (Emenda nº 91)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 240 (Emenda nº 67)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 241 (Emenda nº 27)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 80.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 242 (Emenda nº 188)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 243 (Emenda nº 133)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude
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Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 244 (Emenda nº 86)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 245 (Emenda nº 450)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 125.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 125.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 246 (Emenda nº 396)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 20.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos - Aquisição de Material Esportivo

Pela Prefeitura Municipal de Campanha (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 247 (Emenda nº 391)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 40.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos - Aquisição de Equipamentos e

Materiais Esportivos Pela Prefeitura Municipal de Contagem (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 248 (Emenda nº 390)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos - Aquisição de Equipamentos e

Materiais Esportivos Pela Prefeitura Municipal de Itaguara (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 249 (Emenda nº 388)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos - Aquisição de Uma Academia ao

Ar Livre para a Comunidade de Quilombolas Pela Prefeitura Municipal de Sabinópolis

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 250 (Emenda nº 389)

1 531 27 812 149 4 047 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos - Aquisição de Equipamentos para
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Equipar a Superintendência Municipal de Esportes da Prefeitura Municipal de Igarapé

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 251 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 125)

1 531 27 812 149 4 047 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 252 (Emenda nº 438)

1 531 27 812 149 4 047 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 253 (Emenda nº 415)

1 531 27 812 149 4 047 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Incentivo a Projetos Esportivos (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 254 (Emenda nº 858)

1 531 27 812 149 4 357 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Promoção do Esporte Indígena (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 255 (Emenda nº 47)

1 531 27 813 149 4 157 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Apoio a Eventos Esportivos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 256 (Emenda nº 145)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 257 (Emenda nº 187)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 80.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 258 (Emenda nº 400)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 259 (Emenda nº 28)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 120.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 120.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 260 (Emenda nº 10)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 261 (Emenda nº 19)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da
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Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 262 (Emenda nº 592)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 263 (Emenda nº 14)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 264 (Emenda nº 34)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 265 (Emenda nº 53)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 266 (Emenda nº 90)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 267 (Emenda nº 404)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 268 (Emenda nº 430)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 350.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 350.000,00
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Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 269 (Emenda nº 454)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 270 (Emenda nº 132)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 271 (Emenda nº 1)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 272 (Emenda nº 397)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos - Aquisição de

Academia Popular ao Ar  Livre para a Prefeitura Municipal  de Prudente de Morais

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 273 (Emenda nº 833)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 274 (Emenda nº 843)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 275 (Emenda nº 79)
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1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 900.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 276 (Emenda nº 56)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 700.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 700.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 277 (Emenda nº 165)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 278 (Emenda nº 449)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 125.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 125.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude
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Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 279 (Emenda nº 428)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 280 (Emenda nº 43)

1 531 27 813 149 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 450.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 450.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Secretaria  de  Estado  de  Esportes  e  da

Juventude

Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 281 (Emenda nº 795)

1 581 11 122 701 2 071 0001 3 3 99 10 4 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto  do  gasto:  Operacionalização  dos  Conselhos  Vinculados  à  Secretaria  de

Estado de Trabalho e Emprego - Realização da Iii Conferência Estadual de Economia

Popular Solidária, em Abril de 2014. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 282 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 753)

1 581 11 334 267 4 173 0001 3 3 99 10 4 A 399.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 399.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto  do  gasto:  Apoio  à  Comercialização  da  Economia  Popular  Solidária.

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 283 (Emenda nº 783)

1 581 11 334 267 4 584 0001 3 3 99 10 4 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego

Objeto do gasto:  Fomento e Apoio  aos Empreendimentos da Economia Popular

Solidária. - Capacitação, Formação e Intercâmbio dos Empreendimentos Econômicos

Solidários  Cadastrados  na  Política  Estadual  de  Fomento  à  Economia  Popular

Solidária. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 284 (Emenda nº 812)

1 591 17 511 050 1 048 0001 3 3 99 10 4 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos

Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas

Objeto do gasto: Água para Todos - Universalização do Acesso e Uso da Água - -

R$100.000,00 - Construção de Poços Artesianos em Quatro Comunidades Rurais do

Município de Águas Formosas. (Jequitinhonha/Mucuri); E

-  R$100.000,00  -  Construção  de  10  Barraginhas,  na  Comunidade  Córrego  do

Narciso, em Araçuaí, (Região Jequitinhonha/Mucuri) (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 285 (Emenda nº 818)
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1 631 14 306 246 1 140 0001 3 3 99 10 4 A 49.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 49.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria-Geral

Objeto  do  gasto:  Manutenção  das  Atividades  do  Centro  de  Referência  em

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Cresans) (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 286 (Emenda nº 817)

1 631 14 306 246 2 046 0001 3 3 99 10 4 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria-Geral

Objeto do gasto: Manutenção das Atividades do Conselho de Segurança Alimentar

de Minas Gerais (Consea/Mg) (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 287 (Emenda nº 877)

1 991 99 999 999 9 999 0001 3 3 99 10 8 A 50.901.080,00

1 191 04 129 215 4 542 0001 3 3 90 10 1 D 20.000.000,00

1 451 06 122 701 2 002 0001 3 3 90 10 1 D 30.901.080,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Reserva de Contingência

Objeto do gasto: Reserva de Contingência (despesas correntes)

Deduções: Secretaria de Estado de Defesa Social - 2002 - Planejamento, Gestão e

Finanças (outras despesas correntes) - R$ 30.901.080,00

Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  -  4542  -  Desenvolvimento  dos  Serviços  de

Arrecadação,  Fiscalização  e  Tributação  (outras  despesas  correntes)  -  R$

20.000.000,00

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 288 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 794)

2 091 18 541 110 4 031 0001 3 3 99 10 4 A 900.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente
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Objeto do gasto: Bolsa Reciclagem (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 289 (Emenda nº 845)

2 091 18 541 110 4 097 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio Ambiente

Objeto do gasto: Gestão de Efluentes e da Qualidade do Ar e do Solo - Aquisição de

Veículos para Monitoramento da Qualidade do Ar. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 290 (Emenda nº 861)

2 101 18 542 182 4 360 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas

Objeto  do  gasto:  Revisão  do  Zoneamento  Ecológico  e  Econômico  (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 291 (Emenda nº 862)

2 101 21 631 109 4 038 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas

Objeto do gasto: Regularização Fundiária de Unidades de Conservação (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 292 (Emenda nº 820)

2 111 20 544 166 1 084 0001 4 4 99 10 4 A 180.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 180.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira
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Objeto  do  gasto:  Implantação  de  Barragens  -  Construção  de  3  Barragens  de

Pequeno  Porte,  nas  Seguintes  Comunidades  no  Município  de  Virgem  da  Lapa:

Comunidade do Bravo; Comunidade de Malhada Branca e Comunidade de Lavrinha.

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 293 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 407)

2 141 04 122 295 4 498 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do gasto: Serviços de Engenharia Pública e Gerenciamento - Elaboração do

Projeto  de  Viabilidade  Técnica  para  a  Construção  do  Aeroporto  Regional  de

Itambacuri. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 294 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 409)

2 141 04 122 295 4 498 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do gasto: Serviços de Engenharia Pública e Gerenciamento - Construção do

Hospital Regional de Novo Cruzeiro. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 295 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 410)

2 141 04 122 295 4 498 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do gasto: Serviços de Engenharia Pública e Gerenciamento - Construção do
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Estádio Municipal de Teófilo Otoni. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 296 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 408)

2 141 04 122 295 4 498 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais

Objeto do gasto: Serviços de Engenharia Pública e Gerenciamento - Construção do

Aeroporto Regional de Itambacuri. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 297 (Emenda nº 785)

2 271 10 302 133 1 239 0001 4 4 99 10 4 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundação  Hospitalar  do  Estado  de  Minas

Gerais

Objeto  do  gasto:  Projetos,  Construções,  Ampliações  e  Reformas  das  Unidades

Prediais da Rede Fhemig - Restauração do Imóvel Situado na Rua Manaus 348, em

Belo Horizonte, para Abrigar Centro de Memória (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 298 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 759)

2 301 26 782 035 1 110 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto  do  gasto:  Caminhos  de  Minas  -  Pavimentação  da  MG  295  Entre  os

Municípios de Cambuí e Consolação (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 299 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 758)

2 301 26 782 035 1 110 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do

Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Caminhos de Minas - Duplicação da Mg-290 Entre os Municípos

de Ouro Fino e Jacutinga (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 300 (Emenda nº 852)

2 351 12 364 140 1 328 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg - Recursos para a Uemg de João Monlevade. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 301 (Emenda nº 850)

2 351 12 364 140 1 328 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg - Ampliação do Prédio da Uemg em João Monlevade. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 302 (Emenda nº 851)

2 351 12 364 140 1 328 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg  -  Aquisição  de  Veículos  para  a  Uemg de  João  Monlevade.  (despesas  de
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capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 303 (Emenda nº 853)

2 351 12 364 140 1 328 0001 4 4 99 10 8 A 675.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 675.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da

Uemg - Aquisição de Veículos para a Uemg de Frutal. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 304 (Emenda nº 871)

2 371 20 606 161 4 087 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Agropecuária

Objeto do gasto: Cadastro de Agroindústria de Pequeno Porte (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 305 (Emenda nº 873)

2 371 20 608 217 4 353 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Agropecuária

Objeto  do  gasto:  Apoio  à  Cadeia  Produtiva  dos  Queijos  Artesanais  de  Minas

(despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 306 (Emenda nº 756)

2 421 04 244 156 1 228 0001 3 3 99 10 4 A 10.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e

Nordeste de Minas Gerais
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Objeto do gasto: Implantação de Unidades Produtivas (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 307 (Emenda nº 786)

2 421 04 573 290 1 367 0001 3 3 99 10 4 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e

Nordeste de Minas Gerais

Objeto do gasto: Infra Estrutura de Apoio Tecnológico (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 308 (Emenda nº 757)

2 421 08 182 290 1 101 0001 3 3 99 10 4 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e

Nordeste de Minas Gerais

Objeto  do  gasto:  Ações  Emergências  de  Convivência  Com  a  Seca  (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 309 (Emenda nº 787)

2 421 08 244 290 1 100 0001 3 3 99 10 4 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e

Nordeste de Minas Gerais

Objeto  do  gasto:  Combate  à  Pobreza  Rural  e  à  Migração  Laboral  (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 310 (Emenda nº 754)

2 421 23 691 156 1 024 0001 3 3 99 10 4 A 25.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 25.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e

Nordeste de Minas Gerais

Objeto  do  gasto:  Artesanato  em  Movimento  -  Apoio  a  Projetos  Produtivos  de

Associações  e  Comunidades  de  Artesãos  -  Realização  de  Feira  de  Artesanato

Durante a Cantoria Popular de Virgem da Lapa. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 311 (Emenda nº 755)

2 421 23 691 156 1 024 0001 4 4 99 10 4 A 25.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 25.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Instituto  de  Desenvolvimento  do  Norte  e

Nordeste de Minas Gerais

Objeto  do  gasto:  Artesanato  em  Movimento  -  Apoio  a  Projetos  Produtivos  de

Associações  e  Comunidades  de  Artesãos  -  Aquisição  de  Equipamentos  para

Associação  dos  Artesãos  da  Comunidade  de  Tocoiós  de  Minas  no  Município  de

Francisco Badaró. (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 312 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 84)

3 041 20 608 177 4 074 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada:  Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do gasto: Apoio à Implantação de Lavouras (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 313 (Emenda nº 856)

4 251 08 244 011 4 318 0001 4 4 99 10 8 A 900.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social
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Objeto  do  gasto:  Cofinanciamento  de  Serviços  e  Benefícios  para  Municípios  na

Execução de Proteção Especial (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 314 (Emenda nº 868)

4 251 08 244 011 4 319 0001 3 3 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto do gasto: Estruturação da Rede de Assistência Social no Estado (despesas

correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 315 (Emenda nº 796)

4 251 08 244 151 4 307 0001 3 3 99 10 4 A 50.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto  do  gasto:  Gestão,  Monitoramento  e  Avaliação  do  Suas  -  Realização  de

Diagnóstico de Demanda Reprimida de Público Alvo Adulto, em Risco Social, para o

Equipamento  de  Proteção  Social  Especial  da  Assistência  Social  -  Residências

Inclusivas (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 316 (Emenda nº 874)

4 251 14 422 011 4 640 0001 3 3 99 10 8 A 700.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 700.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência Social

Objeto  do  gasto:  Serviços  de  Proteção  Social  Especial  de  Alta  Complexidade

(despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 317 (Emenda nº 150)
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4 291 10 301 237 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 318 (Emenda nº 68)

4 291 10 301 237 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 319 (Emenda nº 185)

4 291 10 301 237 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 320 (Emenda nº 142)

4 291 10 301 237 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 1.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde -  Custeio à Atenção

Secundária à Saude - Municipio de Caratinga (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 321 (Emenda nº 74)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 322 (Emenda nº 574)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 1.400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 323 (Emenda nº 630)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 324 (Emenda nº 835)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 325 (Emenda nº 65)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência
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-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 326 (Emenda nº 848)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 9.000.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 9.000.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 327 (Emenda nº 839)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 328 (Emenda nº 832)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 350.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 350.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 329 (Emenda nº 418)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 330 (Emenda nº 399)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  gasto:  Fomento  e  Execução  de  Ações  de  Saúde  -  Aquisição  de

Equipamentos Pela Prefeitura Municipal de Esmeraldas (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 331 (Emenda nº 398)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Reforma e Aquisição

de Equipamentos Pela Prefeitura Municipal de Florestal (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 332 (Emenda nº 186)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 333 (Emenda nº 386)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde - Reforma e Ampliação

de Unidade de Saúde no Município de Baldim (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 334 (Emenda nº 387)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 70.000,00
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1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 70.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  gasto:  Fomento  e  Execução  de  Ações  de  Saúde  -  Aquisição  de

Equipamentos para Saúde Pela Prefeitura Municipal de Pedra do Indaiá (despesas de

capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 335 (Emenda nº 25)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 336 (Emenda nº 455)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 337 (Emenda nº 440)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 60.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 338 (Emenda nº 149)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00



4193
____________________________________________________________________________

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 339 (Emenda nº 11)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 340 (Emenda nº 594)

4 291 10 301 237 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Fomento e Execução de Ações de Saúde (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 341 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 420)

4 291 10 302 002 4 288 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Tele Minas Saúde (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 342 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 421)

4 291 10 302 044 4 638 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Atendimento as Urgências e Emergências no Estado (despesas

correntes)
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Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 343 (Emenda nº 114)

4 291 10 302 237 4 328 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto do gasto: Assistência Hospitalar e Ambulatorial (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 344 (Emenda nº 113)

4 291 10 303 002 4 299 0001 3 3 99 10 8 A 400.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00

Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde

Objeto  do  gasto:  Aquisição,  Armazenamento  e  Distribuição  de  Medicamentos

Básicos (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 345 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 760)

4 341 18 544 113 4 036 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais

Objeto  do  gasto:  Apoio  à  Gestão  de  Recursos  Hídricos  -  Apoio  a  Gestão  de

Recursos Hídricos - Limpeza da Calha do Rio Sapucaí, Ribeirão Anhumas e Ribeirão

José Pereira no Municiíop de Itajubá (despesas de capital)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 346 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 586)

4 381 26 131 209 4 223 0001 3 3 99 10 8 A 1.000,00

1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00

Unidade  Orçamentária  Beneficiada:  Fundo  Estadual  de  Desenvolvimento  de
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Transportes

Objeto do gasto: Educação para o Trânsito - Implementar o Observatório Estadual

de Trânsito, Encarregado de Discutir, Pesquisar e Formular Estudos Sobre Políticas

Públicas para o Trânsito e de Educação para o Trânsito. (despesas correntes)

Dedução: Reserva de Contingência

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 347 (Emenda nº 827)

Altere-se a função da ação 7007, da unidade orçamentária 1251 - Polícia Militar do

Estado de Minas Gerais, de

Previdência Social (09) para Segurança Pública (06).

-------------------------------------------------------------------------------

INCISO: 348 (Emenda nº 828)

Altere-se  o  programa  da  ação  2111,  da  unidade  orçamentária  4031  -  Fundo

Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, de Prestação Jurisdicional

(706) para Apoio à Administração Pública (701).

-------------------------------------------------------------------------------

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.091

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Nova Serrana os imóveis que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Nova Serrana os

seguintes imóveis, situados na Fazenda Canta Galo, naquele município, registrados

no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Serrana:

I - imóvel com área de 67,67.83ha (sessenta e sete hectares, sessenta e sete ares

e oitenta e três centiares), registrado sob o n° 24.571 no Livro 2;

II - imóvel rural com área de 108,29.60ha (cento e oito hectares, vinte e nove ares e

sessenta centiares), registrado sob o n° 24.572 no Livro 2.

Paragrafo único - Os imóveis a que se refere o caput destinam-se à construção de

um  aterro  sanitário  que  atenderá  aos  Municípios  de  Nova  Serrana,  Pitangui,

Conceição do Pará, Onça de Pitangui, Leandro Ferreira, Igaratinga e São Gonçalo do

Pará.
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Art. 2° - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do Estado se,

findo o prazo de dez anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não

lhes tiver sido dada a destinação prevista no paragrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.092

Dispõe sobre o Programa de Incentivo à Renovação da Frota de Caminhões no

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  instituído  o  Programa  de  Incentivo  à  Renovação  da  Frota  de

Caminhões no Estado.

§  1°  -  São  beneficiários  do  programa de  que  trata  esta  lei  pessoas  físicas  ou

jurídicas proprietárias de caminhões com data de fabricação igual ou superior a trinta

anos, registrados no Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais - Detran-

MG.

§ 2° - O programa tem por objetivo fomentar a aquisição no Estado de caminhões

novos  ou  usados  com  até  dez  anos  de  fabricação,  de  produção  nacional,  em

substituição àqueles a que se refere o § 1°.

Art. 2° - São condições para a adesão ao programa de que trata esta lei e para a

fruição de seus benefícios:

I - que, nos termos de regulamento, o veículo substituído:

a) ainda esteja em condições de funcionamento;

b) esteja emplacado no Estado de Minas Gerais em 21 de outubro de 2013;

c) seja destinado à baixa definitiva no Detran-MG;

d) seja entregue a empresa recicladora com regularização ambiental;

II  -  que  as  providências  mencionadas  nas  alíneas  “c”  e  “d”  do  inciso  I  sejam

adotadas antes do emplacamento dos veículos adquiridos no âmbito do programa

instituído por esta lei;
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III - que os veículos adquiridos por meio do programa de que trata esta lei sejam

emplacados  no  Estado  de  Minas  Gerais,  nos  termos  da  legislação  de  trânsito

aplicável.

Art. 3° - Para cada veículo substituído por meio do programa de que trata esta lei

poderão ser realizadas duas operações de compra, sendo uma relativa a um veículo

novo  e  outra  relativa  a  um  veículo  com  até  dez  anos  de  uso,  nos  termos  de

regulamento.

Art. 4° - Fica isento, nos limites, termos e condições previstas em regulamento, por

até dez anos contados da data de aquisição, do Imposto sobre a Propriedade de

Veículos  Automotores  -  IPVA -  o  veículo  novo  ou  usado  adquirido  por  meio  do

programa de que trata esta lei, enquanto for propriedade do beneficiário.

Art. 5° - Ficam isentas das taxas previstas nos subitens 4.4 e 5.12 da Tabela “D” da

Lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975:

I - a baixa definitiva de veículo substituído nos termos desta lei;

II - o acesso necessário para a baixa de que trata o inciso I.

Art. 6° - Ficam remitidos o IPVA e as taxas previstas no item 4 da Tabela “D” da Lei

n° 6.763, de 1975, relativos a veículo substituído nos termos desta lei e destinado a

baixa definitiva, vencidos até a data de início de vigência desta lei.

Parágrafo único - A remissão de que trata o caput:

I - estende-se aos juros e multas decorrentes do inadimplemento;

II  -  não  autoriza  a  restituição  ou  compensação  de  importâncias  eventualmente

recolhidas;

III - fica condicionada:

a) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais;

b)  à  desistência das  ações  ou embargos  à  execução fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, e à desistência das impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

c)  à  desistência,  pelo  advogado do  sujeito  passivo,  de  cobrança ao  Estado de

eventuais honorários de sucumbência;

d)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  dos honorários

advocatícios devidos ao Estado.
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Art.  7°  -  O Conselho Estadual  de Política Ambiental  -  Copam - estabelecerá as

condições  e  procedimentos  para  a  concessão  de  regularização  ambiental  às

empresas interessadas na reciclagem de caminhões por meio do programa de que

trata esta lei.

Parágrafo único - A empresa a que se refere o caput deverá demonstrar capacidade

técnica, ficando-lhe vedada a disposição ou comercialização de qualquer componente

dos veículos desmontados,  permitida a comercialização de materiais destinados à

reciclagem ou à disposição final adequada, nos termos de regulamento.

Art.  8°  -  Os  veículos  automotores  apreendidos  pelas  autoridades  de  trânsito

classificados no momento da apreensão como inservíveis, a critério do Detran-MG,

serão levados a leilão no prazo de noventa dias a partir da apreensão, na forma de

regulamento.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.093

Proíbe, no território do Estado, a apresentação, a manutenção e a utilização de

animais silvestres ou domésticos, nativos ou exóticos, em espetáculos circenses.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam proibidas no território do Estado a apresentação, a manutenção e a

utilização de animais silvestres ou domésticos, nativos ou exóticos, em espetáculos

circenses.

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades de

multa de 10.000 Ufemgs (dez mil  Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) e

apreensão do animal.

Art.  3°  -  A destinação e a  guarda dos animais  a que se refere o  art.  1°  serão

definidas em regulamento.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 26 de dezembro de 2013.
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Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.094

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - a doar ao Município de Carangola o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais

- DER-MG - autorizado a doar ao Município de Carangola imóvel constituído de um

terreno  com  área  de  3.461m²  (três  mil  quatrocentos  e  sessenta  e  um  metros

quadrados), situado na Vila Lacerdina, naquele município, registrado sob o n° 41, a

fls. 226 do Livro 2, no 1° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Carangola.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o caput destina-se ao funcionamento de

uma unidade de saúde.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do doador se, findo o

prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe

tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 22.095

Altera a Lei n° 18.692, de 30 de dezembro de 2009, que uniformiza os critérios de

gestão e execução para transferência gratuita  de bens,  valores ou benefícios  por

órgãos e entidades da administração pública estadual, compreendidos no âmbito dos

programas sociais que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 1° da Lei n° 18.692, de 30 de dezembro de 2009,

o seguinte § 4°:

“Art. 1° - (...)
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§ 4° - O Anexo desta lei inclui programas que desenvolvem ação governamental de

natureza social realizada em conformidade com os objetivos previstos no art. 2°.”.

Art.  2°  -  Fica  acrescentado  ao  art.  9°  da  Lei  n°  18.692,  de  2009,  o  seguinte

parágrafo único:

“Art. 9° - (…)

Parágrafo  único  -  A  manutenção  de  programa  social  previsto  em  um  Plano

Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG -  no  PPAG seguinte,  ainda que  com

denominação  distinta,  implica  na  manutenção,  no  que  couber,  de  suas  normas

regulamentares, salvo disposição em contrário.”.

Art.  3°  -  O  art.  11 da Lei  n°  18.692,  de 2009,  passa a  vigorar  com a  seguinte

redação:

“Art. 11 - O Poder Executivo promoverá a transparência e a ampla publicidade dos

benefícios, beneficiários, serviços, programas e projetos de caráter social, bem como

dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua concessão, na

forma do regulamento.

Parágrafo único - A transparência e a publicidade a que se refere o caput serão

asseguradas  especialmente  mediante  disponibilização,  na  internet,  para  amplo

acesso,  das informações referentes a celebração de convênio,  termo de parceria,

acordo, ajuste ou instrumento congênere para transferência voluntária de recursos a

pessoas físicas ou jurídicas, de forma a permitir a identificação:

I - do beneficiário da transferência;

II - do objeto da transferência;

III - da data da assinatura do instrumento de transferência;

IV - do valor inicial e das datas de liberação dos recursos;

V  -  da  data  da  apresentação  da  prestação  de  contas  pelo  beneficiário  da

transferência.”.

Art.  4°  -  O art.  14 da Lei  n°  18.692,  de 2009,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  14  -  A  prestação  de  contas,  a  ser  realizada  nas  formas  e  condições

disciplinadas em regulamento, poderá ocorrer durante a execução das transferências,

de  forma  parcial,  sem  prejuízo  da  prestação  final  de  contas,  devendo  ser
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disponibilizados na internet:

I - a informação referente a aprovação ou rejeição da prestação de contas feita pelo

beneficiário;

II  -  os  meios para a apresentação de denúncia  sobre a aplicação irregular  dos

recursos transferidos.”.

Art. 5° - O Anexo da Lei n° 18.692, de 2009, passa a vigorar na forma do Anexo

desta lei.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 26 de dezembro de 2013.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Dilzon Melo - 1º-Secretário

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário

ANEXO

(a que se refere o art. 5° da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 18.692, de 30 de dezembro de 2009)

Transferências Sujeitas aos Critérios Uniformizados

I - no programa social Ações de Defesa Civil nos Municípios Mineiros, cujo objetivo

é assistir os municípios com ações de redução dos impactos de desastres, tanto no

aspecto  preventivo  quanto  na  preparação  para  emergências,  respostas  e

reconstrução:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

suprimento  de  água  potável;  provisão  de  alimentos;  suprimento  de  material  de

estacionamento; distribuição de colchões, cobertores, roupas de cama, material de

limpeza e higienização, entre outros, com o intuito de dar uma resposta efetiva para

as comunidades vitimadas por desastres;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: município atingido por desastre e

que atenda aos requisitos exigidos pela legislação pertinente;

II  -  no  programa  social  Copa  do  Mundo  2014,  cujo  objetivo  é  organizar  com

excelência os eventos da  Fédération Internationale de Football Association - Fifa -,

Copa  das  Confederações  2013  e  Copa  do  Mundo  2014,  bem  como  prover  a
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infraestrutura para esses eventos, de forma a deixar um legado para Minas Gerais,

orientando-se  por  padrões  internacionais  de  qualidade  e  por  princípios  de

sustentabilidade socioambiental:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

ações de capacitação de cidadãos, por meio de cursos contratados pelo Estado e

disponibilizados gratuitamente, com a aquisição e transferência de uniformes, além

de materiais para os cursos;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos aprovados na seleção e

com frequência regular;

III - no programa social Minas Mundo, cujos objetivos são o de projetar a imagem

de um Estado competitivo e institucionalmente estável,  garantindo credibilidade no

âmbito internacional  e proporcionando a cooperação internacional;  fomentar ações

internacionais em todas as esferas da administração pública estadual, promovendo e

supervisionando o relacionamento de órgãos e unidades com instituições e governos

estrangeiros e fomentando a cultura da cooperação internacional; e criar ambiente

para promover o diálogo entre o governo e a sociedade civil no tocante à cooperação

internacional do Estado de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de diárias para hospedagem e alimentação; compra de passagens e seguros

de viagens; cursos de capacitação; orientação técnica; material didático, de escritório

e de divulgação, gráfico e impresso; outros bens, valores ou benefícios inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: candidato aprovado em processo

seletivo, conforme os termos do edital;

IV - no programa social Cultivar, Nutrir e Educar, cujo objetivo é garantir o direito

humano  à  alimentação  saudável,  adequada  e  solidária,  contemplando  o  binômio

educação-alimentação para os alunos das escolas públicas estaduais de educação

básica, potencializando a alimentação escolar,  fortalecendo a agricultura familiar  e

promovendo a educação alimentar e nutricional, observada a Lei Federal n° 11.947,

de 16 de junho de 2009:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:
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habilitação  sanitária  das  cantinas  e  agroindústrias;  promoção  de  ações  de

capacitação;  repasse de recursos  financeiros  aos municípios  para a  aquisição de

itens  e  equipamentos para  a  estruturação e  modernização da vigilância  sanitária,

conforme lista positiva definida previamente; monitoramento do estado nutricional dos

alunos  da  rede  pública  de  ensino  por  meio  do  acompanhamento  da  chamada

nutricional  realizada  nas  escolas  dos  municípios  priorizados,  para  efetivação  do

registro dos dados coletados no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan

-;  repasse de sementes,  grãos,  rações,  mudas,  adubos,  fertilizantes,  matrizes  de

animais e outros insumos diretamente relacionados à produção agropecuária; cursos

de capacitação, diagnóstico, pesquisa, treinamento, orientação técnica, consultoria e

assessoria  técnica  ao  público  beneficiário;  material  didático,  de  escritório  e  de

divulgação, gráfico e impresso; cessão de materiais e equipamentos para produção,

processamento e comercialização agropecuária  e  agroindustrial;  veículos;  obras e

materiais de construção; realização de eventos com fornecimento de hospedagem,

alimentação e diárias; prestação de serviços de tecnologia de informação; análises

laboratoriais;  fomento à produção de alimentos saudáveis, adequados e solidários,

provenientes da agricultura familiar, para o abastecimento da rede pública estadual de

ensino; atendimento parcial às necessidades nutricionais dos alunos, de acordo com

o tempo de permanência na escola;  promoção de hábitos  alimentares saudáveis;

identificação  de distúrbios  nutricionais  e  encaminhamento  para  a  atenção básica;

promoção de ações  educativas em vigilância  sanitária  de  alimentos;  outros  bens,

valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  selecionados  pelo

programa Cultivar, Nutrir e Educar; agricultores familiares, nos termos da Lei Federal

n° 11.326, de 24 de julho de 2006; povos e comunidades tradicionais, de acordo com

Decreto Federal n° 6.040, de 7 de fevereiro de 2007; estabelecimentos agroindustriais

rurais de pequeno porte, conforme definido na Lei n° 19.476, de 11 de janeiro de

2011,  e  no  Decreto  n°  45.821,  de  19  de  dezembro  de  2011;  cooperativas  e

associações  da  agricultura  familiar;  alunos  das  escolas  públicas  estaduais  de

educação básica e seus familiares; profissionais da saúde e da educação;

V - no programa social Sustentabilidade e Infraestrutura no Campo, cujo objetivo é
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ampliar  a  inserção  da  produção  agropecuária  mineira  nos  mercados  nacional  e

internacional com ações de agregação de valor aos produtos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  repasse  de  sementes,  grãos,  mudas,  adubos,  fertilizantes,

matrizes  de  animais  e  outros  insumos  diretamente  relacionados  com  a  produção

agropecuária;  cursos  de  capacitação,  elaboração  de  diagnóstico,  realização  de

pesquisa, treinamento, orientação técnica, consultoria e assessoria técnica ao público

beneficiário;  material  didático,  de  escritório  e  de  divulgação,  gráfico  e  impresso;

cessão  de  materiais  e  equipamentos  para  produção,  irrigação,  processamento  e

comercialização  agropecuária  e  agroindustrial;  veículos;  obras  e  materiais  de

construção;  recuperação  de  matas  e  nascentes;  realização  de  eventos  com

fornecimento  de  hospedagem,  alimentação  e  diárias;  prestação  de  serviços  de

tecnologia de informação; análises laboratoriais; outros bens, valores ou benefícios

inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares, produtores

rurais,  instituições  de  direito  público  e  de  direito  privado  voltadas  para  o

desenvolvimento do agronegócio, instituições de pesquisa e assistência técnica que

visem ao desenvolvimento do agronegócio, pesquisadores, técnicos da assistência

técnica e extensão rural, sindicatos, cooperativas e associações relacionadas com o

meio rural;

VI - no programa social Desenvolvimento do Agronegócio Mineiro, cujos objetivos

são  formular,  implementar  e  coordenar  as  políticas  públicas  voltadas  para  o

desenvolvimento do agronegócio mineiro, viabilizando o acesso dos produtores rurais

às informações, tecnologias, assistência técnica, sanidade animal e vegetal:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  repasse  de  sementes,  grãos,  mudas,  adubos,  fertilizantes,

matrizes  de  animais  e  outros  insumos  diretamente  relacionados  com  a  produção

agropecuária; cursos de capacitação, diagnóstico, pesquisa, treinamento, orientação

técnica, consultoria e assessoria técnica ao público beneficiário; material didático, de

escritório e de divulgação, gráfico e impresso; cessão de materiais e equipamentos

para  produção,  processamento  e  comercialização  agropecuária  e  agroindustrial;
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veículos;  obras  e  materiais  de  construção;  recuperação  de  matas  e  nascentes;

realização  de  eventos  com  fornecimento  de  hospedagem,  alimentação  e  diárias;

prestação  de  serviços  de  tecnologia  de  informação;  análises  laboratoriais;  outros

bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares, produtores

rurais,  instituições  de  direito  público  e  de  direito  privado  voltadas  para  o

desenvolvimento do agronegócio, instituições de pesquisa e assistência técnica que

visem ao desenvolvimento do agronegócio, pesquisadores, técnicos da assistência

técnica  e  extensão  rural,  produtores  interessados  em  promover  seus  produtos  e

serviços em eventos, sindicatos, cooperativas e associações ligadas ao meio rural;

VII  -  no  programa  social  Viabilização  da  Infraestrutura  e  Logística  Rural,  cujo

objetivo  é  dotar  o  meio  rural  de  infraestrutura  e  logística  mínimas  capazes  de

proporcionar  o seu desenvolvimento socioeconômico e ambiental  para atender  às

demandas do mercado e da sociedade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  entrega  de  diagnóstico,  realização  de  pesquisa,  orientação

técnica,  consultoria;  material  didático,  de  escritório  e  de  divulgação;  cessão  de

materiais e equipamentos; veículos; obras e materiais de construção; hospedagem,

alimentação e  diárias;  prestação de serviços  de  tecnologia  de  informação;  outros

bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: áreas públicas ou privadas que

necessitem  de  terraceamento,  adequação  de  estradas,  cercas  para  nascentes  e

margens de rios, bacia de captação de águas de enxurradas;

VIII - no programa social Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar, cujos

objetivos  são  formular,  implementar  e  coordenar  políticas  públicas  para  o

desenvolvimento sustentável da agricultura familiar do Estado, por meio de ações que

viabilizem a organização e a estruturação da produção e da comercialização, bem

como propiciar a participação da sociedade civil organizada nos processos decisórios

das políticas públicas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; sementes, grãos, rações, mudas, adubos, fertilizantes, matrizes
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de animais e outros insumos diretamente relacionados com a produção agropecuária;

cursos  de  capacitação,  diagnóstico,  pesquisa,  treinamento,  orientação  técnica,

consultoria e assessoria técnica ao público beneficiário; material didático, de escritório

e  de  divulgação,  gráfico  e  impresso;  cessão  de  materiais  e  equipamentos  para

produção, processamento e comercialização agropecuária e agroindustrial; veículos;

obras  e  materiais  de  construção;  realização  de  eventos  com  fornecimento  de

hospedagem,  alimentação  e  diárias;  prestação  de  serviços  de  tecnologia  de

informação;  análises  laboratoriais;  outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares, conforme a

Lei Federal n° 11.326, de 2006; povos e comunidades tradicionais, de acordo com o

Decreto  Federal  n°  6.040,  de  2007;  estabelecimentos  agroindustriais  rurais  de

pequeno porte, conforme definido na Lei n° 19.476, de 2011, e no Decreto n° 45.821,

de 2011; cooperativas e associações da agricultura familiar;

IX - no programa social Minas Sem Fome, cujo objetivo é estimular a produção de

alimentos, a agregação de valor e a geração de renda pela venda do excedente,

visando  à  melhoria  das  condições  de  segurança  alimentar  e  nutricional  dos

agricultores familiares, sob a gestão e o controle social dos Conselhos Municipais de

Desenvolvimento Rural Solidário - CMDRS:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

fornecimento de insumos produtivos, apoio a investimentos de agregação de valor e a

projetos de infraestrutura e capacitação de agricultores e jovens;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  famílias  em  situação  de

vulnerabilidade  social,  principalmente  no  meio  rural,  agricultores,  pequenos

produtores  rurais,  indígenas,  associações  de  agricultores  familiares,  população

interessada na implantação de lavouras e pomares e população carente atendida por

instituições  no  Estado,  como  creches,  escolas,  entidades  filantrópicas  e  pessoas

jurídicas de direito público e privado voltados aos objetivos do programa;

X -  no programa social  Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura

Familiar, cujos objetivos são viabilizar e facilitar o acesso dos agricultores familiares

aos  instrumentos  e  meios  de  apoio  à  produção,  transformação  e  distribuição  de
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produtos  agropecuários,  nas áreas de metodologia e capacitação técnica,  gestão,

implementação e planos, programas, projetos e captação de recursos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores;  construção e  cessão de uso  ou  em  regime de comodato  de

imóveis  para o desenvolvimento de atividades de extensão rural,  como centro de

comercialização  para  o  agricultor  familiar,  centro  de  qualidade  do  queijo  para

agricultor  familiar  e  centro  de  capacitação  da  agricultura  familiar;  curso  de

capacitação  profissional,  lanches,  refeições,  transporte  e  outras  despesas  a  ele

inerentes;  materiais  didáticos;  insumos para o  desenvolvimento da atividade rural,

como ferramentas, equipamentos, aquisição e cessão em regime de comodato de

sistemas de abastecimento de água compostos de bombas hidráulicas, caixa d'água

e tubulação; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  agricultores  rurais  e  suas

entidades representativas cadastrados;

XI - no programa social Assistência Hospitalar e Ambulatorial, cujos objetivos são

prestar assistência em saúde à comunidade regional e contribuir para a formação de

pessoal na área de saúde, em nível de graduação e pós-graduação, por meio do

desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  auxílio  financeiro  para  participação  em  congressos,  fóruns,

seminários,  cursos  e  eventos  científicos;  promoção  de  congressos,  fóruns,

seminários,  cursos de extensão e qualificação,  entre outros eventos científicos na

área de saúde;  publicações científicas  e  intercâmbio;  materiais  para  execução de

projetos de ensino, pesquisa e extensão; outros bens, valores ou benefícios inerentes

à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos, professores e servidores

da comunidade acadêmica da área de saúde; fundações que realizem atividades em

parceria com a Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes;

XII - no programa social Supervisão e Expansão do Ensino Superior, cujos objetivos

são monitorar o desempenho do ensino superior, promover o desenvolvimento das

instituições de ensino superior  -  IES -  integrantes do Sistema Estadual  de Ensino
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Superior  e  promover  políticas  de  expansão  da  educação  superior  com  qualidade

voltada para a inclusão social:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

ampliação da oferta de cursos de ensino superior a distância e presencial; criação de

um  banco  de  dados  sobre  ensino  superior;  desenvolvimento  de  instrumentos  de

avaliação do Sistema Estadual de Ensino Superior; expansão do número de vagas no

ensino superior no Estado; implementação, consolidação e ampliação da oferta de

cursos a distância nas universidades públicas; formação em áreas estratégicas do

governo;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos, instituições do sistema de

ensino  superior  do  Estado -  Universidade  do  Estado  de Minas  Gerais  -  Uemg -,

Unimontes, Fundação Helena Antipoff  -  FHA -  e Fundação Cultural  Campanha da

Princesa - FCCP;

XIII  -  no  programa  social  Expansão  do  Ensino  Universitário,  cujo  objetivo  é

promover  ensino  de  qualidade  com  vistas  à  formação  para  atuação  profissional

competente no mercado de trabalho e para intervenção social comprometida com os

valores  de  liberdade,  de  justiça  e  de  solidariedade,  buscando  a  solução  dos

problemas socioeconômicos da região Norte de Minas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; concessão de bolsas de iniciação científica e de extensão; auxílio

financeiro para participação em cursos, seminários e eventos científicos; promoção

de congressos, fóruns, seminários, cursos de extensão, entre outros eventos culturais

e  científicos;  publicações  científicas  e  intercâmbio;  concessão  de  premiações  em

dinheiro, troféus e medalhas a vencedores de concursos promovidos pela academia;

materiais  didáticos,  materiais  para  execução  de  projetos  de  ensino,  pesquisa  e

extensão; alimentação subsidiada à comunidade acadêmica; outros bens, valores ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos, professores e servidores

da  comunidade  acadêmica,  bem  como  fundações  que  realizem  atividades  em

parceria com a Unimontes;

XIV  -  no  programa  social  Tecnologia  e  Inovação  Rumo  à  Economia  do
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Conhecimento, cujo objetivo é potencializar em quantidade e qualidade a criação e

disseminação de conhecimento e de tecnologia em diferentes áreas para transformar

conhecimento em negócios, além de fomentar e articular com os diferentes agentes

empresariais, governamentais, acadêmicos e da sociedade, objetivando promover a

ciência e a tecnologia para o desenvolvimento e a cidadania:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário, computadores, equipamentos e materiais; cessão de

uso  de  equipamentos  e  computadores;  auxílio  financeiro  para  a  participação  em

eventos  e  para  sua  promoção;  outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à

execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  setor  empresarial  mineiro;

universidades  e  outras  instituições  de  ensino  superior;  pesquisadores  do  Estado;

centros de pesquisa e desenvolvimento públicos e privados; comunidade usuária de

inovações tecnológicas e jovens com potencial empreendedor e inovador;

XV -  no  programa social  Arranjos  Produtivos,  Polos  de  Excelência  e  Polos  de

Inovação,  cujos  objetivos  são  ampliar  e  melhorar  a  capacidade  competitiva  dos

arranjos produtivos de elevado conteúdo tecnológico de forma autossustentável; nos

polos de excelência, fortalecer as estruturas geradoras de conhecimento, tecnologias,

formação  de  recursos  humanos  e  prestação de  serviços  visando à  promoção do

desenvolvimento  sustentável  de  setores  estratégicos  nos  quais  o  Estado  possua

tradição, massa crítica e vantagem competitiva; nos polos de inovação, contribuir com

o desenvolvimento da região Norte e dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri por

meio  da  formação  e  concentração  de  massa  crítica  territorialmente  localizada,

agregando valor, emprego e renda à economia regional e às políticas públicas por

meio de esforço de inovação, ancorado em estruturas de capacitação de recursos

humanos e de pesquisa e desenvolvimento:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário, computadores, equipamentos e materiais; cessão de

uso de equipamentos e computadores; cessão e construção de unidades prediais;

auxílio  financeiro  para a participação em eventos e  para a  sua promoção;  outros

bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;
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b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  pequenos  empresários  e

microempresários  que compõem os setores produtivos dos polos de excelência e

inovação  e  dos  arranjos  produtivos  em  biotecnologia,  biocombustíveis,

eletroeletrônicos e programas computacionais; universidades e institutos de ciência e

tecnologia  envolvidos  na  produção  e  na  transferência  do  conhecimento  para  a

sociedade; setores produtivos; sociedade em geral;

XVI - no programa social Incentivo à Inovação Tecnológica, cujo objetivo é conceder

incentivos  à  inovação  tecnológica  no  Estado,  por  meio  de  apoio  financeiro  a

instituições  e  empresas  cuja  atividade  produtiva  seja  direcionada  para  o

desenvolvimento  de  novos  produtos  ou  processos  com  base  no  conhecimento

científico e tecnológico:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

concessão  de  incentivos  à  inovação  tecnológica  no  Estado  por  meio  de  apoio

financeiro;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  projetos  de  apoio  financeiro

aprovados pela equipe técnica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

Minas Gerais - Fapemig -, nos termos da política de aplicação de recursos do Fundo

de Incentivo à Inovação Tecnológica - Fiit;

XVII - no programa social Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado,

cujos objetivos são ampliar a capacidade local e regional para combater a exclusão

social,  gerar  trabalho  e  renda  e  contribuir  para  a  melhoria  do  nível  de  vida  da

população, com foco na formação e qualificação profissional, segundo as demandas

do mercado:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

disseminação  do  conhecimento;  atualização  tecnológica;  oferta  de  vagas  de

educação  a  distância  no  ensino  superior,  inclusive  o  tecnólogo,  e  nos  cursos

profissionalizantes; inclusão digital; oportunidade de emprego; inserção de novos e

melhores  profissionais  no  mercado  de  trabalho;  requalificação  profissional;

desenvolvimento regional; oferta de quadro de pessoal qualificado para administrar e

ministrar as aulas;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  ou  entidades  que
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ofereçam espaços que propiciem o intercâmbio de informação e orientação quanto às

políticas  de  inserção  social,  originários  de  projetos  e  programas  governamentais,

entidades representativas, organizações não governamentais e agências de fomento;

XVIII  -  no  programa  social  Formação  e  Capacitação  Cultural  e  Artística,  cujos

objetivos  são  apoiar,  incentivar  e  realizar  ações  de  formação,  desenvolvimento,

qualificação e aperfeiçoamento nas diversas áreas artísticas e culturais, contribuindo

para o fortalecimento e para a profissionalização do mercado de produção cultural e

artística:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; apostilas e material didático sobre educação patrimonial, cultural

e  artística;  realização  de  oficinas,  conferências,  fóruns,  seminários,  encontros  e

cursos de capacitação e aprimoramento técnico para a formação e a capacitação

profissionais;  palestras,  treinamentos,  wokshops oferecidos  em  diversas  áreas

temáticas,  como  planejamento  e  gestão  cultural,  cineclubismo,  audiovisual,

percussão, patrimônio imaterial, música, literatura, cultural popular; apresentações e

concertos; análise, incentivo, patrocínio, execução e prestação de contas de projetos

artísticos e culturais provenientes de incentivos fiscais,  prêmios ou financiamentos

reembolsáveis e não reembolsáveis; materiais didáticos; materiais escolares; lanches

e refeições; transporte; hospedagem; outros bens, valores ou benefícios inerentes à

execução do programa;

b)  destinatários  dos bens, valores  ou benefícios:  pessoas naturais de  ocupação

variada,  incluindo  artistas,  técnicos  e  demais  trabalhadores,  profissionais  ou

amadores,  atuantes  nos  diversos  segmentos  da  área  artístico-cultural;  jovens,

estudantes e pessoas interessadas em ingressar na área cultural ou aprimorar sua

atuação nessa área; pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas para o

planejamento, a gestão e a administração de projetos relacionados com os objetivos

dos programas;

XIX  -  no  programa  social  Preservação  do  Patrimônio  Cultural,  cujo  objetivo  é

garantir  à  sociedade  o  exercício  do  direito  à  identidade  cultural,  promovendo  a

preservação de bens de natureza material e imaterial e a efetiva implantação de uma

política de preservação de bens de valor histórico, artístico, cultural e arquitetônico,
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representativos  da  cultura  mineira  em  suas  diversas  manifestações,  contextos  e

épocas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  instrumentos  musicais;  cursos  de  aperfeiçoamento  de

instrumentos e técnicas de regência; cursos de percepção musical e de manutenção

e reparo de instrumentos; materiais didáticos, materiais escolares, lanches, refeições,

transporte, concessão de passagem aérea e rodoviária, hospedagem e outros itens

necessários à realização e à participação nos eventos; uniformes e indumentárias;

recursos e parcerias de âmbito local, estadual, federal, internacional e privado, a fim

de permitir ações permanentes de revitalização, resgate, conservação, restauração e

preservação  de  bens  de  natureza  material  e  imaterial  encontrados  no  Estado;

educação patrimonial; apoio às manifestações da cultura tradicional, resgate cultural;

conservação e  restauração dos bens  que tenham sofrido impactos em desastres;

intervenção em bens culturais, como obras de consolidação estrutural, conservação e

restauração de bens móveis e imóveis, de forma a manter sua integridade e seus

valores culturais;  incentivo e orientação para a preservação do patrimônio cultural

pelos municípios; elaboração de projetos arquitetônicos e complementares, planilhas

e projetos de elementos artísticos em bens culturais para conservação e restauração

de bens móveis e imóveis de forma a manter sua integridade e seus valores culturais;

execução de obras;  realização  de pesquisas,  inventários,  registros,  tombamentos,

fiscalização  de  bens  culturais  materiais  e  imateriais,  a  fim  de  assegurar  sua

preservação;  revitalização  e  preservação das  manifestações  da  cultura  popular  e

imaterial  do  Estado,  considerando  as  especificidades  das  diferentes  regiões;

atividades relacionadas à promoção do folclore, cultura popular e patrimônio imaterial,

por  meio  de  relacionamento  com  grupos,  entidades,  conselhos  e  instituições  de

direito público e privado; outros bens e valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios,  pessoas  físicas  e

jurídicas ligadas às manifestações da cultura popular;

XX  -  no  programa  social  Circuitos  Culturais  de  Minas  Gerais,  cujo  objetivo  é

fomentar  a  criação  de  uma  moderna  e  inovadora  rede  integrada  de  produção,
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exibição  e  disseminação  cultural  e  artística,  além  de  promover  a  proteção  do

patrimônio cultural de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

apoio  técnico-financeiro  aos  municípios  para  a  implantação  de  equipamentos

culturais,  como  estratégia  de  integração  das  políticas  de  cultura  e  fomento  à

instalação de circuitos culturais no interior do Estado; repasse de valores; cessão de

espaços culturais; estabelecimento de parcerias; doação de materiais excedentes de

obras  nos  edifícios  que compõem  os  circuitos  culturais,  como tijolos,  esquadrias,

ferragens,  vidros,  janelas  e portas; outros  bens,  valores  ou benefícios  inerentes à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: municípios, sociedade em geral,

turistas, estudantes, pessoas interessadas em arte, conhecimento e entretenimento;

população da mesorregião do Vale do Jequitinhonha, especificamente a população

das microrregiões de Salinas e Itaobim; turistas de procedência estadual, nacional e

internacional;

XXI  -  no  programa  social  Gestão  da  Informação  Cultural,  cujos  objetivos  são

garantir  à  sociedade o  exercício  dos direitos  culturais,  promovendo a  gestão  dos

diversos acervos do sistema estadual de cultura visando preservá-los, e promover o

acesso democrático às informações culturais produzidas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  materiais,  publicações  técnicas,  cadernos  de  diretrizes  e

informativos ligados à área museológica, cultural e artística; kits e acervos de livros;

equipamentos  diversos;  mobiliário,  como  estantes,  expositores,  mesas,  cadeiras,

circuladores  de  ar,  estações  de  trabalho,  carrinhos  para  livros,  tapetes,  pufes;

microcomputadores,  impressoras,  eletroeletrônicos  em  geral  e  equipamentos  de

informática; cursos de capacitação e treinamentos; materiais didáticos e escolares;

lanches  e  refeições;  transporte;  hospedagem;  outros  bens,  valores  ou  benefícios

inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  unidades  e  órgãos  da

administração  pública  estadual;  entidades  públicas,  privadas  e  do  terceiro  setor;

usuários dos serviços prestados pelo Sistema Estadual de Cultura; público em geral;
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XXII - no programa social Promoção e Difusão Cultural, cujo objetivo é produzir,

promover, veicular e difundir as artes, a cultura e o patrimônio do Estado em diversos

espaços, contribuindo para a formação de público, a educação e o consumo cultural:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; cessão de espaços culturais; estabelecimento de parcerias com

instituições  sem  fins  lucrativos  para  apoiar  a  produção,  a  exibição  e  a  formação

artística por meio do apoio à gestão e à geração de recursos para a execução de

projetos  e  programas;  criação,  publicação  e  distribuição  do  jornal  Suplemento

Literário de Minas Gerais; atividades de encontro do Sistema Estadual de Bibliotecas

Públicas; encontros com a leitura; exposições literárias e de artes visuais; exposições

e espetáculos de artistas convidados ou selecionados por meio de edital; realização

de pesquisas e recortes curatoriais para a elaboração de conteúdos; veiculação de

músicas e programas de interesse cultural  e  informativo;  cursos,  ensaios  abertos,

palestras,  eventos  culturais,  apresentações,  debates,  simpósios,  conferências,

espetáculos,  shows,  mostras,  festivais,  feiras,  saraus,  performances,  aulas

experimentais,  residências,  oficinas,  prêmios  e  concursos  artístico-culturais;

realização  de  projetos  educativos  e  de  atendimento  e  informação  ao  público;

materiais didáticos e escolares; lanches, refeições, transporte, hospedagem e outros

itens necessários à realização e à participação nos eventos; outros bens, valores ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  pessoas  naturais  e  pessoas

jurídicas  de  direito  público  ou  privado  voltadas  para  a  fruição,  a  execução  e  a

promoção do programa;

XXIII  -  no  programa social  Minas Mais  Segura,  cujos  objetivos são desenvolver

ações, programas e projetos de prevenção à criminalidade, de forma a contribuir com

a efetiva diminuição da criminalidade e violência em áreas com elevados índices de

criminalidade  e  em  situação  de  risco  social,  estimulando  a  desconstrução  de

fenômenos  multicausais  e  fatores  de  risco  geradores  de  conflitos,  violências  e

processos de criminalização, a partir da proposição de soluções plurais e fatores de

proteção  integrados  e  adequados  às  especificidades  de  cada área  de  atuação  e

público  atendido,  bem  como  consolidar  a  filosofia  de  policiamento  comunitário,
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prevenção ativa e segurança cidadã, viabilizando maior interação entre a sociedade e

o sistema de defesa social:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

aquisição de equipamentos; repasse de valores e bens; cestas básicas; realização e

participação  em  capacitações  e  eventos  relacionados  com  o  combate  da

criminalidade  e  distribuição  de  materiais  necessários  a  sua  realização;  ações  de

sensibilização  e  formação da população em geral;  pagamento  de  inscrições  para

vagas  de  emprego  e  em  cursos  diversos;  equipamentos  e  materiais  esportivos;

materiais para oficinas de cultura, de inclusão produtiva e de enfrentamento do tráfico

de  pessoas;  premiações  em  atividades  previstas  no  programa;  apoio  a

empreendimentos econômicos solidários; distribuição de materiais informativos e de

campanha para  a  população em  geral;  acolhimento  das  pessoas  em situação de

tráfico e seus familiares; ações de busca ativa por possíveis vítimas entre os grupos

mais  vulneráveis  ao  tráfico  de  pessoas;  campanhas  locais  preventivas  visando

informar  sobre  as  ações  relacionadas  com  o  combate  à  criminalidade;  lanches,

transporte, diárias, entre outros itens necessários à difusão das ações de combate à

criminalidade;  realização  de  cursos  de  qualificação  profissional  e  provisão  de

estrutura  a  entidades  voltadas  ao  cumprimento  de  penas  e  medidas  alternativas;

outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens de doze a vinte e quatro

anos  residentes  em  áreas  com  altos  índices  de  criminalidade  atendidas  pelo

programa; pessoas naturais e entidades em áreas com altos índices de criminalidade

atendidas  pelo  programa;  pessoas  com  determinação  judicial  de  cumprimento  de

penas e medidas alternativas nos municípios atendidos pelo programa; egressos do

sistema prisional do Estado; pessoas naturais em situação de tráfico de pessoas e

seus familiares; grupos mais vulneráveis ao tráfico de pessoas; população do Estado;

turistas  de  procedência  estadual,  nacional  e  internacional;  organizações  não

governamentais  e outras  pessoas jurídicas  de  direito  público  ou  privado voltadas,

direta  ou  indiretamente,  para  o  enfrentamento  do  tráfico  de  pessoas;  instituições

sociais no Estado; municípios mineiros;

XXIV - no programa social Infraestrutura de Defesa Social, cujo objetivo é prover
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infraestrutura adequada à execução eficaz das políticas públicas de segurança por

meio da expansão da infraestrutura predial do sistema prisional e socioeducativo com

vistas à melhoria da qualidade do atendimento prestado ao adolescente autor de ato

infracional,  ao  preso  e  ao  recuperando e  por  meio  da  renovação  periódica  e  da

distribuição no espaço territorial das frotas das Polícias Civil e Militar, com a aquisição

de  viaturas  adequadas  ao  trabalho  operacional  para  garantir  a  eficiência  da

manutenção da frota:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para custeio,  cessão de uso de imóveis,  aquisição de bens e

insumos; repasse de recursos financeiros para construção, adequação da instalação

e manutenção de unidades de atendimento socioeducativo, bem como equipamentos

eletroeletrônicos, mobiliário, veículos e demais bens entendidos como necessários ou

úteis  para  sua  composição;  assessoria  e  consultoria;  encontros,  capacitações  e

cursos profissionalizantes; equipamentos e materiais necessários ao desenvolvimento

de  trabalhos  e  à  aprendizagem  nas  oficinas;  outros  bens,  valores  ou  benefícios

inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  entidades  privadas  sem  fins

lucrativos  cuja  finalidade  seja  a  custódia  de  presos  condenados  pela  justiça;

adolescentes e jovens adultos de doze a vinte e um anos; pessoas jurídicas de direito

público ou privado voltadas à realização e à promoção do programa;

XXV - no programa social Avaliação e Qualidade da Atuação dos Órgãos de Defesa

Social, cujo objetivo é promover a qualidade da atuação dos órgãos de defesa social,

potencializando e integrando as ações de ensino, avaliação e correição:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

vagas  em  capacitações,  cursos  e  seminários  nas  temáticas  de  policiamento

comunitário e segurança cidadã; ações com foco na prevenção à criminalidade e na

erradicação das drogas; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: profissionais do sistema de defesa;

membros  ativos  dos  Conselhos  Comunitários  de  Segurança  Pública  -  Conseps;

lideranças  comunitárias;  escolas  que  compõem  lista  de  demandas  estratégicas,
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conforme áreas delimitadas de acordo com o índice de criminalidade das regiões do

Estado;

XXVI - no programa social Leite pela Vida, cujo objetivo é promover o fortalecimento

da  cadeia  produtiva,  por  meio  da  geração  de  renda  e  da  garantia  de  preço  do

produto, diminuindo a vulnerabilidade social com o combate à fome e à desnutrição:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

doação de leite in natura adquirido do pequeno produtor rural pronafiano, por meio de

beneficiadoras de leite que envasam o produto e são responsáveis por seu transporte

aos pontos de distribuição determinados pelo programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: crianças de dois a sete anos de

idade, gestantes, nutrizes até o sexto mês após o parto, idosos e outros beneficiários

identificados  pelo  Comitê  Gestor  Municipal,  sob  autorização  do  Conselho  de

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais - Consea-MG - e do

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS -, residentes na área

de abrangência do programa e com renda mensal per capita igual ou inferior a meio

salário mínimo;

XXVII - no programa social Travessia Nota Dez por um Brasil  Alfabetizado, cujo

objetivo é contribuir para superar o analfabetismo, universalizando a alfabetização de

jovens, adultos e idosos e a progressiva continuidade dos estudos em níveis mais

elevados,  promovendo o  acesso à educação como direito  de todos,  em qualquer

momento da vida, nos municípios das regiões dos vales do Jequitinhonha e Mucuri e

do Norte de Minas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; mobiliário escolar, material escolar,  uniformes; óculos de grau,

aparelhos  auditivos;  merenda;  jogos,  materiais  esportivos;  bolsas  de  estudo;

transporte;  livros  didáticos  e  de  literatura;  equipamentos  de  informática;  veículos;

atendimento médico e psicopedagógico; outros bens, valores ou benefícios inerentes

à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens com idade acima de quinze

anos e adultos analfabetos na área de abrangência do Instituto de Desenvolvimento

do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene; escolas locais; entidades públicas ou
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privadas cujas finalidades institucionais sejam relacionadas com o programa;

XXVIII  -  no  programa  social  Convivência  com  a  Seca,  cujo  objetivo  é  prover

alternativas  para  a  convivência  com  a  seca  e  as  bases  para  o  desenvolvimento

sustentável e includente da produção local e para o aumento da produtividade no

campo, inclusive no que tange ao modo de produção agroecológico ou orgânico, com

ênfase  na  formação  profissional,  na  promoção  do  protagonismo  e  do

empreendedorismo e na identificação e no acesso a mercados, com vistas à melhoria

da qualidade de vida do povo de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse direto de recursos a entidades e municípios; distribuição de cestas básicas e

cisternas de lona; apoio técnico e investimento financeiro a projetos comunitários de

inclusão produtiva, de infraestrutura básica e de natureza social, como fabriqueta de

farinha, galpão multiuso e creche, respectivamente;

b)  destinatários  dos bens,  valores ou benefícios:  comunidades  rurais  e urbanas

organizadas em grupos de interesses comuns, trabalhadores e pequenos produtores

rurais, artesãos, grupos de pescadores, garimpeiros, grupos de mulheres e jovens,

quilombolas, assentados de reforma agrária e populações atingidas pela seca nas

regiões Norte e Jequitinhonha, pertencentes aos cento e oitenta e oito municípios da

área de atuação do Idene, identificados pelos CMDRS, para repasse de recurso a

associações  comunitárias  por  meio  do  Projeto  de  Combate  à  Pobreza  Rural  e  à

Migração Laboral;

XXIX - no programa social Desenvolvimento Social dos Vales do Jequitinhonha e

Mucuri  e  Norte de Minas,  cujo objetivo  é promover  o desenvolvimento social  dos

Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas a partir de ações que visem à

inclusão produtiva das famílias que vivem em situação de pobreza articuladas com

ações  de  implantação  de  infraestrutura  de  saneamento  básico,  assegurando  sua

universalização:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

intervenções  não  estruturais,  como  elaboração  de  estudos  socioeconômicos,

climáticos, hidrogeológicos, ambientais e de uso e ocupação do solo e elaboração de

projetos de intervenções estruturais para abastecimento de água nas áreas rurais;
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intervenções estruturais, como construção de bacias de captação de água de chuvas;

construção de pequenas barragens de cursos d'água,  pequena barragem ou uma

série de barramentos sucessivos que acumularão água para garantir disponibilidade

de  água  para  abastecimento  humano,  dessedentação  de  animais  e  produção;

implantação  de  sistemas  alternativos  de  irrigação,  indicados  para  pequenas

propriedades  rurais  de  regiões  semiáridas;  implantação  de  sistemas  de

abastecimento  de  água,  sistemas  constituídos  basicamente  de  captação,  adução,

preservação e distribuição de água para pequenas localidades e meio rural disperso;

construção de cisternas, reservatórios de água; apoio a projetos produtivos;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  população  residente  em

comunidades com dificuldade de acesso à água para consumo humano e para a

produção, identificadas no Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico -, nas

áreas de abrangência do semiárido mineiro e no seu entorno;

XXX - no programa social Incentivo a Cadeias Produtivas Regionais, cujo objetivo é

contribuir com ações de apoio às cadeias produtivas e tecnologias de convivência

com  a  seca,  na  perspectiva  da  promoção  de  trabalho,  renda  e  redução  da

vulnerabilidade causada pela escassez de água nas populações carentes do Norte e

Nordeste de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

apoio  a  projetos  produtivos  de  artesãos;  realização  de  cursos  de  capacitação;

promoção  de  eventos;  repasse  de  valores;  equipamentos;  instrumentos;

eletrodomésticos; mobiliário e artefatos necessários à implantação das unidades de

produção,  como  amassadeiras,  basculantes,  armários,  roupeiros,  pingadeiras

industriais  para  biscoitos,  balanças  mecânicas  e  elétricas,  baldes,  bebedouros,

torneiras, botijões de gás, batedeiras elétricas, caixas de polietileno, caixas de fibra,

carrinhos de mão,  centrífugas  para extrair  polvilho,  cessadeira  automática,  copos,

cubas,  embaladora,  seladora  ou  datadora  elétrica,  extintor  de  incêndio,  fogão

industrial,  transformador elétrico industrial,  caixa d'água, forno industrial elétrico de

alta  precisão  para  biscoitos,  moedor  elétrico,  exaustor  industrial,  forno,  freezer,

geladeira,  liquidificador  industrial  e  doméstico,  talheres,  xícaras,  mesa,  panelas,

tachos,  prateleiras,  pratos,  purificador  de  água,  ralador  elétrico  industrial  para
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biscoitos, tábuas em altileno, telas para secar polvilho, prensa para massa, lavador e

descascador  de  mandioca,  cilindro  de  massas  para  biscoitos,  masseira  para

biscoitos,  carrinho  de  transporte;  consultoria  e  assessoria  ao  público-alvo;

construções civis  e instalações elétricas;  veículos; despesas com a divulgação de

projetos;  aquisição  de  laboratório  portátil;  aquisição  de  medidor  de  oxigênio

dissolvido;  eletroeletrônicos;  barcos  para  pesca;  implantação,  instalação  e

acompanhamento das unidades produtivas; transporte de insumos, equipamentos e

comercialização  de  pescados,  embarcação  para  tripulantes,  caixas  térmicas  para

transporte de pescado, caixas de transporte de peixe vivo, caixas de isopor, materiais

de  cultivo,  tanques,  redes,  berçários,  termômetro  de  máxima e  mínima,  balsa  de

manejo, balança, puçá com malha, rolo de cabo torcido, boias, rações, alevinos em

milheiros para os cultivos; serviço gráfico; despesas com diárias; material didático;

combustível para veículos e embarcações motorizadas; realização de dia-de-campo;

oficinas;  cisternas;  outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à  execução  do

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares, produtores

rurais e pessoas jurídicas de direito público e privado voltadas para os objetivos do

programa;

XXXI - no programa social Inovação Social para a Redução da Pobreza no Norte e

Nordeste de Minas Gerais, cujo objetivo é ampliar o acesso à informação sobre meios

e  processos  sustentáveis  de  produção,  facilitando  a  resolução  de  problemas

recorrentes ou endêmicos da região dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e Norte de

Minas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

apoio e financiamento de projetos de extensão das instituições de ensino superior nos

municípios  do  Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais  com  menores  índices  de

desenvolvimento humano com vistas ao atendimento a necessidades e na busca de

inovações sociais que contribuam para a redução da pobreza;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  projetos  de  extensão  das

instituições de ensino superior da área de abrangência da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas - Sedvan
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- e do Idene;

XXXII  -  no  programa  social  Fomento  ao  Crescimento  das  Microempresas  e

Empresas de Pequeno Porte de Minas Gerais,  cujo objetivo  é  criar  um ambiente

favorável ao crescimento das microempresas e empresas de pequeno porte com a

articulação de políticas públicas que estimulem o aumento sustentável do faturamento

e a consequente progressão de porte:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

ações  de  apoio  às  microempresas  e  às  empresas  de  pequeno  porte,  como  a

realização  de  cursos,  palestras,  missões  comerciais,  estudos  e  mecanismos  de

facilitação ou melhoria das condições de acesso ao crédito;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas jurídicas de direito público

ou  privado  que  promovam  ações  voltadas  para  microempresas  e  empresas  de

pequeno porte;

XXXIII  -  no  programa social  Consolidação  das  Cadeias  Produtivas  -  Minas  do

Princípio ao Fim, cujo objetivo é tornar as cadeias produtivas e os arranjos produtivos

locais  mais  competitivos  em  seus  vários  níveis,  adaptando-os  às  conjunturas

internacional, nacional e estadual, permitindo, dessa forma, maior agregação de valor

aos produtos mineiros, resultando no crescimento do Produto Interno Bruto - PIB -

mineiro e da posição relativa da economia mineira na nacional:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

capacitação geral de pessoas envolvidas com o programa; transferência de recursos;

suporte concedido aos arranjos produtivos locais e às pequenas e microempresas;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  produtores,  fornecedores,

consumidores,  indústrias,  empresas  comerciais  e  de  serviços,  outros  órgãos,

entidades de classe e instituições públicas e privadas;

XXXIV  -  no  programa  social  Promoção  e  Desenvolvimento  do  Cooperativismo

Mineiro, cujos objetivos são fortalecer e consolidar os negócios coletivos de Minas

Gerais, em especial o cooperativismo e o associativismo, como forma de reduzir a

informalidade,  ampliar  a  profissionalização  da  gestão  e  promover  a  inserção

competitiva nos mercados:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:
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recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso de equipamentos e computadores; cessão e construção de unidades prediais;

auxílio financeiro para a participação e promoção de eventos; realização de ações

para  treinamento,  qualificação  e  capacitação;  palestras,  seminários  e  congressos;

consultorias especializadas; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução

do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  micro,  pequenos  e  médios

produtores e prestadores de serviço que optem pela organização socioeconômica ou

se encontrem associados a atividades inerentes aos treze ramos de classificação do

cooperativismo, como o agropecuário, incluindo a agricultura familiar, o de consumo,

o de crédito, o educacional, o especial, o de infraestrutura, o habitacional, o mineral, o

de trabalho,  o  de produção,  o de saúde,  o de transporte e o de turismo e lazer;

universidades e demais instituições de ciência e tecnologia envolvidas na concepção

do  ensino,  da  pesquisa  e  da  extensão  em  cooperativismo,  com  transferência

tecnológica voltada para as organizações cooperativas e a sociedade em geral;

XXXV - no programa social Fomento ao Artesanato de Minas Gerais, cujos objetivos

são  mapear  a  produção  artesanal  do  Estado,  criando  e  fortalecendo  as  políticas

voltadas para o artesanato e artesãos mineiros; promover ações que contribuam para

a inclusão social com a geração de trabalho e renda, maior volume de negócios que

gerem  aumento  do  PIB  mineiro  e  o  fortalecimento  do  empreendedorismo  e  de

organizações  coletivas,  minimizando  a  informalidade  dos  artesãos;  desenvolver

parcerias  públicas  e  privadas  para  a  capacitação  de  artesãos  frente  ao  mercado

competitivo;  identificar  e  apoiar  o  artesão  em  feiras  e  eventos,  incentivando  a

comercialização da produção artesanal nos mercados interno e externo:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

cessão gratuita de espaço em feiras e eventos previamente selecionados de acordo

com  a  demanda  comercial  pelo  artesanato  específico  do  Estado  e  pela  vocação

artística do artesão mineiro; capacitação gratuita, técnica e de gestão aos artesãos

baseada na identificação de demandas que visem ao aperfeiçoamento do produto

artesanal, tornando-o cada vez mais competitivo e comercial;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  artesão  legalizado  como
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empreendedor individual ou membro de associação, cooperativa ou núcleo produtivo

que tenha o artesanato como principal atividade econômica cotidiana ou em épocas

de entressafra;

XXXVI - no programa social Saneamento para Todos, cujo objetivo é promover o

bem  estar  social,  principalmente  as  condições  de  saúde,  por  meio  do  acesso

adequado  ao  saneamento  básico  pela  implantação,  ampliação  e  melhoria  dos

sistemas  de abastecimento  de  água,  esgotamento  sanitário  e  destinação final  de

resíduos  sólidos,  inclusive  através  da  construção  de  fossas  sépticas  e  módulos

sanitários, visando à universalização desse acesso:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

doação de módulos sanitários e de sistemas de saneamento básico;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  famílias  carentes  inscritas  em

cadastros da própria prefeitura, no caso de doação de módulos sanitários; municípios

que não possuem concessão de serviços da Companhia de Saneamento de Minas

Gerais - Copasa - ou da Companhia de Serviços de Saneamento Integrado do Norte

e  Nordeste  de  Minas  Gerais  -  Copanor  -,  nos  casos  de doação de sistemas  de

saneamento básico;

XXXVII  -  no  programa social  Cidades:  Espaços  de  Integração,  cujo  objetivo  é

reduzir as disparidades regionais, os níveis de pobreza e o déficit habitacional:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

construção de casas;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: famílias com renda mensal de um

a três salários mínimos, cadastradas nas prefeituras que realizam convênio com a

Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab-MG -, com prioridade

de atendimento aos municípios com população até cinquenta mil habitantes;

XXXVIII - no programa social Travessia, cujo objetivo é promover a inclusão social e

econômica produtiva das camadas mais pobres e vulneráveis da população por meio

da articulação de políticas públicas em localidades territoriais definidas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

realização de visitas domiciliares para diagnóstico de privações sociais; apoio para

obtenção de emprego  e  aumento  da  empregabilidade por  meio  da  realização de
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cursos  de  qualificação  profissional  para  a  população  em  situação  de  pobreza;

distribuição  de  bolsa-auxílio,  materiais  didáticos,  materiais  escolares,  lanches  e

refeições, transporte, hospedagem, equipamentos de proteção individual, entre outros

necessários à realização e à participação nos cursos; emissão de documentos civis

básicos,  como  certidão  de  nascimento,  certidão  de  casamento,  segunda  via  da

certidão de óbito, carteira de identidade e carteira de trabalho; acesso a programas

de microcrédito destinados à dinamização da economia local; incentivo financeiro, por

meio da moeda “Travessia” convertida em moeda corrente no valor máximo de até

R$5.000,00 (cinco mil reais), à elevação de escolaridade, à qualificação profissional e

à inserção no mercado de trabalho; móveis e equipamentos para manutenção das

agências;  repasse  de  recursos  a  municípios  para  aquisição  de  bens  domésticos,

como geladeira, fogão e botijão de gás, entre outros, e também para execução de

obras de infraestrutura e de saneamento básico, tais como implantação, ampliação,

ou melhoramento do sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento

sanitário, construção de poço artesiano e empreendimentos similares, construção de

redes de extensão de água até os domicílios, pavimentação, construção e reforma de

módulos sanitários; construção e reforma de habitações; repasse de recursos para

aquisição de bens de uso público destinados a prover unidades de atendimento à

população,  tais  como  centro  multiuso,  escolas  municipais,  creche,  quadra

poliesportiva,  o Centro de Referência da Assistência Social  -  Cras -,  o Centro de

Referência  Especializado  de Assistência  Social  -  Creas  -  e  a  Unidade Básica  de

Saúde - UBS -; curso de capacitação para as ações de promoção da saúde; repasse

de recursos para execução de ações voltadas para a promoção da saúde nas UBS;

repasse de recursos para reforma de escolas  estaduais;  capacitação de gestores

escolares;  elevação  de  escolaridade  nas  modalidades  alfabetização  e  ensinos

fundamental e médio com metodologia para jovens e adultos; outros bens, valores ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  pessoas  identificadas  pelo

programa  em  situação  de  pobreza  e  municípios  relacionados  pela  Secretaria  de

Estado  de  Desenvolvimento  Social  -  Seds  -  que  apresentem  baixo  Índice  de

Desenvolvimento  Humano  -  IDH  -,  conforme  os  critérios  definidos  no  programa;
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famílias  participantes  do  Projeto  Banco  Travessia,  vinculado  ao  Programa  Social

Travessia;

XXXIX -  no programa social Apoio às Políticas de Desenvolvimento Social,  cujo

objetivo é apoiar as políticas  de desenvolvimento voltadas para a infraestrutura e

manutenção da área social, por meio de repasses de recursos às entidades e aos

municípios visando à otimização da utilização destes:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

realização  de  obras  de  construção  civil  e  reforma;  aquisição  de  veículo;

equipamentos; aquisição de imóvel; mobiliário; utensílios de cozinha; equipamentos

de  informática,  eletrodomésticos  e  eletrônicos;  despesas  de  luz,  água,  telefone e

internet; aquisição de gêneros alimentícios; repasse de produtos desidratados para

suplementação alimentar; cursos de capacitação; oferta de oficinas artísticas de circo,

dança, teatro e artes visuais; artigos de cama, mesa e banho; enxoval; brinquedos,

livros, artigos de papelaria; material de limpeza; material de higiene pessoal; material

didático;  material  de  escritório;  aquisição  de  cadeira  de  rodas;  aquisição  de

instrumentos musicais; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  instituições  sociais;  crianças,

adolescentes, idosos; cuidadores e dirigentes de Instituições de Longa Permanência

de Idosos; entidades sociais cadastradas no Serviço Voluntário de Assistência Social

- Servas; jovens estudantes da rede pública estadual, moradores de área de risco

social; usuários da Política Nacional de Assistência Social;

XL - no programa social Gestão da Política da Criança e do Adolescente, cujos

objetivos são apoiar municípios e entidades sociais na implantação, implementação e

controle  da  política  de  atendimento  aos  direitos  da  criança  e  do  adolescente  e

capacitar os gestores municipais e conselheiros de direitos e tutelares de acordo com

o disposto no estatuto da criança e do adolescente:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

equipamentos  de  informática  e  outros  equipamentos;  veículos;  eletrodomésticos;

brinquedos, livros, artigos de papelaria, material didático; oferta de oficinas artísticas

de circo,  dança,  teatro e artes  visuais;  gêneros alimentícios;  repasse de produtos
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desidratados para suplementação alimentar; repasse de valores;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  crianças  e  adolescentes  em

situação de vulnerabilidade social e com direitos violados; estudantes da rede pública

estadual,  moradores  de  área  de  risco  social;  crianças  internadas  em  hospitais

filantrópicos; alunos de Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - e

creches; crianças e adolescentes atendidos por entidades sociais do Estado; projetos

aprovados  pela  plenária  do  Conselho  Estadual  dos  Direitos  da  Criança  e  do

Adolescente;

XLI - no programa social Assistência Social e Direitos Humanos, cujos objetivos são

consolidar  o  Sistema Único  de  Assistência  Social  -  Suas  -  em  todas  as  cidades

mineiras  e  implementar  o  sistema  estadual  de  promoção  e  proteção  de  direitos

humanos, de forma a combater as situações de vulnerabilidade social, violação ou

ameaça aos direitos humanos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

concessão  de  benefícios  eventuais,  em  caráter  suplementar  e  provisório,  aos

cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade

temporária e de calamidade pública; repasse de recursos financeiros sob a forma de

transferência fundo a fundo aos municípios, para custeio dos serviços de proteção

social básica, especial,  de média e alta complexidades, e benefícios eventuais do

Sistema Único de Saúde - SUS -, por meio do Piso Mineiro de Assistência Social, do

cofinanciamento dos serviços da rede histórica e do cofinanciamento a municípios

para serviços da proteção social básica e especial, de média e alta complexidades;

repasses de recursos sob a forma de transferência fundo a fundo para implantação e

execução de serviços regionalizados da proteção social  especial,  de média e alta

complexidade;  repasse  de  recursos  financeiros  por  meio  de  convênios  com

municípios  e  entidades  socioassistenciais  para  a  manutenção  dos  serviços  de

assistência  social  de  proteção  social  básica  e  especial,  de  média  e  alta

complexidades;  repasse  de  recursos  financeiros  por  meio  de  convênios  com

municípios e com entidades para a realização de capacitações voltadas para a gestão

do  trabalho  e  educação  permanente  no  âmbito  do  Suas;  repasse  de  recursos

financeiros por meio de convênios com municípios para implantação e construção de
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Cras  e  Creas;  repasse  de  recurso  financeiro  por  meio  de  convênios  com  os

municípios  e  entidades  assistenciais  para  reforma,  revitalização  e  aquisição  de

equipamentos da rede socioassistencial e unidades já existentes, especialmente das

unidades de acolhimento institucional; repasse de recurso financeiro para municípios

em situação de emergência e de calamidade pública; repasse de recurso financeiro

por meio de convênios com os municípios e entidades de direitos humanos; repasse

de valores; cursos de capacitação; treinamento; consultoria e assessoria; materiais

didáticos;  diárias;  lanches; refeições; hospedagem; transportes em geral;  veículos;

mobiliário e equipamentos de informática para estruturação de conselhos; repasse de

valores para a promoção dos direitos e para  o enfrentamento da violência  contra

mulheres,  crianças,  adolescentes,  jovens,  pessoas  com deficiência,  população de

lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais - LGBT -, idosos, negros, índios e

quilombolas;  ajuda  financeira  mensal  repassada  a  pessoas  com  deficiência,  bem

como  para  subsidiar  moradia,  hospedagem,  reforma  e  adaptações,  aquisição  de

equipamentos,  mobília,  artefatos,  combustível,  alimentação,  vestuário,  uniformes e

materiais  escolares,  materiais  didáticos,  cursos  profissionalizantes,  material  de

higiene, medicação, consultas e exames, quando não disponíveis na rede pública de

saúde; outros bens, valores ou benefícios inerentes à consecução dos objetivos das

ações,  dos  serviços  e  dos  programas  de  proteção,  promoção  e  restauração  dos

direitos humanos, como o Programa Estadual de Proteção, Auxílio e Assistência a

Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - Provita -, o Programa de Proteção a Crianças e

Adolescentes  Ameaçados  de  Morte  -  PPCAAM  -,  o  Programa  de  Proteção  a

Defensores dos Direitos Humanos - PPDDH -, os Núcleos de Atendimento a Vítimas

de Crimes Violentos - NAVCV - e o Centro Risoleta Neves de Atendimento - Cerna;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: municípios conforme seu porte e

nível  de  habilitação  na  gestão  do  Suas;  famílias,  crianças,  adolescentes,  jovens,

mulheres, adultos, pessoas com deficiência, idosos em todos os níveis de proteção

social do Suas; entidades; municípios em situação de emergência ou calamidade;

pessoas em situação de ameaça iminente; vítimas e testemunhas em situação de

ameaça  e  respectivos  núcleos  familiares  protegidos;  pessoas  ameaçadas  ou

coagidas por sua colaboração direta ou indireta em investigação criminal ou processo
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penal, bem como os integrantes do respectivo núcleo familiar; criança e adolescente

ameaçado de morte ou jovem com idade de até vinte e um anos ameaçado de morte

se  egresso  de  medida  socioeducativa;  pessoas  vítimas  de  crimes  violentos  e

familiares; indivíduos, grupos ou órgãos da sociedade que protejam ou promovam

direitos  humanos  e  que  sofram  condutas  atentatórias  à  atividade  pessoal  ou

institucional; pessoas ou grupos com demandas de atendimento sociojurídico para a

resolução de conflitos e problemas individuais e coletivos, por meio da metodologia

de mediação; mulheres vítimas de violência doméstica e intrafamiliar que recebam ou

busquem  orientação,  atendimento  e  acompanhamento  psicossocial  ou  jurídico;

gestores, servidores e atores públicos estaduais e municipais, conselheiros tutelares

e de direitos da criança e do adolescente; conselheiros estaduais e municipais de

defesa dos direitos da pessoa idosa, da mulher, da igualdade racial, da pessoa com

deficiência, da diversidade sexual; sociedade civil organizada; grupos populacionais

historicamente  vulnerabilizados,  tais  como  mulheres,  crianças  e  adolescentes,

negros,  indígenas,  ciganos,  quilombolas,  população  LGBT,  idosos,  pessoas  com

deficiência, pessoas em situação de rua;

XLII  -  no  programa social  Desenvolvimento  das  Políticas  de  Direitos  Humanos,

cujos  objetivos  são  prospectar,  promover,  garantir,  proteger  e  restaurar  direitos

humanos por meio de desenvolvimento, coordenação, monitoramento e avaliação de

políticas  públicas  com  especial  atenção  a  grupos  populacionais  historicamente

vulnerabilizados:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

veículos, mobiliário e equipamentos de informática para estruturação de conselhos;

cursos, seminários e eventos de promoção de direitos; material didático e informativo;

repasse de valores para a promoção dos  direitos  e  o  enfrentamento  da violência

contra mulheres, crianças, adolescentes, jovens, pessoas com deficiência, população

LGBT, idosos,  negros,  índios  e quilombolas;  ajuda financeira mensal  repassada a

pessoas com deficiência;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agentes públicos e população em

geral,  no caso de cursos, seminários e capacitações; pessoas com deficiência em

situação socioeconômica precária; pessoas com mais de um filho com deficiência,
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observada a gravidade da patologia ou deficiência, bem como a idade mínima de

quatro anos e máxima de vinte e um anos; mulheres, crianças, adolescentes, jovens,

pessoas com deficiência, população LGBT, idosos, negros, índios e quilombolas, nos

casos de promoção dos direitos e enfrentamento da violência;

XLIII - no programa social Gestão do Sistema Único de Assistência Social - Suas -,

cujo objetivo é garantir mecanismos para que o Estado e os municípios promovam o

acesso ao sistema de proteção social básico à população em situação de risco:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

capacitação, por meio de oficinas, cursos, encontros, seminários e outras atividades

de capacitação, treinamento e educação permanente; material didático e informativo;

pequenas reformas; equipamentos; manutenção e estruturação do conselho estadual

de assistência social;  repasse de recursos financeiros por meio de convênios com

municípios e entidades, para a realização de capacitações voltadas para a gestão do

trabalho e a educação permanente no âmbito do Suas;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: gestores, trabalhadores do Suas e

conselheiros municipais e estaduais; idosos, cuidadores e dirigentes de Instituições

de Longa Permanência de Idosos;

XLIV  -  no  programa  social  Protagonismo  Juvenil,  cujo  objetivo  é  apoiar  a

permanência de crianças, adolescentes e jovens na escola, por meio da organização

e  da  oferta  de  proteção  social,  através  de  moradia  estudantil  e  educação

complementar, garantindo o vínculo familiar e comunitário:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

moradia estudantil a adolescentes e jovens; atendimento em educação complementar

a  crianças,  adolescentes  e  jovens;  cursos  semiprofissionalizantes,  nas  áreas  de

informática,  segurança  do  trabalho,  mecânica,  bombeiro-eletricista,  horticultura,

jardinagem,  gráfica  e  agropecuária;  doação  de  uniformes,  material  escolar,

alimentação, transporte da unidade até a residência do aluno no período de férias;

materiais para oficinas pedagógicas; material esportivo;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: crianças, adolescentes e jovens,

na faixa etária de seis a dezoito anos, preferencialmente, residentes na zona rural;

XLV  -  no  programa  social  Aliança  pela  Vida,  cujo  objetivo  é  estruturar  ações
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integradas de prevenção, acolhimento e tratamento dos usuários e dependentes de

álcool e outras drogas e seus familiares, ampliando a capacidade de atendimento e a

qualidade  dos  serviços,  com  foco  prioritário  na  descentralização  das  políticas  e

intervenção nos territórios de maior vulnerabilidade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores e de bens com a finalidade de prover a estrutura de municípios e

entidades para o tratamento de dependentes químicos; premiações em atividades

coletivas  e  concursos  voltados  a  sua  ressocialização;  computadores,  datashows,

filmadoras, videogames, câmeras fotográficas, aparelhos portáteis de reprodução de

áudio e vídeo, aparelhos de som e eletroeletrônicos em geral; outros bens, valores ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: dependentes químicos e pessoas

em situação de risco de dependência química e seus familiares; pessoas jurídicas de

direito público ou privado voltadas para a execução e para a promoção do programa;

XLVI  -  no  programa social  Agenda  Jovem,  cujo  objetivo  é  promover,  de  forma

articulada, com instituições governamentais e não governamentais, políticas públicas

da  juventude  que  estimulem  o  surgimento  de  lideranças  e  viabilizem  o

desenvolvimento juvenil,  colaborando para o aumento das expectativas dos jovens

quanto ao futuro e o protagonismo destes na sociedade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

oferta de cursos gratuitos de capacitação; distribuição de material promocional, como

bonés e camisas,  material  de  divulgação e os  necessários  para a realização das

oficinas, como lápis, pastas, canetas e apostilas; divulgação dos dados do projeto nos

veículos oficiais do governo; fornecimento de alimentação, hospedagem e transporte;

estruturação dos espaços para realização de eventos promocionais; transferência de

recursos via convênios de cooperação financeira;  distribuição de material  didático,

como cartilhas, pastas, bolsas, blocos, canetas e apostilas; doação ou cessão de uso

de equipamentos e mobiliário em geral a Conselhos Municipais da Juventude;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens entre quinze e vinte e nove

anos inscritos no programa e convocados por meio do Diário Oficial do Estado ou do

site da Secretaria de Estado de Esporte e Juventude - Seej - ou inscritos na entidade
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capacitadora;

XLVII - no programa social Jovens Mineiros Protagonistas, cujo objetivo é contribuir

para a ampliação da postura cidadã e protagonista do jovem em Minas Gerais, por

meio da articulação e desenvolvimento de ações conjuntas voltadas para a juventude

entre diversos órgãos do governo e entidades da sociedade civil:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

acesso a informação, pesquisas, indicadores, dados demográficos, dados setoriais

governamentais,  por  meio  de  site interativo;  acesso  ao  centro  de  referência,

participação em cursos, oficinas; empréstimo de livros; acesso à internet; utilização

de estúdio de gravação de áudio e vídeo; empréstimo de locais para reuniões, acesso

a eventos culturais, exposições de arte, bem como espaços de convivência; oferta de

vagas para participação gratuita em oficinas multidisciplinares; distribuição de lanche,

camisetas, material didático; transporte; hospedagem; concessão de diploma; cursos

voltados para as novas tecnologias,  a cultura digital,  o  empreendedorismo,  arte e

idiomas,  com alimentação e transporte para os  jovens; material  promocional  e de

divulgação; pagamento de uma bolsa no valor de R$3.000,00 (três mil reais), quando

da conclusão do ensino médio,  depositando R$1.000,00 (mil  reais)  por  ano letivo

aprovado,  em  favor  do  jovem;  investimento  em  atividades  adicionais,  oferta  de

educação  profissional,  inclusão  digital,  cursos  extracurriculares,  entre  outros,

enquanto o aluno assume o compromisso de concluir o ensino médio, participar de

atividades  complementares  e  adotar  conduta  pactuada  no  termo  de  adesão;

identificação  das  convergências  dos  demais  projetos  com  o  Poupança  Jovem;

processo de mobilização do público  alvo  e  da  comunidade,  adesão do jovem ao

projeto, campanhas de comunicação e sensibilização da comunidade; pactuação de

termo de compromisso com as escolas; implantação dos processos de identificação

de  atividades  complementares  de  acordo  com  as  necessidades  locais;  materiais

elétricos  e  eletrônicos,  produtos  alimentícios  e  de  higiene,  bem  como  outros

equipamentos  e  materiais  necessários  ao  desenvolvimento  de  trabalhos  e  à

aprendizagem  nas  oficinas;  distribuição  de  prêmios  em  atividades  previstas  no

programa, como computadores, DVDs, aparelhos portáteis de reprodução de áudio e

vídeo, aparelhos de microinformática e eletroeletrônicos em geral, entre outros que
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possam despertar o interesse do público-alvo, com foco nos objetivos do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens com idade entre catorze e

vinte e nove anos; professores da rede pública de ensino que atuem com os anos

finais do ensino fundamental e ensino médio; gestores públicos municipais, estaduais

e federais; pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas para a execução e

a promoção do programa;

XLVIII  -  no  programa  social  Minas  Olímpica,  cujo  objetivo  é  promover  o

desenvolvimento  do  esporte  educacional,  esporte  de  participação  e  esporte  de

rendimento em Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

apoio  financeiro  a  técnicos,  atletas  e  equipes  de  rendimento  mediante  seleção

pública,  para  subsidiar  parte  dos  gastos  com  o  desenvolvimento  das  atividades

esportivas; eventos esportivos com participação gratuita da população e com entrega

de premiações e possível oferta de transporte, alimentação, uniforme e hospedagem;

eventos  e  capacitações  gratuitas  para  aqueles  que  atenderem  aos  pré-requisitos

técnicos,  com  possibilidade  de  entrega  de  material  didático  e  promocional;

desenvolvimento  de  estudos  relacionados  a esporte;  repasse,  mediante convênio,

para realização de atividades dos alunos no contraturno escolar;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  técnicos,  atletas,  equipes  e

entidades que se  enquadrem nos respectivos  editais;  equipes,  escolas  ou  atletas

inscritos  na  competição,  selecionados  conforme critérios  definidos e  em condição

física e regulamentar  de  disputar  a competição;  indivíduos que atendam aos pré-

requisitos técnicos para participação nas capacitações e nos eventos;

XLIX  -  no  programa social  Avança Minas  Olímpica,  cujo  objetivo  é  aumentar  a

participação  da  população  mineira  na  prática  de  esportes  e  atividades  físicas

orientados,  visando  à  redução  do  índice  de  sedentarismo  e  de  sobrepeso  da

população jovem e o aumento da representatividade de atletas mineiros no cenário

esportivo nacional:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

cartão aos beneficiários para acesso às academias; acompanhamento nutricional e

psicológico; material promocional, como camisas, squeezes e bonés, entre outros, em
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campanhas  de  divulgação  e  mobilização;  transferência  de  recursos,  mediante

convênio, para as estruturas de esporte de rendimento;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: jovens, entre doze e dezenove

anos,  indicados pela  equipe  de saúde da família,  conforme perfil  definido  para  o

programa, dos municípios que atendam as regras estabelecidas em edital publicado

pela  Seej;  atletas  e  equipes  com  potencial  de  resultados  expressivos  no  alto

rendimento,  prioritariamente,  das  modalidades  desenvolvidas  no  Centro  de

Treinamento Esportivo - CTE;

L -  no programa social  Incentivo ao Esporte, cujo objetivo é estimular o esporte

mineiro e a prática de atividades físicas e lúdicas que contribuam para a qualidade de

vida  da  população,  para  o  desenvolvimento  de  hábitos  saudáveis  e  para  o

fortalecimento da imagem de Minas no cenário esportivo:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

transferência de recursos do ICMS Solidário a municípios; apoio financeiro a eventos

e reforma ou construção de espaços esportivos; apoio financeiro a atletas e equipes

para participação em competição esportiva; apoio financeiro a projetos selecionados

com recursos oriundos de renúncia fiscal, leis de incentivo estadual e federal; doação

de equipamentos e materiais esportivos;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  que  atendam  aos

critérios estabelecidos na Lei n° 18.030, de 12 de janeiro de 2009; atletas, equipes

esportivas,  entidades  públicas  ou  privadas;  projetos  aprovados  para  obtenção de

recursos oriundos da Lei de Incentivo ao Esporte;

LI  -  no  programa  social  Apoio  para  o  Desenvolvimento  Municipal,  Gestão  e

Transferências de Recursos, cujos objetivos são o de promover o desenvolvimento

socioeconômico dos municípios mineiros, apoiando-os na implementação de obras de

infraestrutura urbana, rural, saneamento, serviços e na aquisição de equipamentos

básicos,  proporcionando  melhoria  da  qualidade  de  vida  da  população,  em

conformidade com a estratégia governamental:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; veículos, equipamentos, ferramentas, materiais de construção;

capacitação de pessoal; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do



4234
____________________________________________________________________________

programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas naturais;  municípios e

entidades públicas ou privadas que tenham projetos de obras municipais com alcance

social;

LII - no programa social Proteção da Biodiversidade e Unidades de Conservação,

cujo objetivo é manter o equilíbrio ecológico dos ecossistemas de domínio do Estado

através  de  atividades  de  preservação,  conservação,  recuperação  e  proteção  da

diversidade biológica, vegetal e animal:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

concessão de incentivo financeiro, denominado Bolsa Verde,  instituída pela Lei  n°

17.727, de 13 de agosto de 2008;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: agricultores familiares; produtores

rurais  cuja  propriedade  ou  posse  tenha  área  de  até  quatro  módulos  fiscais;

proprietários e posseiros  rurais do Estado;  proprietários de áreas urbanas que se

enquadrarem  nos  critérios  definidos  no  Manual  de  Procedimentos,  disponível  no

endereço eletrônico www.ief.mg.gov.br/bolsa-verde;

LIII  -  no  programa  social  Qualidade  Ambiental,  cujo  objetivo  é  harmonizar

crescimento  urbano,  desenvolvimento  econômico  e  atividades  rurais  focados  na

proteção ambiental:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

pagamentos  por  serviços  ambientais  de  catação,  segregação  e  destinação  para

reciclagem  de  resíduos  sólidos  urbanos  aos  catadores  e  às  associações  e

cooperativas de catadores de materiais recicláveis;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  catadores,  associações  ou

cooperativas de catadores de materiais recicláveis;

LIV - no programa social  Assistência Social e Complementar ao Segurado,  cujo

objetivo é promover atendimento socioeconômico ao beneficiário e seus dependentes

de baixo poder aquisitivo, por meio da concessão de benefícios e auxílios:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

complementação  da  assistência  socioeconômica,  como  benefícios  e  auxílios

financeiros para aquisição de medicamentos; aquisição de oxigenoterapia domiciliar;
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aquisição de dietas especiais; auxílio natalidade e auxílio funeral de acordo com o

determinado na legislação específica;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: servidores ativos e inativos, seus

dependentes  e  pensionistas  de  baixo  poder  aquisitivo  em  conformidade  com  a

legislação pertinente;

LV - no programa social Preservação da Memória Técnico-Científica no Âmbito do

Poder  Executivo  do  Estado  de  Minas  Gerais,  cujo  objetivo  é  garantir  o  acesso

universal aos trabalhos técnico-científicos produzidos pelas instituições públicas de

Minas  Gerais,  promovendo  seu  resgate,  reunião,  armazenamento,  tratamento,

disponibilização e divulgação, em especial na Biblioteca Digital do Estado de Minas

Gerais Raymundo Nonato de Castro, e preservando a memória técnico-científica dos

órgãos  e  entidades  da administração pública  direta,  autárquica  e  fundacional,  no

âmbito do poder executivo:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

acesso  aos  trabalhos  técnico-científicos  produzidos  pelas  instituições  públicas  do

Estado; disponibilização dos trabalhos dos pesquisadores do Estado;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  cidadãos  interessados  que  se

cadastrarem no site da Biblioteca Digital; pesquisadores que procurarem a Biblioteca

Professora Maria Helena de Andrade, na Fundação João Pinheiro - FJP;

LVI  -  no  programa  social  Aprimoramento  da  Gestão  Pública,  cujo  objetivo  é

aprimorar  a  gestão  pública  por  meio  da  capacitação  de  recursos  humanos  e  do

desenvolvimento de estudos e projetos que contribuam para o desenvolvimento das

diversas esferas da administração pública:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

oferta de Curso Superior  de Administração Pública -  CSAP -  e de mestrado pela

Escola de Governo Paulo Neves de Carvalho;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: cidadão aprovado em processo

seletivo;

LVII - no programa social Redes Integradas de Serviços de Saúde, cujo objetivo é

adequar a oferta e a qualidade de cuidados secundários e terciários, observada a

distribuição territorial das redes de atenção à saúde:
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a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de recursos para custeio das redes de atenção à saúde e para estruturação

do  sistema  de  transporte  em  saúde;  equipamentos,  mobiliário  e  demais  bens

necessários  ou  úteis  aos  centros  das  redes  de atenção à  saúde,  às  centrais  de

transporte e aos hospitais do SUS; consultoria  e  assessoria na implantação e na

manutenção dos centros; despesas de viagens para monitoramento dos centros e

capacitações;  cursos,  seminários  e  demais  eventos  de  capacitação  a  serem

executados, inclusive, pela Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais -

ESP-MG;  sensibilização  e  aprimoramento  dos  profissionais  de  recursos  humanos

atuantes  nas  redes  de  atenção  à  saúde;  doação  e  cessão  de  micro-ônibus,

ambulâncias  e  outros  veículos  necessários  ao  transporte  em  saúde;  serviços  de

consultoria, capacitação, diárias e transportes; serviços administrativos de operadores

e teledigitadores; reposição de equipamentos; manutenção de estruturas físicas das

centrais  de  regulação;  compra  de  transporte  aéreo  e  compra  de  procedimentos

ambulatorial e hospitalar para atender ações de urgência;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios;  consórcios

intermunicipais  de  saúde,  hospitais  do  SUS e  outros  prestadores  de  serviços  de

saúde,  como  os  Centros  de  Referência;  profissionais  de  recursos  humanos  que

atuem na atenção primária, nos centros de referência das redes de atenção à saúde

e  hospitais  do  SUS;  profissionais  responsáveis  pelo  monitoramento  dos  centros;

pessoas naturais e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas para a

promoção e para a execução do programa;

LVIII - no programa social Saúde em Casa, cujo objetivo é universalizar a oferta e

ampliar a qualidade dos serviços de atenção primária à saúde com ênfase em ações

de promoção, prevenção e assistência à saúde da família:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; incentivos à implantação ou à implementação das equipes de

saúde  da  família,  por  meio  de  repasses  mensais  de  recursos  proporcionais  à

quantidade de equipes e ao cumprimento de metas; veículos para uso exclusivo das

equipes  de  saúde  da  família;  repasse  de  recursos  financeiros  para  construção,

reforma  e  equipamento  das  unidades  básicas  de  saúde;  execução  de  ações
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continuadas  de  formação  de  profissionais,  inclusive  por  meio  da  ESP-MG,  com

disponibilização de bens e material de consumo para a estrutura dessas ações, por

meio  de  doação ou  cessão para  o  município-polo  ou  consórcio  intermunicipal  de

saúde; prestação de serviço de registro eletrônico em saúde e todos os serviços a ele

associados; capacitação de equipe e implantação de equipamentos de infraestrutura

tecnológica;  microcomputadores,  impressoras,  aparelhos  hospitalares,  câmeras

fotográficas e outros necessários ou úteis à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  e  consórcios

intermunicipais  de  saúde;  pessoas jurídicas de direito  público ou privado voltadas

para a promoção e para a execução do programa;

LIX  -  no  programa  social  Atenção  à  Saúde,  cujos  objetivos  são  promover,

desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde a toda a população necessitada,

conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde,

integralidade da assistência e tratamento igualitário dos usuários, visando à melhoria

das condições de saúde da população:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; aparelhos eletroeletrônicos, de computação e de recepção de

sinais de satélite; cursos, seminários e demais eventos de capacitação, treinamento e

aperfeiçoamento dos agentes e operadores da área de gestão em saúde, inclusive

por  meio da ESP-MG; materiais  didáticos; materiais  escolares; lanches;  refeições;

transporte;  hospedagem; compra de transporte aéreo e compra de procedimentos

ambulatorial e hospitalar para atender a ações judiciais; equipamentos de proteção

individual;  veículos;  computadores;  impressoras;  material  de  consumo;  mobiliário;

recursos financeiros para custeio dos sistemas logísticos e de apoio às  redes de

atenção à saúde e estruturação do sistema de transporte em saúde; doação e cessão

de micro-ônibus, ambulâncias e outros veículos necessários ao transporte em saúde;

serviços de consultoria, capacitação, diárias e transportes, serviços administrativos de

operadores e teledigitadores, reposição de equipamentos, manutenção de estruturas

físicas  das  centrais  de  regulação,  manutenção  de  serviços  de  teleatendimento

contratados para atender às redes de atenção à saúde e seus sistemas de apoio e

sistemas  logísticos;  outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à  execução  do
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programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  e  consórcios

intermunicipais  de  saúde;  pessoas jurídicas de direito  público ou privado voltadas

para a promoção e para a execução do programa;

LX - no programa social Vigilância em Saúde, cujo objetivo é desenvolver a análise

permanente da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de

ações  que  visam  ao  controle  de  determinantes,  riscos  e  danos  à  saúde  das

populações  que  vivem  nos  territórios  sanitários,  garantindo  a  integralidade  da

atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de

saúde:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores;  equipamentos de proteção individual;  veículos; computadores;

impressoras; material de consumo; mobiliário; ações preventivas, como campanhas

de  imunização  e  controle  de  endemias,  além  das  ações  de  estudo  e  análise

realizadas pela vigilância; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  e  consórcios

intermunicipais de saúde; pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público ou

privado voltadas para a promoção e para a execução do programa;

LXI  -  no  programa social  Gestão  do  Sistema Único  de  Saúde,  cujo  objetivo  é

aperfeiçoar  a  gestão  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde  -  SES -  com  ações  de

desenvolvimento de recursos humanos e gestão participativa, participação popular e

controle  social,  visando  ao  aumento  da  eficiência  na  alocação  e  otimização  do

sistema de atenção à saúde:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; aparelhos eletroeletrônicos, de computação e de recepção de

sinais de satélite; cursos, seminários e demais eventos de capacitação, treinamento e

aperfeiçoamento dos agentes e operadores da área de gestão em saúde, inclusive

por  meio da ESP-MG; materiais  didáticos, materiais  escolares; lanches,  refeições,

transporte, hospedagem; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do

programa;
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b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas físicas e pessoas jurídicas

de  direito  público  ou  privado  voltadas  para  a  promoção  e  para  a  execução  do

programa;

LXII  -  no  programa  social  Incentivo  à  Estruturação  da  Rede  de  Assistência

Farmacêutica,  cujo  objetivo  é  garantir  o  uso  racional  dos  medicamentos  pela

população,  por  meio  da  qualificação  dos  serviços  farmacêuticos  no  SUS  e  da

organização e da manutenção de ações de assistência farmacêutica para atenção à

saúde:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; recursos financeiros para construção da Farmácia de Minas, bem

como equipamentos, mobiliário,  livros, periódicos e demais bens entendidos como

necessários ou úteis para sua composição; custeio de profissionais que atuarão nas

unidades construídas; medicamentos básicos e de alto custo; cursos, seminários e

demais eventos voltados à atividade farmacêutica; materiais promocionais; bolsas em

projetos  de  extensão  e  de  pesquisa  a  universitários  e  profissionais  da  área

farmacêutica;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios,  consórcios

intermunicipais de saúde; profissionais e universitários da área farmacêutica; pessoas

físicas e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas para a promoção e

para a execução do programa, tendo como público-alvo a população do Estado e os

usuários do SUS;

LXIII - no programa social Saúde Integrada, cujos objetivos são aprimorar a gestão

da rede por meio de instrumentos, ferramentas e políticas inovadoras que possibilitem

ofertar prestações comuns e ampliação do acesso do cidadão aos serviços de saúde

e, assim, garantir uma assistência integral e contínua:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  construção  e  estruturação  de  hospitais;  equipamentos,

mobiliários  e  demais  bens  necessários  ou  úteis  para  estruturação  das  redes  de

atenção  à  saúde;  financiamento,  tanto  para  construção  como  para  reforma,  dos

hospitais do SUS do Estado e da rede Fundação Hospitalar  do Estado de Minas

Gerais  -  Fhemig;  consultoria  e  assessoria  na  implantação  e  na  manutenção  dos
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hospitais;  despesas de viagens para monitoramento dos hospitais  e capacitações;

cursos, seminários e demais eventos de capacitação a serem executados, inclusive

pela  ESP-MG;  sensibilização  e  aprimoramento  dos  profissionais  de  recursos

humanos atuantes nos sistemas logísticos e de apoio às redes de atenção à saúde;

aparelhos  eletroeletrônicos,  de  computação  e  de  recepção  de  sinais  de  satélite;

aquisição e distribuição de medicamentos; fornecimento de próteses para pacientes

das unidades integrantes do complexo de urgência e emergência, do complexo de

hospitais gerais e do complexo de reabilitação e cuidado ao idoso;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios;  consórcios

intermunicipais  de  saúde;  hospitais  do  SUS e  outros  prestadores  de  serviços  de

saúde, como os centros de referência; hospitais e profissionais de recursos humanos

que atuem na atenção primária, nos centros de referências das redes de atenção à

saúde  e  hospitais  do  SUS;  profissionais  responsáveis  pelo  monitoramento  dos

centros; pessoas naturais e pessoas jurídicas de direito público ou privado voltadas

para a promoção e para a execução do programa; profissionais que fazem parte da

estrutura das centrais de regulação e dos serviços necessários para estruturação do

serviço  de  teleatendimento;  pacientes  com  prescrição  médica  e  previsão  na

contratualização, no caso do fornecimento de próteses;

LXIV  -  no  programa social  Política  de  Promoção  de  Emprego,  cujo  objetivo  é

ampliar  o  acesso  às  ações  de  atendimento,  orientação,  qualificação  e

encaminhamento visando à inserção do trabalhador no mercado de trabalho:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

emissão  de  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social  -  CTPS;  treinamento  de

atendentes das unidades do Sistema Nacional de Emprego - Sine - e capacitação de

conselheiros municipais e estaduais do trabalho; treinamentos, seminários e oficinas;

lanches, transporte, hospedagem, diárias, material didático; preparação e inserção de

jovens no mundo do trabalho,  em ocupações com vínculo empregatício ou outras

atividades  produtivas  legais  geradoras  de  renda,  por  meio  de  qualificação

socioprofissional; concessão de auxílios financeiros de R$100,00 (cem reais), vale-

transporte,  kit estudantil, uniforme, seguro de vida e lanche; cursos de qualificação

profissional, com fornecimento de vale-transporte, lanche e, nos cursos de construção
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civil, bolsa-auxílio;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoa natural maior de catorze

anos; funcionários das unidades de atendimento, conselheiros municipais de trabalho,

secretários executivos dos conselhos, gestores da política; jovens de dezoito a vinte e

nove anos que estejam em situação de desemprego, sejam membros de famílias com

renda  mensal  per  capita de  até  um  salário  mínimo  e  que,  em  virtude  de  suas

condições  socioeconômicas e  vulnerabilidade frente  ao  mundo do trabalho,  ainda

estejam cursando ou tenham concluído o ensino fundamental, ou estejam cursando

ou tenham concluído o ensino médio, e não estejam cursando ou tenham concluído o

ensino superior, sendo que, para concessão de auxílio financeiro, o aluno deverá ter

aproveitamento de 75% (setenta e cinco por cento) de carga horária por período do

programa; cidadão, com idade acima de dezesseis anos, que busca oportunidade no

mercado de trabalho;

LXV - no programa social Programa de Geração de Renda e Inclusão Produtiva,

cujo objetivo é promover a inclusão produtiva, por meio da geração e obtenção de

renda,  fomento à economia popular solidária,  apoio aos trabalhadores autônomos,

incentivo a atividades empreendedoras geradoras de trabalho e renda e promoção do

acesso aos instrumentos de microcrédito:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

qualificação social e profissional e intermediação de mão de obra autônoma;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: trabalhador cadastrado na Central

de Prestação de Serviços - CPS - que tenha cumprido as exigências determinadas

pela legislação vigente;

LXVI  -  no  programa social  Melhor  Emprego,  cujo  objetivo  é  gerar  emprego de

qualidade  no  Estado,  garantindo  eficiência  no  atendimento  às  necessidades  do

mercado de trabalho e promovendo formação profissional e técnico-profissional dos

trabalhadores mineiros de forma integrada à ampliação da oferta de empregos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

atendimento às demandas dos mercados locais e regionais, assim como às ações de

formação de profissionais voltadas às mulheres com histórico de não participação no

mercado de trabalho; criação e institucionalização da rede mineira de trabalho, de
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forma a articular as ações de trabalho, emprego e renda implementadas pelo Estado;

acesso do cidadão mineiro às ações integradas via rede mineira de trabalho, por meio

de  unidades  de  atendimento  ao  trabalhador  e  empregador  e  por  meios  não

presenciais;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: população economicamente ativa,

empregadores, alunos do ensino médio e mulheres com mais de quarenta anos;

LXVII  -  no  programa  social  Desenvolvimento  da  Infraestrutura  Municipal,  cujo

objetivo é contribuir  para o dinamismo estadual  através de ações direcionadas ao

desenvolvimento da infraestrutura municipal:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

bueiros  metálicos,  vigas,  blocos  e  lajes  pré-moldadas,  tabuleiro,  mata-burros  e

abrigos que permitam aos municípios  a consecução de obras de  drenagem e de

infraestrutura viária;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  que  estejam  em

situação regular  com a  administração pública  e  que cumpram com o previsto  no

Decreto n° 45.840, de 23 de dezembro de 2011;

LXVIII - no programa social Estruturação, Desenvolvimento e Promoção do Turismo

Mineiro,  cujos  objetivos são desenvolver,  estruturar  e formatar  produtos e roteiros

turísticos  mineiros  inovadores,  diversificando  a  oferta  turística,  envolvendo  a

qualificação e a profissionalização da governança do turismo e da rede de serviços

turísticos,  além  de  promover  o  destino  de  Minas  Gerais  nos  âmbitos  nacional  e

internacional,  contribuindo  para  consolidação  do  Estado  no  mercado  turístico  e

colaborando para a melhoria de sua competitividade turística:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores;  realização e apoio à confecção e à instalação de sinalização

turística;  realização  e  apoio  a  obras  de  construção  e  melhoria  da  infraestrutura;

realização e apoio a ações e seminários de sensibilização para a atividade turística;

realização  e  apoio  a  cursos,  palestras,  seminários,  oficinas,  minicursos  e  outras

ações de capacitação e qualificação para a atividade turística, tanto para agentes e

operadores de turismo, quanto para profissionais da cadeia produtiva, e para outros

públicos;  distribuição  de  brindes  e  materiais;  realização  de  ações  promocionais;
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auxílio financeiro para participação nas principais  feiras nacionais e internacionais;

realização  e  apoio  a  eventos  promocionais  nacionais  e  internacionais,  com  a

realização de shows e oficinas para grandes públicos; realização e apoio a missões

empresariais para a promoção do turismo mineiro; caravanas por meio de viagens de

familiarização para operadores de turismo e para a imprensa aos destinos turísticos

mineiros; distribuição de ingressos para eventos destinados a promover o turismo e a

cultura;  disponibilização  de  treinamentos,  planos  estratégicos  ou  comerciais,

consultorias e assessorias que beneficiem a cadeia produtiva do turismo; concessão

de espaços  necessários  à divulgação e à  promoção da cultura  e do  turismo e à

estruturação dos destinos turísticos estratégicos no Estado; patrocínio de eventos;

realização e apoio à produção de material publicitário e promocional; elaboração e

disponibilização de pesquisas e indicadores de monitoramento sobre o turismo e a

cultura em Minas Gerais, inclusive de opinião e de satisfação; outros bens, valores ou

benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios,  entidades,

associações, comunidade, servidores públicos ligados ao atendimento do turista ou

vinculados às atividades turísticas, empresários e instâncias de governança;

LXIX  -  no  programa  social  Destino  Minas,  cujos  objetivos  são  promover  o

desenvolvimento  econômico  e  a  geração  de  negócios  por  meio  do  turismo,

aumentando a competitividade turística  dos  destinos  indutores de  Minas Gerais  e

demais  destinos  turísticos,  gerando  aumento  do  fluxo  de  turistas,  melhoria  na

satisfação dos visitantes e consequente aumento de geração de empregos e renda,

contribuindo  para  a  consolidação  de  Minas  Gerais  como  destino  turístico  de

excelência, fortalecendo a identidade mineira e visando à sustentabilidade econômica

dos empreendimentos turísticos após a Copa do Mundo de 2014:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  realização  e  apoio  a  confecção  e  instalação  de  sinalização

turística;  realização  e  apoio  a  obras  de  construção  e  melhoria  da  infraestrutura;

realização e apoio a  obras de revitalização de espaços públicos e construção de

estruturas  de  recepção aos  turistas;  realização e  apoio  a  ações  e  seminários  de

sensibilização  para  a  atividade  turística;  realização  e  apoio  a  cursos,  palestras,
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seminários, oficinas, minicursos e outras ações de capacitação e qualificação para a

atividade  turística,  tanto  para  agentes  e  operadores  de  turismo  quanto  para

profissionais da cadeia produtiva, e para outros públicos; distribuição de brindes e

materiais; realização de ações promocionais; auxílio financeiro para participação nas

principais feiras nacionais e internacionais; realização e apoio a eventos promocionais

nacionais  e  internacionais,  com  a  realização  de  shows e  oficinas  para  grandes

públicos;  realização e apoio a missões empresariais  para a promoção do turismo

mineiro; caravanas por meio de viagens de familiarização para operadores de turismo

e para a imprensa aos destinos turísticos mineiros; distribuição de ingressos para

eventos  destinados  a  promover  o  turismo  e  a  cultura;  disponibilização  de

treinamentos,  planos  estratégicos  ou  comerciais,  consultorias  e  assessorias  que

beneficiem  a  cadeia  produtiva  do  turismo;  concessão  de  espaços  necessários  à

divulgação  e  à  promoção  da  cultura  e  do  turismo  e  à  estruturação dos  destinos

turísticos  estratégicos  no  Estado;  patrocínio  de  eventos;  realização  e  apoio  a

produção de  material  publicitário  e  promocional;  elaboração  e  disponibilização  de

pesquisas e indicadores de monitoramento sobre o turismo e a cultura em Minas

Gerais,  inclusive  de  opinião  e  de  satisfação;  outros  bens,  valores  ou  benefícios

inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios,  entidades,

associações, comunidade, servidores públicos ligados ao atendimento do turista ou

vinculados às atividades turísticas, empresários e instâncias de governança;

LXX  -  no  programa  social  Gestão  Metropolitana,  cujo  objetivo  é  promover  a

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos das regiões metropolitanas e respectivas

áreas  de influência,  através  da  organização,  do  planejamento  e  da  execução  de

funções públicas de interesse comum:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

compostagem  de  lixo;  capacitação  e  organização  de  catadores  de  materiais

recicláveis;  repasse  de  valores  para  construção  de  aterro  sanitário  ou  aterro

controlado, bem como de usinas de triagem e compostagem de lixo;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  pessoas  jurídicas  privadas  ou

públicas que possuam projetos alinhados com os objetivos da política governamental
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referente à gestão de resíduos sólidos;

LXXI - no programa social Promoção e Defesa da Cidadania, cujos objetivos são

promover ações de reestruturação e descentralização fundiária no Estado, prevenir e

mediar conflitos coletivos que envolvam a posse e o uso da terra nas áreas urbanas e

rurais,  contribuindo  para  a  promoção  e  a  defesa  dos  direitos  humanos  e  civis,

observadas as diretrizes governamentais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores;  cursos de capacitação,  treinamento,  consultoria  e assessoria,

materiais  didáticos,  diárias,  lanches,  refeições,  hospedagem,  transportes  e  outras

despesas a eles inerentes; insumos para o desenvolvimento da atividade rural, como

sementes, adubos, mudas, lona, mourões, arame, pregos; insumos agrícolas; ração

animal; contratação de ônibus para transporte em geral;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: trabalhadores rurais acampados,

em  casos  de  atendimento  emergencial,  em  ações  de  reintegração  de  posse;

trabalhadores  rurais  que  irão  participar  em  eventos  voltados  aos  objetivos  do

programa;  municípios  e  entidades  públicas  ou  privadas  cujas  finalidades  estejam

relacionadas ao programa, por meio de repasse de recursos, na forma de convênio;

LXXII - no programa social Regularização Fundiária, cujos objetivos são efetivar a

regularização  fundiária  de  imóveis  devolutos  do  Estado  e  administrar  as  terras

arrecadadas até que recebam a destinação específica,  utilizando-se de processos

administrativos e jurídicos previstos em lei:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; terras devolutas pertencentes ao Estado; cursos de capacitação,

treinamento, consultoria e assessoria, materiais didáticos, diárias, lanches, refeições,

hospedagem, transportes e outras despesas a eles inerentes; cessão em regime de

comodato  ou  doação  de  materiais  e  equipamentos  de  informática,  como

computadores,  notebooks,  impressoras,  copiadoras,  scanner e  Discos  Digitais

Versáteis - DVDs; máquina digital; software  para monitorar e avaliar os programas;

veículos automotivos; equipamentos e instrumentos para medição georreferenciada e

inspeção,  como  Sistema  de  Posicionamento  Global  -  GPS;  recursos  para  a

divulgação de projetos; outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do
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programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  posseiros  na  condição  de

agricultores  familiares,  pequenos produtores rurais  e outros grupos de famílias de

trabalhadores  rurais  que  necessitem  de  uma  ação  governamental  dirigida  ao

processo de inclusão social de forma produtiva, observada a Lei n° 11.020, de 8 de

janeiro de 1993;

LXXIII - no programa social Educação para Crescer, cujos objetivos são aumentar o

tempo de permanência diária dos alunos nas escolas (Escola em Tempo Integral -

ETI);  atingir  o  nível  recomendado  de  proficiência  por  meio  de  intervenções

pedagógicas,  capacitação  e  acompanhamento  dos  profissionais  da  educação

(Programa de Intervenção Pedagógica - PIP - 1 e 2); criar um novo ensino médio,

mais atrativo, possibilitando a construção de autonomia e emancipação dos jovens,

novo ensino médio; ampliar a participação das famílias na vida escolar dos alunos por

meio do professor da família;  prover o ensino de qualidade de forma a ampliar  o

acesso e as taxas de conclusão com melhoria da eficiência no uso dos recursos

disponíveis,  provimento  e  gestão  do  ensino,  e  avaliar  a  qualidade  do  ensino  do

Sistema Público de Educação (Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública -

Simave):

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

expansão do período de permanência diária nas atividades promovidas pela escola e

fornecimento  de  alimentação  complementar  no  período  em  que  os  alunos

permanecem  na  escola;  acompanhamento  e  capacitação  dos  profissionais  da

educação para uma atuação mais produtiva; visitas do professor da família aos lares

dos alunos para conscientizar e estimular a participação das famílias na vida escolar

dos alunos; realização de avaliação da qualidade do ensino do Sistema Público de

Educação, por meio de testes censitários nos terceiro, quinto e nono anos do ensino

fundamental e terceiro ano do ensino médio;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos da rede pública de ensino

do Estado e governos municipais;

LXXIV -  no  programa social  Pró-Escola,  cujos  objetivos  são capacitar  de  forma

continuada os profissionais da educação nos diferentes campos de atuação por meio
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de  programas  presenciais,  semipresenciais  e  virtuais,  de  forma  a  promover  a

melhoria da qualidade do Sistema Público de Educação de Minas Gerais e garantir o

funcionamento  adequado  das  unidades  educacionais  do  ensino  fundamental,  por

meio do  provimento  adequado de infraestrutura  física  e  operacional,  como obras,

mobiliário, equipamentos, tecnologia de informação e transportes:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de recursos; adaptação, reforma e organização do espaço físico para abrigar

a sede da escola de formação,  assim como seus equipamentos estruturais,  como

museu da escola, biblioteca do professor, salas de aula, laboratórios de informática,

auditórios; criação da plataforma virtual e suas funcionalidades, articuladamente com

o  centro  de  referência  virtual;  consolidação  da  rede  mineira  de  formação  de

educadores, por meio de cursos ofertados, oficinas e projetos de formação em rede;

organização de catálogos de ações articuladas em contexto na perspectiva de atuar

diretamente no cotidiano da escola de educação básica, como a implementação da

rede  de  bibliotecas  e  o  projeto  de  formação  em  espaços  não  formais  de

aprendizagem; realização de ações estruturantes capazes de fortalecer a atuação do

professor, como a realização do congresso anual de boas práticas, os ciclos de rodas

de conversa e a mobilidade do profissional da educação; escola de formação;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: escolas e alunos da rede pública

de ensino e profissionais da educação;

LXXV  -  no  programa  social  Governo  Eficiente,  cujo  objetivo  é  aumentar  a

produtividade e a qualidade dos serviços prestados pelo governo, garantindo que os

avanços na gestão cheguem aos usuários finais e gerem mais e melhores resultados:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

pagamento  de  lanches  na realização  dos  Comitês  Regionais  em  cada  região  de

planejamento do Estado; pagamento de diárias de viagens, passagens e lanches na

realização dos fóruns regionais; realização de reuniões gerenciais com o governador

do Estado com a participação de representantes locais da sociedade civil;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: gestores governamentais centrais

e  responsáveis  pelas  divisões regionais  dos  órgãos;  representantes da sociedade

civil,  membros dos fóruns regionais; prefeitos, convidados para a reunião gerencial
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com o governador do Estado;

LXXVI - no programa social Descomplicar - Minas Inova, cujo objetivo é simplificar a

ação  governamental  a  partir  de  um  ambiente  inovador  e  adequado  ao  bom

desenvolvimento de negócios e à prestação dos serviços à sociedade, promovendo

cidadania, educação fiscal e transparência das ações governamentais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

disponibilização de cartilhas para os municípios com temas relacionados a gestão

pública, empreendedorismo e qualidade; implantação e monitoramento de práticas de

gestão em municípios; prêmio Excelência na Gestão Pública Municipal, em parceria

com o Instituto Qualidade Minas - IQM -, para os municípios com implantação de

práticas de gestão bem sucedidas; disponibilização aos municípios que aderirem ao

Programa  Minas  Fácil  de  equipamentos  de  informática,  como  computadores,

impressora multifuncional, estabilizadores e leitores de código de barras, mediante

termo de cessão, durante a vigência do Acordo de Cooperação Técnica; aquisição de

equipamentos  de  informática  para  suporte,  backup,  atualização  de  infraestrutura

informacional do Programa Minas Fácil e implantação de novas unidades expressas;

campanha  Torpedo  Minas  Legal  de  incentivo  à  exigência  de  documentos  fiscais;

emissão de documentos,  como primeira via  de carteira  de identidade,  carteira  de

trabalho, intermediação de mão de obra, postagem de seguro desemprego, Cadastro

de  Pessoas  Físicas  -  CPF  -,  atestado  de  antecedentes  criminais,  entre  outros

serviços de atendimento ao cidadão; repasse de valores; ações de capacitação de

servidores, por meio de cursos contratados pelo Estado e disponibilizados para os

municípios  selecionados;  repasse  de  diárias  para  hospedagem  e  alimentação;

compra  de  passagens  e  seguros  de  viagens;  cursos  de  capacitação,  orientação

técnica; material  didático, de escritório e de divulgação, gráfico e impresso; outros

bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  cidadãos,  empresários,

contribuintes,  servidores  da  administração  pública  municipal,  estadual  e  federal;

instituições contratadas ou conveniadas para a realização de cursos, consultoria e

capacitação  dos  municípios;  pessoas  físicas  e  jurídicas  ligadas  às  ações  de

capacitação;
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LXXVII - no programa social Cidade Administrativa, cujo objetivo é promover um

ambiente ocupacional  e de  convivência favorável  à  integração governamental  e à

efetividade  da  gestão  pública  por  meio  da  coordenação  e  operação  da  Cidade

Administrativa  com  foco  na  utilização  eficiente  dos  recursos,  na  melhoria  dos

processos e na finalização das obras complementares à implantação do complexo:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

conclusão da obra  de  revitalização do  Conjunto  Habitacional  União  localizado  no

Bairro Serra Verde, em Belo Horizonte; conclusão da construção do campo de futebol

Monte  Castelo  no  Distrito  de  São  Benedito,  no  Município  de  Santa  Luzia;

disponibilização de cursos de culinária para a população do entorno pelo Serviço

Nacional  de  Aprendizagem  Comercial  -  Senac  -,  no  restaurante  escola  a  ser

implantado  na  Cidade  Administrativa;  conclusão  das  melhorias  nas  escolas  do

entorno,  por  meio  de  obras  de  revitalização  e  reformas;  doação  de  resíduos

recicláveis  para  associação ou cooperativa  colaboradora;  contribuição na criação,

para a população vulnerável, de mecanismos de acesso à alimentação adequada, por

meio da doação de máquina de lavar louças industrial, capaz de otimizar a limpeza de

utensílios utilizados na preparação e distribuição de refeições do restaurante popular;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: cidadãos residentes no Conjunto

Habitacional  União; cidadãos residentes e que trabalham na região do entorno da

Cidade  Administrativa;  catadores  de  lixo  participantes  de  redes  de  associações;

associações e cooperativas sem fins lucrativos;

LXXVIII - no programa social Estímulo ao Desenvolvimento Produtivo e à Inovação,

cujo  objetivo  é  contribuir  para  o  estabelecimento  de  um  ambiente  favorável  ao

crescimento e maior desenvolvimento da estrutura produtiva, comercial e de serviços

do Estado, com base nas políticas estabelecidas nos âmbitos nacional e estadual,

visando aumentar a capacidade de atração, expansão, inovação e consolidação de

empreendimentos produtivos, bem como dar suporte às atividades do Conselho de

Desenvolvimento Integrado - Coind - e seus fundos de desenvolvimento:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos e materiais; cessão de

uso  de  equipamentos  e  computadores;  auxílio  financeiro  para  a  participação  em
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eventos  e  para  sua  promoção;  outros  bens,  valores  ou  benefícios  inerentes  à

execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas físicas que desenvolvam

projetos de negócio de base tecnológica no Estado;

LXXIX - no programa social Programa de Apoio à Indução e à Inovação Científica e

Tecnológica  para  o  Desenvolvimento  do  Estado  de  Minas  Gerais,  cujo  objetivo  é

promover a integração entre o setor empresarial e instituições de pesquisa para que

essa parceria  possibilite  a  troca  de informações  e  experiências  que favoreçam  a

realização de projetos relevantes para o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

apoio financeiro a projetos avaliados e aprovados pela Fapemig;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  entidades  de  pesquisa  e

desenvolvimento tecnológico e de ensino e pesquisa, públicas ou privadas, sediadas

no Estado, que tenham projetos aprovados no processo realizado pela Fapemig;

LXXX - no programa social Desenvolvimento do Ensino Superior na Uemg, cujos

objetivos  são  promover  o  desenvolvimento  técnico,  científico,  artístico  e  cultural,

fortalecer  a  competitividade  do  mercado por  meio  da  formação  de  qualidade,  no

ensino superior, e realizar pesquisas de interesse social e prestação de serviços à

comunidade:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; concessão de bolsas de iniciação científica e de extensão; auxílio

financeiro para participação em cursos, seminários e eventos científicos; promoção

de congressos, fóruns, seminários, cursos de extensão, entre outros eventos culturais

e  científicos;  publicações  científicas  e  intercâmbio;  concessão  de  premiações  em

dinheiro, troféus e medalhas a vencedores de concursos promovidos pela academia;

materiais  didáticos,  materiais  para  execução  de  projetos  de  ensino,  pesquisa  e

extensão;  alimentação  subsidiada  para  a  comunidade  acadêmica;  outros  bens,

valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: alunos, professores e servidores

da  comunidade  acadêmica,  bem  como  fundações  que  realizem  atividades  em

parceria com a Uemg;
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LXXXI  -  no  programa  social  Investimento  Competitivo  para  o  Fortalecimento  e

Diversificação da Economia Mineira,  cujos  objetivos  são ampliar  a  capacidade de

promoção do desenvolvimento econômico, bem como a diversificação da economia, e

aumentar a atração de investimentos para Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

transferência de recursos para municípios, por meio de convênios, para realização de

obras  de  infraestrutura,  tais  como  acessos  rodoviários,  galpões  industriais  e

regularização de território, visando atender às demandas dos protocolos de intenção

de investimento celebrados entre o Estado e investidores;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  que  receberem

demandas provenientes de protocolos de intenção de investimento celebrados entre o

Estado e investidores;

LXXXII  -  no  programa  social  Planejamento  e  Gerenciamento  de  Serviços  e

Infraestrutura de Transportes e Obras Públicas, cujos objetivos são gerir e apoiar a

programação,  a  coordenação,  a  regulação  e  o  controle  da  execução  e  da

implementação de políticas públicas dos setores de transportes e obras públicas, por

meio de estudos, projetos e consultorias que permitam demonstrar a viabilidade de

projetos  apresentados  e  o  acompanhamento  daqueles  aprovados,  bem  como na

implantação de metodologias para melhoramento das atividades de gerenciamento

de projetos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

intervenções operacionais, tais como apreensão de animais e sinalizações horizontais

e verticais na rodovia MG-050;

b)  destinatários  dos bens,  valores  ou  benefícios:  usuários  do  transporte  público

metropolitano e intermunicipal;  usuários  das  rodovias  estaduais  concessionadas e

dos aeroportos mineiros; entes e órgãos da administração estadual que demandem

informações para subsidiar o planejamento e melhorar os serviços de transportes e

infraestrutura;

LXXXIII  -  no  programa social  Democratização  do  Acesso à  Cultura  e  aos  seus

Mecanismos de Produção, cujos objetivos são apoiar, incentivar e realizar ações de

estímulo à democratização do acesso à cultura e aos seus mecanismos de produção,
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visando à ampliação das redes e das ações de distribuição e exibição, promovendo a

socialização  do  conhecimento,  a  fruição  de  bens  e  serviços  culturais  e  o

fortalecimento das identidades culturais no Estado de Minas Gerais:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de bens e valores; ações de intercâmbio; oficinas de capacitação; concessão

de transporte, passagem aérea e terrestre; identificação de demandas e apoio para

ampliação das redes e das ações de distribuição, circulação e exibição; consolidação

de parcerias por meio de relações interinstitucionais e mecanismos de incentivo à

cultura no âmbito municipal,  estadual,  federal  e internacional;  desenvolvimento de

programas de arte-educação, educação patrimonial, estímulo às artes, formação de

público,  entre  outros;  realização  de  editais  temáticos  e  segmentados  de  apoio  à

produção cultural;  gestão  dos  mecanismos  de  incentivo,  como a  Lei  Estadual  de

Incentivo  à  Cultura  e  o  Fundo  Estadual  de  Cultura;  palestras,  cursos,  debates,

encontros  e  congêneres;  orientações  sobre  formas  de  participação  em  editais;

pareceres técnicos para suporte a artistas e grupos a fim de disponibilizar de forma

adequada  informações  e  dados  das  diversas  áreas  culturais;  visitas  técnicas;

aquisição,  tratamento  e  organização  de  acervos;  arranjos  de  espaços  físicos;

aquisição  de  equipamentos  mobiliários;  criação  de  associação  de  amigos;

informatização de acervos e serviços; criação de uma rede de bibliotecas municipais;

elaboração e acompanhamento de projetos; desenvolvimento de ações de incentivo à

cultura;  cursos  de  capacitação;  empréstimos  de  livros  e  exposições  literárias

itinerantes, acompanhadas de orientações e sugestões para a promoção de ações de

incentivo à leitura; apoio técnico referente a processos de implantação e dinamização

de  museus  e  qualificação  de  processos  museológicos;  assessoria  especializada,

articulando a demanda dos segmentos culturais e artísticos com a oferta existente no

Estado  com  o  apoio  dos  núcleos  de  regionalização  dos  municípios  mineiros;

assessoria para informar e orientar os agentes culturais sobre as normas, diretrizes e

procedimentos  para  a  apresentação  de  projetos  culturais;  apoio  técnico  para  a

execução  e  prestação  de  contas  de  projetos  artísticos  e  culturais;  estudos  e

pesquisas com agentes culturais para o aprimoramento dos mecanismos;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: artistas, produtores e agentes dos
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diversos segmentos da produção artística cultural; entidades do Sistema Estadual de

Cultura; público em geral;

LXXXIV  -  no  programa  social  Modernização  e  Preservação  da  Infraestrutura

Cultural,  cujos  objetivos  são  modernizar  e  otimizar  espaços  culturais  mineiros,

proporcionando condições necessárias para o desenvolvimento de suas atividades

específicas  com  eficiência  e  eficácia  e  buscando  a  sustentabilidade  de  seus

equipamentos  culturais;  e  melhorar  e  fortalecer  a  infraestrutura  cultural,  com  a

ampliação  dos  serviços  públicos  visando  atender  às  diversas  necessidades  dos

cidadãos:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

elaboração de diagnósticos técnicos e planos de necessidades de cada equipamento

cultural;  ações  de  restauração,  conservação,  aquisição  de  equipamentos,  entre

outras; consolidação de parcerias por meio de relações interinstitucionais no âmbito

estadual,  federal  e  internacional  e  também com a iniciativa  privada;  otimização e

modernização dos espaços culturais do sistema estadual de cultura;

b)  destinatários  dos bens,  valores  ou  benefícios:  usuários  dos  serviços,  bens  e

produtos  oferecidos  pelas  diversas  unidades  e  órgãos  vinculados  ao  Sistema

Estadual de Cultura;

LXXXV - No programa social Morar em Minas, cujos objetivos são reduzir o déficit

habitacional, criando condições de acesso à moradia para famílias de baixa renda, e

implementar  políticas  habitacionais  a  fim  de  garantir  a  manutenção  de  moradias

seguras, dignas e saudáveis nos municípios mineiros:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

construção,  execução  de  reformas,  melhorias  ou  ampliação  de  unidades

habitacionais em área urbana ou rural;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  população  enquadrada  nos

critérios definidos de pobreza e extrema pobreza em regiões com déficit habitacional

acima  de  10%  (dez  por  cento);  indígenas  e  quilombolas  definidos  por  entidades

certificadoras;

LXXXVI  -  no  programa social  Promoção  dos  Direitos  Difusos  e  Coletivos,  cujo

objetivo é o apoio técnico financeiro para a reparação dos danos causados a bens
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protegidos  pelos  direitos  difusos,  como meio  ambiente,  e  bens  de valor  artístico,

estético, histórico e paisagístico:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de recursos financeiros; mobiliário; computadores; equipamentos; materiais;

outros bens, valores ou benefícios inerentes à execução do programa;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: órgãos e entidades estaduais e

municipais;  entidades  sem  fins  lucrativos  que  tenham  entre  suas  finalidades

institucionais a proteção ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, artístico, estético,

histórico,  turístico  ou  paisagístico  e  tenham  projetos  previamente  aprovados  pelo

Conselho Estadual de Defesa de Direitos Difusos - Cedif;

LXXXVII  -  no  programa  social  Fortalecimento  e  Divulgação  dos  Direitos  dos

Consumidores, cujo objetivo é orientar os cidadãos mineiros acerca dos direitos e

deveres dos consumidores:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

ações que promovam o equilíbrio nas relações de consumo e entre os empregadores

e os empregados domésticos por meio de conscientização; divulgação dos direitos do

Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Empregada Doméstica; atendimentos

jurídicos; realização de cursos e palestras que serão disponibilizados à população em

geral e outras ações que permitam maior participação do consumidor e maior acesso

à justiça; divulgação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Empregada

Doméstica;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: Organização da Sociedade Civil de

Interesse Público - Oscip - Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas

Gerais; empregadas domésticas e população em geral;

LXXXVIII - no programa social Fomento à Gestão Local de Políticas sobre Drogas,

cujos  objetivos  são  fortalecer  as  estratégias  de  municipalização  das  ações  de

prevenção,  tratamento  e reinserção social  de usuários  de  álcool,  tabaco e  outras

drogas;  compartilhar  experiências  e  construir  referenciais  locais  para  as  políticas

sobre  drogas,  minimizando  os  fatores  de  risco  na  área  de  prevenção;  além  de

estabelecer em rede uma política pública nos moldes da gestão local:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:
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repasse de valores; realização de cursos de qualificação profissional; treinamentos;

eventos de mobilização social; oficinas diversas; materiais educativos; transporte e

hospedagem;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  conselheiros  municipais,

profissionais  da  área  de  saúde,  educação,  desenvolvimento  e  defesa  social;

monitores de oficinas; dependentes químicos e seus familiares; municípios; entidades

sem fins lucrativos que desenvolvem atividades voltadas para a prevenção do uso de

drogas, recuperação de dependentes químicos e apoio aos seus familiares, e que

estejam aptas aos editais de seleção;

LXXXIX - no programa social Gestão Integrada de Defesa Social, cujo objetivo é

promover a qualidade de atuação e integração de ações e informações do Sistema de

Defesa Social, objetivando a redução de violência e criminalidade e o aumento da

proteção pública:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse  de  valores;  equipamentos;  instrumentos;  eletrodomésticos;  mobiliário;

artefatos necessários à estruturação de regiões integradas de segurança pública -

Risp -, áreas integradas de segurança pública - Aisp - e áreas de coordenação de

segurança pública - Acisp -; implantação do centro integrado de comando e controle;

implantação da academia de formação do sistema de defesa social; reestruturação de

delegacias da polícia civil e do instituto de perícia criminal; implantação de sistemas

de  videomonitoramento;  implantação  de  infraestrutura  de  policiamento  rural;

aprimoramento da  análise  e inteligência  criminal,  entre  outros  afetos  à  segurança

pública; cursos de qualificação profissional para servidores e agentes públicos que

atuem em área afim à segurança pública, podendo haver pagamento de diárias para

os  educandos;  materiais  didáticos;  materiais  escolares;  lanches  e  refeições;

transporte;  hospedagem;  equipamentos  de  proteção  individual,  entre  outros

necessários  à  realização  e  à  participação  nos  cursos;  repasse  de  recursos  a

municípios para execução de obras, tais como de infraestrutura de prédios de Risp;

equipamentos  de  uso  público,  áreas  de  lazer,  quadra  poliesportiva,  entre  outros;

implantação  dos  locais  de  funcionamento  dos  Conseps;  realização  de  programas

preventivos  à  criminalidade  junto  às  comunidades locais;  outros  bens,  valores  ou
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benefícios inerentes à execução do programa;

b)  destinatários  dos bens,  valores ou  benefícios:  órgãos  e  entidades  federais  e

municipais; organizações não governamentais; Oscips, cuja atuação afete direta ou

indiretamente  os  objetivos e  as  ações da gestão integrada do sistema de defesa

social; membros dos Conseps, como multiplicadores da política de segurança pública

junto  às  comunidades;  membros  das  comunidades  atendidas  com  os  programas

patrocinados  pelos  Conseps,  entre  outros  atores  envolvidos  na  promoção  da

segurança pública no Estado;

XC - no programa social Gestão Ambiental Integrada, cujos objetivos são promover

o desenvolvimento sustentável por meio da articulação de políticas e ações relativas

à proteção e defesa do meio ambiente e da biodiversidade e à gestão dos recursos

hídricos e ambientais; coordenar o sistema estadual do meio ambiente e orientar a

articulação e integração do Sistema Estadual de Meio Ambiente - Sisema - com os

diversos setores do governo e da sociedade, qualificando a execução das políticas

ambientais  e  de  recursos  hídricos,  visando  à  melhoria  na  qualidade  de  vida  da

população:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para apoio à gestão ambiental visando à disposição adequada de

resíduos e à conservação do meio ambiente;

b)  destinatários  dos  bens,  valores  ou  benefícios:  municípios  que  atendam  aos

objetivos do programa;

XCI - no programa social Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos, cujos

objetivos são viabilizar a política estadual de recursos hídricos por meio de ações

voltadas para recuperação e preservação da quantidade e da qualidade das águas

em Minas Gerais, promover e otimizar a infraestrutura hídrica, bem como atuar no

fortalecimento dos comitês de bacias hidrográficas:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para atendimento às  políticas  públicas nacional  e estadual  de

recursos hídricos, visando à melhoria da qualidade das águas no Estado;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: comitês de bacias hidrográficas e

agências de bacias hidrográficas que atendam aos objetivos do programa;
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XCII  -  no  programa  social  Melhoria  da  Qualidade  Ambiental,  cujo  objetivo  é

promover a melhoria da qualidade ambiental do Estado, por meio do desenvolvimento

de planos, programas e projetos voltados para a gestão da qualidade do ar, do solo,

de resíduos e efluentes urbanos, industriais e minerários:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores para atendimento das políticas públicas de prevenção e controle

da qualidade do ar, solo, resíduos e efluentes;

b) destinatários dos bens, valores ou benefícios: pessoas físicas ou jurídicas do

Estado que atendam aos objetivos do programa;

XCIII  -  No  programa  social  Programa  Plug  Minas  -  Centro  de  Formação  e

Experimentação  Digital,  cujos  objetivos  são  promover  a  formação  e  o

aperfeiçoamento educacional  e profissional  de jovens de catorze  a vinte e quatro

anos  e  a  ampliação  de oportunidades  de  inclusão produtiva  por  meio  da  cultura

digital, e fomentar a inovação e a disseminação de conteúdos sobre cultura digital e

juventude:

a) bens, valores ou benefícios cuja distribuição gratuita ou subsidiada é permitida:

repasse de valores; realização de cursos de qualificação profissional, treinamento e

oficinas  diversas;  materiais  didáticos;  materiais  escolares;  uniformes;  lanches  e

refeições;  transporte; hospedagem; equipamentos de proteção individual;  insumos,

materiais elétricos e eletrônicos, produtos alimentícios e de higiene, bem como outros

equipamentos  e  materiais  necessários  ao  desenvolvimento  de  trabalhos  e  à

aprendizagem nas oficinas; distribuição de periódico científico e material informativo;

cessão  de  espaço para  exibições;  prêmios  em  atividades  previstas  no  programa,

como computadores,  DVDs,  aparelhos portáteis  de  reprodução de áudio  e  vídeo,

aparelhos  de  microinformática  e  eletroeletrônicos  em  geral;  prêmios  em  espécie,

entre  outros  que  possam  despertar  o  interesse  do  público-alvo,  com  foco  nos

objetivos do programa;

b) destinatários dos bens valores ou benefícios: jovens de catorze a vinte e quatro

anos,  estudantes  ou  egressos  de  escolas  da  rede  pública  estadual,  bem  como

professores que atuem com os anos finais dos ensinos fundamental e médio.”.



4258
____________________________________________________________________________

ATAS

ATA DA 49ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/12/2013

Presidência dos Deputados Ivair Nogueira e Dilzon Melo

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase:  Suspensão e Reabertura da Reunião -  Discussão e Votação de Pareceres:

Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Resolução  nºs  4.521,  4.458  e

4.487/2013 e dos Projetos de Lei nºs 425, 614, 701, 1.066, 1.211, 2.345 e 2.547/2011,

3.258, 3.365, 3.621, 3.666 e 3.782/2012 e 3.813, 3.814, 3.816, 3.817 e 3.818/2013;

aprovação - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.819/2013; discurso do

deputado  Bonifácio  Mourão;  encerramento  da  discussão;  votação  do  parecer;

aprovação - Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.874, 3.876, 3.877,

3.977,  3.978,  4.037,  4.038,  4.039,  4.040,  4.106,  4.107,  4.108,  4.389,  4.415  e

4.434/2013;  aprovação;  declarações  de  voto -  Inexistência  de  quórum  para  a

continuação dos trabalhos - Palavras do Presidente - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro -  Ivair  Nogueira -  Hely Tarqüínio -  Adelmo Carneiro Leão -  Dilzon

Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio

Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do

Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir

- Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem

-  Fred  Costa  -  Gilberto  Abramo  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo

Valadares  -  Hélio  Gomes -  Inácio  Franco -  João Leite -  Juarez Távora -  Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado -

Luiz  Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -

Marques Abreu -  Neilando Pimenta -  Paulo Guedes -  Pinduca Ferreira -  Pompílio

Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -

Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu
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Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago  Ulisses  -  Tony  Carlos  -  Ulysses  Gomes  -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O presidente  (deputado Dilzon Melo)  -  Às 20 horas,  a  lista de  comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O deputado Leonídio Bouças, 2º-secretário  ad hoc,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Nos termos do edital de convocação, a

presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de

pareceres e requerimentos.

Suspensão da Reunião

O  presidente  -  A  presidência  vai  suspender  a  reunião  por  30  minutos  para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Resolução nºs 4.521, 4.458 e

4.487/2013 (À promulgação.) e dos Projetos de Lei nºs 425, 614, 701, 1.066, 1.211,

2.345 e 2.547/2011, 3.258, 3.365, 3.621, 3.666 e 3.782/2012 e 3.813, 3.814, 3.816,

3.817 e 3.818/2013 (À sanção.).

O  presidente  -  Parecer  de  Redação Final  do  Projeto  de  Lei  n°  3.819/2013,  do

governador  do  Estado,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de

Guarani  o  imóvel  que especifica.  Em discussão,  o  parecer.  Com  a palavra,  para
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discuti-lo, o deputado Bonifácio Mourão.

O deputado Bonifácio Mourão* - Estamos de acordo com o projeto, mas apenas

queremos acrescentar e pedir a todos os deputados que possamos comparecer aqui

amanhã pela manhã e quinta-feira também pela manhã, a fim de votarmos projetos

de interesse maior do Estado de Minas Gerais. Então, amanhã, quarta-feira, e quinta-

feira  pela  manhã,  com a possibilidade de a  reunião  de quinta-feira de manhã se

estender um pouco mais para a tarde. Agradeço a atenção de todos os deputados,

especialmente de V. Exa., Sr. Presidente.

O  presidente  -  Não  há  outros  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em

votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção.

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.874, 3.876, 3.877,

3.977,  3.978,  4.037,  4.038,  4.039,  4.040,  4.106,  4.107,  4.108,  4.389,  4.415  e

4.434/2013. (- À sanção.).

Declarações de Voto

O deputado Rômulo Veneroso - Na verdade, registrei o meu posicionamento em

todos os projetos apresentados, mas queria neste momento, com a permissão de V.

Exa., Sr. Presidente, aproveitar para registrar o nosso encontro ontem, no Bairro São

João, em Betim, onde tivemos a oportunidade de discutir com a comunidade a alça

recentemente inaugurada em Betim, a qual está sob o domínio do Dnit e a concessão

pertencendo à empresa Arteris. Na oportunidade, quero agradecer ao deputado Ivair

Nogueira, que esteve presente naquele encontro e está somando forças juntamente à

comunidade  para  que  possamos  chegar  a  um  “finalmente”  feliz  no  local,  porque

realmente o que está acontecendo lá é um absurdo. Depois de quase 20 anos que

aquela  alça  foi  projetada,  houve a  sua inauguração,  deixando o  Bairro  São João

ilhado, a população ficou sem acesso de entrada e saída. Também aquele grande

empreendimento construído lá, um distrito industrial, ficou sem entrada e sem acesso

à alça. Tenho a certeza, deputado Ivair Nogueira, de que poderemos, juntos, resolver

esse problema que se tornou um grande pesadelo para aquela população. Quero

aproveitar e fazer o nosso registro de agradecimento pela presença, hoje, do nosso
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governador na cidade de Betim, juntamente com o prefeito Carlaile. Nós o recebemos

para assinar um acordo que envolve uma grande parceria do município, do governo

do Estado e também do governo federal, na construção de unidade básica de saúde,

com investimento na ordem de R$43.000.000,00. Isso será de extrema importância

para a nossa cidade, haja vista que, hoje, nossa população está bem próxima de 500

mil  habitantes,  com  uma  estrutura  de  saúde  bastante  acanhada.  Essa  unidade

somará muito para a melhoria no atendimento não só da população, mas também dos

nossos funcionários,  que terão uma condição melhor  para  atender  a nosso povo.

Registre-se o nosso agradecimento  e todo o esforço da prefeitura,  na pessoa do

prefeito Carlaile e do nosso governador Antonio Anastasia, que foi tão bem recebido

na manhã de hoje em Betim. Ficamos muito felizes com sua visita e sabemos da

importante parceria que há entre o governo do Estado e a nossa cidade de Betim.

Hoje, dia 17 de dezembro, a cidade de Betim completa 75 anos. Houve esse encontro

e o lançamento de um selo comemorativo dos 75 anos de Betim. Como bem disse o

nosso governador, em 75 anos, Betim se transformou com um desenvolvimento muito

grande, sendo hoje uma cidade que contribui com 15% para a receita do Estado.

Betim está de parabéns, assim como o povo que construiu essa cidade maravilhosa.

Tenho a certeza de que ainda contribuirá muito e que a cidade vai crescer em favor

de Minas Gerais e do Brasil. Deixo registrados os parabéns à cidade de Betim e a

todas  as  pessoas  que  ali  vivem,  que  contribuíram,  contribuem  e  vão  continuar

contribuindo para o crescimento da nossa cidade. Parabéns, Betim.

O  deputado  Lafayette  de  Andrada  -  Sr.  Presidente,  serei  muito  breve.  Quero

agradecer aos pares da Assembleia e ao governador Anastasia a aprovação de dois

projetos de nossa autoria que propiciam que o governo do Estado possa doar ao

Município de Barbacena dois terrenos que são importantíssimos. Um deles será para

a construção da Apac. Já existe o projeto, originário dos tempos em que eu estava na

Secretaria  de  Defesa  Social.  São  recursos  provenientes  dos  empréstimos  que  o

governo de Minas fez. O projeto demorou e finalmente chegou à sua conclusão. Só

faltava o terreno, e a Assembleia agora, em boa hora, aprovou a doação de terreno.

O outro terreno, que é um reclamo antigo da população de Barbacena, é referente à

construção do teatro municipal e do espaço multiúso. Também foi doado outro terreno
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que  pertencia  ao  Estado,  pois  há  muitos  terrenos  em  Barbacena,  para  que  o

município possa também construir esse tão reclamado e solicitado teatro municipal e

multiúso. Minhas palavras, Sr. Presidente, são no sentido de agradecer aos pares a

aprovação e ao governador Anastasia o empenho, dele e de sua equipe, na cessão

desses terrenos para o Município de Barbacena e para a sociedade barbacenense.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Eram essas as minhas palavras.

O deputado Bosco -  Sr.  Presidente,  da mesma forma,  quero aqui  cumprimentar

todos  os  nossos pares,  todos  os  deputados  e  as  deputadas  pela  aprovação dos

importantes projetos de autoria do governo do Estado e de deputados. Uma pauta

bastante positiva. Sem dúvida alguma a aprovação desses projetos representa um

avanço no trabalho da Assembleia e também um avanço de medidas importantes

para  o  Estado.  Mas  eu  gostaria  também,  Sr.  Presidente,  de  aproveitar  esta

oportunidade para mandar um abraço a todos os nossos amigos e a toda a gente das

cidades de Nova Ponte, Santa Juliana e Perdizes, cidades coirmãs, bem próximas

umas das outras, na região do Alto Paranaíba, que foram emancipadas em 1938.

Todas três estão aniversariando no dia de hoje, completando 75 anos de existência,

75 anos de emancipação. Fica aqui, então, o nosso abraço caloroso a todo o pessoal

de Nova Ponte, Santa Juliana e Perdizes por mais este ano. Tive a oportunidade de

estar presente nas festividades tanto de Perdizes quanto de Santa Juliana, ontem. Os

prefeitos fizeram uma grande sessão de entrega de obras importantes de estrutura

física,  de  infraestrutura,  às  comunidades.  Ficam  aqui  os  nossos  parabéns  aos

prefeitos  Fernandinho,  Oscar  Carneiro  e  José  Divino,  dessas  cidades.  O  nosso

abraço  e  os  nossos  votos  de  que  essas  três  cidades  continuem  crescendo  e

contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento de Minas Gerais.

O deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente. No final desta

nossa  reunião  extraordinária,  também  quero,  em  nome  do  nosso  Sul  de  Minas,

especialmente  de Jacutinga,  São Sebastião da Bela Vista  e Ipuiúna,  expressar  a

nossa alegria,  satisfação e reconhecimento aos nossos pares pela aprovação dos

respectivos projetos de doação de imóveis aos municípios citados. Quero iniciar por

Jacutinga, com o prefeito Noé, desejando para o próximo ano construir uma escola no

Bairro Sapucaí-Mirim. Hoje já há um projeto pronto para sanção, para, no ano que
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vem, iniciarmos lá uma escola-modelo para atender àquele distrito. Igualmente, em

São Sebastião da Bela Vista, com o prefeito Augusto, um momento importante, uma

gleba  há  muito  tempo  cobiçada  pelo  município,  que,  com  certeza,  com  projetos

prontos e  a  participação do governo do Estado,  haverá  lá  uma área da saúde e

também da educação. Em Ipuiúna, com o prefeito Élder, um novo momento. Uma

área que há muito tempo estamos reivindicando, para tornar também patrimônio do

município, para termos ações e, consequentemente, projetos da educação, da saúde

e da área social. São projetos importantes. Neste momento, quero agradecer também

ao nosso governador Anastasia pela sensibilidade em celebrar essa parceria muito

importante.  Num  momento  em  que  o  deputado  postula  doação  de  um  imóvel,  o

governo sempre responde prontamente “sim”, dando oportunidade ao município, por

meio  da  gestão operosa dos  prefeitos,  de construir  as  suas  pretensões,  os  seus

projetos, com os recursos do próprio Estado, que, com certeza, tem financiado essas

importantes obras nas áreas da saúde e da educação. Eu gostaria, Sr. Presidente, de

destacar aqui que, ontem, tivemos um momento importante para a área da segurança

pública.  Quero  cumprimentar  o  Cel.  Santana,  nosso comandante-geral  da  Policia

Militar, e o nosso governador, por disponibilizarem viaturas para o Estado de Minas

Gerais.  Quase 800 viaturas foram entregues ontem para todo o Estado de Minas

Gerais.  E  o  nosso  Sul  de  Minas  não  poderia  ficar  ausente  dessa  partilha.

Conseguimos, graças à participação do Cel. Multi, da nossa região, levar para vários

municípios  viaturas  para  patrulha  rural  e  para  o  atendimento  do  dia  a  dia,

principalmente nos nossos municípios, dando assistência à nossa segurança pública.

Quero, por antecipação - vou ocupar a tribuna amanhã -, parabenizar o BDMG, que,

com certeza, com tantos projetos tem contribuído para o desenvolvimento de Minas.

Haverá, no dia 20, em Poços de Caldas, assinatura de praticamente 35 municípios

participantes  do  projeto  Soma,  que  dá  oportunidade  aos  prefeitos  de  iniciar

construções importantes, tendo em vista esse recurso anunciado pelo governo do

Estado, particularmente agora concretizados com o apoio das câmaras municipais de

nossa região. Estamos entrando no ano novo já com recursos liberados pelo BDMG,

que é o grande parceiro dos municípios. Isso quer dizer que é o desenvolvimento

sempre em favor da comunidade, em favor de cada município. São essas as nossas
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considerações. Quero dizer também da nossa satisfação por estar o Sul de Minas

praticamente entre os vários municípios atendidos com os recursos do BDMG, com o

projeto Soma. Parabenizo, mais uma vez,  o nosso presidente do BDMG, o nosso

caríssimo  Dr.  Matheus,  e  o  nosso  governador  Anastasia,  que  não  têm  medido

esforços para dar, a cada município, um quinhão de desenvolvimento e progresso a

toda a nossa região. Muito obrigado.

O presidente  -  Antes  de  encerrar  a  reunião,  gostaria  de  me reportar  à  fala  do

deputado Rômulo Veneroso e dizer que ontem à noite tivemos oportunidade de fazer

uma reunião no Bairro São João, em Betim, para discutir um tema importante, já que

ali  foi  feita  a  alça  que  liga  da  Usifast  à  BR-262.  Trata-se  de  um  trecho  de

aproximadamente  7,3km que nos  preocupa muito;  primeiro,  pela  precariedade da

sinalização; segundo, por ser um projeto de mais de 20 anos do DER e que hoje, ao

ser entregue à comunidade, já está precisando de alguns investimentos para mais

uma pista para atender à demanda existente. Quero dizer também que me preocupa

a não existência de passarela naquele trecho, que é considerado via expressa pela

Arteris,  sucessora  da  OHL Brasil,  concessionária  do  trecho Betim-São  Paulo.  Ali,

segundo informações, já ocorreram duas mortes, motivo pelo qual há uma cobrança e

uma preocupação muito grande para que a concessionária agilize,  inicialmente,  a

construção de uma passarela e, num segundo plano, a construção de um viaduto,

com a possibilidade de entrada e saída para os moradores do Bairro São João. Quero

aproveitar o ensejo também para parabenizar a cidade de Betim que, na data de hoje,

comemora  75  anos  de  emancipação  político-administrativa.  Parabenizo  o  prefeito

Carlaile Pedrosa, da nossa querida Betim, que hoje teve o privilégio de receber a

visita do governador, que levou um grande presente para a cidade: um convênio da

ordem de R$40.000.000,00 para a construção de várias unidades médicas naquele

município, já  que as existentes eram bastante precárias.  Com a liberação desses

recursos,  poderá  oferecer  um  melhor  atendimento  num  prazo  muito  menor.

Parabenizo o governador, parabenizo o prefeito e os nossos amigos de Betim, pela

comemoração dos 75 anos de emancipação político-administrativa.

A presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos

trabalhos.
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Palavras do Presidente

A presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno,  a discussão,

em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.454/2013, uma vez que permaneceu em ordem do

dia  por  seis  reuniões;  informa ao Plenário  que,  no  decorrer  da  discussão,  foram

apresentadas ao projeto oito emendas do deputado Ulysses Gomes, que receberam

os nºs 1 a 8, duas do deputado Lafayette de Andrada, que receberam os nºs 9 e 10,

uma do deputado Gustavo Valadares, que recebeu o nº 11, uma do deputado Alencar

da Silveira Jr., que recebeu o nº 12, e uma do deputado André Quintão, que recebeu

o  nº  13,  e  que,  nos  termos  do  §  4º  do  art.  189  do  Regimento  Interno,  serão

submetidas a votação independentemente de parecer, no momento oportuno.

Encerramento

O presidente -  A presidência encerra a reunião,  convocando as deputadas e os

deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 18, às 9 e às 20 horas, nos termos

do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO Nº 47/2013, EM

2/4/2013

Às 14h25min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Pimenta,

Lafayette  de  Andrada,  Paulo  Guedes  e  Tiago  Ulisses,  membros  da  supracitada

comissão.  Estão  presentes,  também,  os  deputados  Sargento  Rodrigues  e  Jayro

Lessa. Havendo número regimental, o presidente, deputado Carlos Pimenta, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Lafayette

de Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada

e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A Presidência informa que a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  da  Ordem  do  Dia,

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Na fase de discussão do parecer em que o relator, deputado
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Zé Maia, conclui pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 47/2013, é

apresentada a Proposta de Emenda nº 1, do deputado Lafayette de Andrada. Após

discussão e votação, é aprovado o parecer, salvo a proposta de emenda. Submetida

à votação, é aprovada a Proposta de Emenda nº 1. É dada nova redação ao parecer.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Carlos Pimenta, Presidente - Lafayette de Andrada - Tiago Ulisses.

ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 26/11/2013

Às  14h44min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Rômulo

Veneroso,  Fred  Costa  e  Cabo  Júlio,  membros  da  supracitada  comissão.  Estão

presentes também os deputados Leonardo Moreira e Tadeu Martins Leite. Havendo

número  regimental,  o  presidente,  deputado  Rômulo  Veneroso,  declara  aberta  a

reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Cabo  Júlio,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina  a  discutir  a  liberação  do  comércio  de  bebidas  alcoólicas  nos  estádios  e

ginásios poliesportivos de Minas Gerais e a discutir e votar proposições da comissão.

A seguir, comunica o recebimento de correspondência do Sr. Ivan dos Santos Souza,

chefe  de  gabinete  da  Confederação  Brasileira  de  Futebol  -  CBF  -,  informando a

impossibilidade da presença do presidente da CBF nesta reunião. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições

da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos do deputado Rômulo Veneroso (2) em que solicita sejam realizadas

audiências  públicas  para  debater  o  impacto  causado  ao  consumidor  de  gás  de

cozinha  após  a  edição  da  convenção  coletiva  celebrada  entre  o  Sindicato  do

Comércio Varejista Transportador e Revendedor de Gás Liquefeito de Petróleo do

Estado de Minas Gerais e o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e

Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais, que prevê a proibição do trabalho
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aos  domingos  para  o  comércio  varejista  de  gás;  e  para  debater  os  problemas

enfrentados por consumidores que utilizam cartão de crédito e débito; da deputada

Liza  Prado em que solicita  seja  encaminhado aos  procons  estadual  e municipais

pedido  de  providências  para  que  sejam  fiscalizadas  as  etiquetas  de  preços  nos

estabelecimentos  comerciais  varejistas.  A  presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  o  Maj.  PM  Maximiliano  Augusto  Xavier,

subcomandante  do  Batalhão  de  Eventos,  representando  o  comandante-geral  da

Polícia  Militar  de  Minas  Gerais;  os  Srs.  Daniel  Diniz  Nepomuceno,  secretário

municipal de Serviços Urbanos de Belo Horizonte; Cleiton Dutra, assessor especial

de gabinete da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude; e Helber Gurgel,

gerente operacional, representando o presidente da BWA - Administração de Arenas;

o  Cel.  PM  Sandro  Afonso  Teatini  Selim  de  Sales,  gerente  de  segurança,

representando  o  diretor-presidente  da  Minas  Arena  -  Gestão  de  Instalações

Esportivas S.A.; e os Srs. Aloísio Anunciação Júnior, presidente da Super Eventos;

Pedro Trengrouse,  professor  da Fundação Getúlio  Vargas;  Sérgio  Augusto Santos

Rodrigues, advogado, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência

concede a palavra ao deputado Fred Costa, autor do requerimento que deu origem ao

debate,  para  suas  considerações  iniciais.  O  deputado Rômulo  Veneroso passa a

condução dos trabalhos ao deputado Fred Costa e retira-se da reunião. A presidência

passa  a  palavra  aos  convidados  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Rômulo Veneroso, presidente - Liza Prado.

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS

ÁGUAS, EM 28/11/2013

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Almir Paraca e

Pompílio Canavez, membros da supracitada comissão. Havendo número regimental,

o presidente, deputado Almir Paraca, declara aberta a reunião e, com base no art.
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120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a  aprovada  e  solicita  aos  membros  da  comissão  presentes  que  a

subscrevam.  A presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater,  com  os

integrantes  do  Fórum  dos  Comitês  de  Bacias  Hidrográficas  de  Minas  Gerais,

questões referentes à legislação estadual,  a  receber  sugestões para  os  trabalhos

desta  comissão  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  A  presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Clodoália Nobre

Barbosa, gestora governamental da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,

representando a secretária de Estado de Planejamento e Gestão; Maria Dalce Ricas,

superintendente  executiva  da Associação Mineira de  Defesa do Ambiente;  e Alice

Lorentz de Faria Godinho, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mucuri;

e os Srs. Rogério Noce Rocha, ouvidor ambiental do Estado; Eduardo Nascimento,

assessor  de  meio  ambiente  da  Federação  dos  Trabalhadores  na  Agricultura  do

Estado de Minas Gerais, representando o presidente dessa federação; Wilson Akira

Shimizu, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, representando

o  coordenador-geral  do  Fórum  Mineiro  de  Comitês  de  Bacias  Hidrográficas  e

presidente  do  Comitê  da  Bacia  Hidrográfica  dos  Afluentes  Mineiros  do  Baixo  Rio

Grande;  Marcus  Vinícius  Polignano,  coordenador-geral  do  Projeto  Manuelzão  e

presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas; Iusifith Chafith Felipe,

presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba; e Antônio Geraldo de

Oliveira, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Alto

Paranaíba, que são convidados a tomar assento à mesa. O presidente e o deputado

Pompílio Canavez, autores do requerimento que deu origem ao debate, tecem suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

extraordinária, nos termos de edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Almir Paraca, presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Pompílio Canavez.
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ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E

COMBATE AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/12/2013

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os  deputados,  Glaycon  Franco  e  Tadeu  Martins  Leite,  membros  da  supracitada

comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Glaycon  Franco,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado

Tadeu Martins Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da comissão. Suspende-se a reunião. Às 15h22min são reabertos os

trabalhos  com a  presença dos  deputados Vanderlei  Miranda,  Tadeu  Martins  Leite

(substituindo o deputado Paulo Lamac por indicação da liderança do MSC) e Duarte

Bechir (substituindo o deputado Célio Moreira por indicação da liderança do BTR).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a

votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de

Lei  nº  4.440/2013,  na  forma do Substitutivo nº  1,  apresentado pela  Comissão de

Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta (relator: deputado

Vanderlei Miranda). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende

a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.

Após  discussão e votação nominal  é aprovado,  em turno único,  o Projeto  de  Lei

nº4.255/2013, que recebeu parecer por sua aprovação, votando  sim os deputados

Vanderlei  Miranda,  Tadeu  Martins  Leite  e  Duarte  Bechir.  Submetido  a  votação  é

aprovado  o  Requerimento  nº6.281/2013.  Submetido  a  discussão  e  votação,  é

aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.182/2013. Passa-se à 3ª

Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e a  votação de

proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  requerimentos  dos  deputados  Neider  Moreira  (2)  em  que  solicita  seja

realizada  reunião  da  comissão  no  Município  de  Itamarandiba  para  debater,  em

audiência pública, o enfrentamento do uso de crack e outras drogas no município e
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região; seja realizada reunião da comissão no Município de Pedra Azul para debater,

em audiência pública, o enfrentamento do uso de crack e outras drogas no município

e  região;  Vanderlei  Miranda  e  Glaycon  Franco  (5),  em  que  solicitam  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que sejam

elaborados  estudos  de  viabilidade  para  implantação  de  uma  unidade  para

cumprimento de medida socioeducativa no Município de Conselheiro Lafaiete tendo

em vista o alto índice de atos infracionais cometidos por crianças e adolescentes no

município;  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências

solicitando celeridade no processo de credenciamento do cartão Aliança Pela Vida

das comunidades terapêuticas Crer-Vip, de Conselheiro Lafaiete, e Vida Resgatando

Vidas, de Congonhas; seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de

providências solicitando celeridade no processo de envio de novas viaturas da Polícia

Militar  para o Município de Conselheiro Lafaiete, bem como o reforço da frota de

viaturas da Polícia Civil nesse município; seja realizada reunião da comissão para

debater, em audiência pública, os aspectos relativos à negativa de cadastramento das

comunidades terapêuticas por parte dos Conselhos Municipais de Assistência Social;

seja  encaminhado ao procurador-geral  do  Estado pedido  de informações  sobre  a

ausência dos promotores de justiça do Estado nas audiências públicas da comissão

para as quais foram convidados; Célio Moreira (3) em que solicita seja encaminhado

ao governador  do Estado e à Secretaria  de Estaduo de Defesa Social  pedido de

providências solicitando o aumento do número do efetivo policial, militar e civil,  no

Município  de  Pedro  Leopoldo,  tendo em  vista  o  déficit  de  policiais  em relação à

população  do município;  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de Educação

pedido de providências solicitando o aumento do número de escolas estaduais com

jornada  escolar  em  tempo  integral  no  Município  de  Pedro  Leopoldo;  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  pedido  de  providências

solicitando a implantação do Programa Fica Vivo no Município de Pedro Leopoldo;

Vanderlei Miranda em que solicita seja encaminhado ao Comando-Geral da Polícia

Militar pedido de providências solicitando a implantação da patrulha rural no Município

de Pedro Leopoldo. Registra-se a presença do deputado Paulo Lamac. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os
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membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Vanderlei Miranda, presidente - Cabo Júlio - Glaycon Franco.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 3/12/2013

Às 15h40min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os

deputados Paulo Lamac e Pompílio  Canavez,  membros da supracitada comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Paulo Lamac, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Pompílio Canavez,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante da pauta e a deliberar sobre proposições da

comissão e comunica o recebimento de correspondência das sras. Renata Vilhena,

secretária de Estado de Planejamento e Gestão, e Christiane Neves Procópio Malard,

defensora pública chefe de gabinete da Defensoria Pública-Geral, publicada no Diário

do Legislativo em 29/11/2013. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do

Plenário.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Requerimentos  nºs  6.301,  6.302,  6.303,  6.304,  6.305,  6.306,  6.307,  6.308,  6.309,

6.310,  6.311,  6.312,  6.314,  6.315,  6.347,  6.337,  6.429,  6.430,  6.431,  6.432/2013.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a

votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são  aprovados  requerimentos  dos  deputados  Paulo  Lamac  em  que  solicita  seja

realizada  reunião  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  para

debater, em audiência pública com convidados, o Projeto de Lei nº 3.730/2013, que

"altera a Lei 13.317, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais", em

tramitação  nesta  Casa;  Luzia  Ferreira  (3)  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Prefeitura  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  com  vistas  à  celeridade  no

planejamento, licitação e implantação da Via 710, aproveitando trecho de linha férrea
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hoje inutilizada, uma vez que tal via é de grande importância para o escoamento do

trânsito na Região Nordeste da capital  mineira, em especial para os Bairros Dom

Joaquim, Fernão Dias, São Paulo e União; seja encaminhado à Prefeitura de Belo

Horizonte e à Superintendência de Desenvolvimento da Capital - Sudecap - pedido de

informações sobre os prazos para implantação da Via 710, na Capital, seja realizada

visita  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  ao  trecho  de  linha

férrea,  hoje  em  desuso,  que  será  aproveitada  para  a  instalação  de  via  coletora

destinada ao escoamento do trânsito, conhecida como Via 710, na Região Nordeste

da  capital  mineira,  e  ainda  sejam  convidados  a  participar  da  mencionada  visita

representantes da Prefeitura de Belo Horizonte, da Companhia Brasileira de Trens

Urbanos - CBTU - e de associações de bairros, entre outros. Cumprida a finalidade

da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da

comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2013.

Fred Costa, presidente.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 4/12/2013

Às 16h12min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os deputados Duarte Bechir e Bosco, membros da supracitada comissão. Havendo

número regimental, o presidente, deputado Duarte Bechir, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do deputado Bosco, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão e comunica

o recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Marcos da Luz Evangelista

Lima Martins, presidente da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano; e cartões dos

Srs. Leonardo Matos, vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte; e Eugênio

Ferraz, diretor-geral da Imprensa Oficial de Minas Gerais, agradecendo o convite para

participarem  do  debate  público  “A transformação  do  Cefet-MG  em  universidade
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tecnológica”, realizado no dia 22/11/2013, e justificando sua ausência a esse evento;

e de correspondência publicada no  Diário do Legislativo, em 29/11/2013: ofícios da

Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola,  secretária  de Educação;  e do Sr.  Carlaile  Jesus

Pedrosa,  prefeito  municipal  de  Betim.  O  presidente  acusa  o  recebimento  das

seguintes proposições, das quais designou como relatores a deputada e o deputado

mencionados entre  parênteses:  Projetos  de  Lei  nºs  4.327,  em turno único  (Maria

Tereza  Lara);  3.719,  no  1º  turno,  e  3.756/2013,  em  turno  único  (Duarte  Bechir).

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação  nominal,  são  aprovados,  em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  por

unanimidade, os Projetos de Lei nºs 3.756 e 4.658/2013, que receberam pareceres

por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os

Requerimentos  nºs  6.404,  6.434  e  6.484/2013.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

requerimentos  dos  deputados  Sávio  Souza  Cruz  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública para debater o fato de colégios tradicionais de Belo Horizonte, tais

como os Colégios Loyola, Santo Agostinho e Santa Doroteia, terem sido excluídos do

ranking do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - Inep; Duarte

Bechir  e Bosco em que solicitam seja realizada audiência pública para debater os

resultados  da  Olimpíada  Brasileira  de  Matemática  -  OBM  -,  com  a  presença  de

representantes do governo do Estado, da secretária de Estado de Educação e dos

alunos premiados no referido concurso em 2013, conforme relação a ser anexada

após a divulgação no sítio eletrônico da OBM; da deputada Maria Tereza Lara e dos

deputados  Duarte  Bechir  e  Bosco  (3)  em  que  solicitam  seja  realizada  visita  à

Presidência  da  República  para  apresentar  o  pleito  de  transformação  do  Centro

Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais -  Cefet-MG - em universidade

tecnológica;  seja  realizada  visita  à  Câmara  dos  Deputados  para  apresentar  aos

deputados  federais  pelo  Estado  o  pleito  de  transformação  do  Cefet-MG  -  em

universidade tecnológica; seja realizada visita da comissão ao Ministério de Educação

para apresentar o pleito de transformação do Cefet-MG em universidade tecnológica.
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Fica prejudicado o requerimento do deputado Sargento Rodrigues em que solicita

seja formulada manifestação de aplauso aos alunos do Colégio Tiradentes, de Patos

de Minas, Letícia Vinhal Pereira, Matheus Pains Soares Santana e Wellles Junior de

Oliveira, e à professora Andrea Cristina Fernandes Lima, pela participação no quadro

Inventores, do  programa  Caldeirão  do  Hulk,  da  Rede  Globo,  por  conter  matéria

idêntica a esta. Submetido a votação, é aprovado o requerimento da deputada Maria

Tereza Lara em que solicita o adiamento da votação do requerimento do deputado

Sávio Souza Cruz em que solicita seja realizada audiência pública para debater, no

Município  de  Esmeraldas,  a  possibilidade de implantação de unidade  do Instituto

Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  em área  da  Fundação  Caio  Martins.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Duarte Bechir, presidente - Maria Tereza Lara - Bosco - Carlos Henrique.

ATA DA 77ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

9/12/2013

Às 9h39min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval  Ângelo,

Rogério Correia, Célio Moreira e Leonardo Moreira (substituindo o deputado Rômulo

Viegas,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a

reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a

subscreve. A presidência informa que a reunião se destina a debater violações de

direitos humanos decorrentes do cerceamento da liberdade de atuação sindical no

Estado. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra.

Beatriz da Silva Cerqueira, presidente da Central Única dos Trabalhadores; e os Srs.

Geraldo  Maria  Valgas  Araújo,  presidente  do  Sindicato  dos  Metalúrgicos  de  Belo

Horizonte  e  Contagem;  João  Alves  de  Almeida,  presidente  do  Sindicato  dos

Metalúrgicos  de  Betim,  Igarapé  e  São  Joaquim  de  Bicas;  Marcelino  da  Rocha,

presidente  da  Central  dos Trabalhadores e das  Trabalhadoras do Brasil,  que são
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convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  presidente,  na  condição  de  autor  do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A

presidência retoma os trabalhos ordinários  da reunião.  Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da

comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

requerimentos do deputado Durval Ângelo (6) em que solicita sejam encaminhadas

aos  deputados  desta  Casa  as  notas  taquigráficas  da  5ª  Reunião  Especial  desta

comissão;  sejam encaminhados  aos  deputados  federais  pelo  Estado  as  referidas

notas taquigráficas e pedido de providências para que apoiem e agilizem, no que lhes

couber,  a  tramitação da Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  555/2006;  sejam

encaminhados aos senadores pelo Estado as referidas notas taquigráficas e pedido

de providências para que apoiem e agilizem, no que lhes couber, a aprovação da

Proposta de Emenda à Constituição nº 555/2006; sejam encaminhados ao líder da

Bancada do PT na Câmara dos Deputados essas notas taquigráficas e pedido de

providências para que apoie a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº

555/2006; sejam encaminhadas às entidades presentes ao evento as citadas notas

taquigráficas; sejam encaminhados ao presidente da ALMG essas notas taquigráficas

e pedido de providências para que esta Casa seja parceira, no que for possível, de

projeto de pesquisa do Fórum Permanente Jornalista Cláudio Vilaça sobre o perfil e

as condições de qualidade de vida dos servidores públicos aposentados do Estado,

inclusive com apoio financeiro para custeio desse projeto de pesquisa. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  determina  a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 9/12/2013

Às  14h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Fred  Costa
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(substituindo  a  deputada  Luzia  Ferreira,  por  indicação  da  liderança  do  Bloco

Transparência  e  Resultado),  membro  da  supracitada  comissão.  Havendo  número

regimental, o presidente, deputado Fred Costa, declara aberta a reunião, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior e a subscreve. A presidência interrompe os trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Ester  Barbosa  da  Silva,  conselheira  do

Conselho Distrital do Barreiro, e os Srs. Fabiano Geraldo Pimenta Júnior, secretário

de Saúde de Belo  Horizonte,  representando,  também, o prefeito  desse município;

Eberson  Alves  da  Silva,  presidente  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  de  Belo

Horizonte;  e  José  Zacarias  Filho,  1º-secretário  da  Mesa do Conselho  Distrital  do

Barreiro,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O  presidente,  autor  do

requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após,

passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Luzia Ferreira, presidente - Carlos Pimenta - Hélio Gomes.

ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 10/12/2013

Às 15h8min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os  deputados  Duarte  Bechir,  Bosco  e  Carlos  Henrique  (substituindo  o  deputado

Elismar  Prado,  por  indicação  da  liderança  do  MSC),  membros  da  supracitada

comissão.  Estão  presentes,  também,  os  deputados  Durval  Ângelo  e  Pompílio

Canavez. Havendo número regimental, o presidente, deputado Duarte Bechir, declara

aberta a reunião e a suspende. Às 16h15min, a Presidência retoma os trabalhos da

comissão e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Carlos Henrique,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
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comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após discussão e votação,  é aprovado o parecer pela aprovação,  no 2º

turno,  do  Projeto de Lei  nº  1.617/2013 (relatora:  deputada Maria  Tereza Lara)  na

forma do vencido em 1º turno com a Emenda nº1. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação nominal é aprovado,

em  turno  único,  por  unanimidade,  o  Projeto  de  Lei  nº  4.327/2013,  que  recebeu

parecer por sua aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação,  cada um por  sua vez,  são aprovados requerimentos  da  deputada Maria

Tereza Lara e do deputado Sávio Souza Cruz em que solicitam seja realizada reunião

da comissão para  debater,  em audiência  pública,  no  Município  de  Esmeraldas,  a

possibilidade de implantação de unidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia em área da Fundação Educacional Caio Martins; e do deputado Bosco em

que  solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e

Ensino Superior pedido de providências solicitando a instalação da lousa interativa

integrante do projeto Vaitec no Centro de Formação Túlio  Dário,  no Município de

Araxá,  com  vistas  à  conclusão do referido  projeto  no  município.  É  recebido  pela

presidência, para posterior apreciação, o requerimento do deputado Elismar Prado

em que solicita seja realizada reunião da comissão no Município de Ituiutaba para

debater, em audiência pública, o processo de absorção da Fundação Educacional de

Ituiutaba pela Universidade do Estado de Minas Gerais.  Cumprida a finalidade da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Duarte Bechir, presidente - Maria Tereza Lara - Rômulo Viegas.

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 11/12/2013

Às 9h9min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Rômulo Viegas,
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Rogério  Correia  e  Sebastião  Costa,  membros da supracitada comissão.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado Rômulo Viegas, declara aberta a reunião,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A

presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  as  reivindicações  dos

moradores do Bairro Santa Amélia recebidas nesta comissão que relatam a ausência

de linha de ônibus no sentido bairro-Centro e a deficiente prestação de serviços das

linhas existentes que cortam o bairro. A seguir, comunica o recebimento de ofício do

Sr.  Raul  Marcel  Alves,  promotor  de Justiça,  informando não ser  possível  fornecer

cópia do Processo nº 12.007912007336-0, haja vista que sua tramitação se dá em

segredo de justiça. Comunica também o recebimento de correspondência publicada

no  Diário  do  Legislativo em  7/12/2013:  ofícios  das  Sras.  Andréa  Abritta  Garzon,

defensora pública; Maria Coeli Simões Pires, secretária de Estado de Casa Civil e de

Relações Institucionais; Mariana Lisboa Carneiro; Josely Ramos Pontes, promotora

de Justiça de Defesa da Saúde; e dos Srs. Rômulo de Carvalho Ferraz, secretário de

Estado  de  Defesa  Social;  Leonardo  Duque  Barbabela,  promotor  de  Justiça

coordenador  do CAO-PP. O presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei  nº

4.730/2013, em turno único, do qual designou como relator o deputado Sebastião

Costa. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras.

Antônia  das  Dores  Coelho,  moradora  do  Bairro  Santa  Amélia;  Maria  Inês  Oliva

Ferreira Franco, gerente de Ação Regional Noroeste Pampulha; e dos Srs. Evaldo de

Assis Ferreira, técnico em Transporte e Trânsito, representando o Sr. Ramon Victor

Cesar,  presidente  da  BHTrans;  Carlos  Alberto  Damasceno,  chefe  de  gabinete,

representando  o  Sr.  Humberto  Pereira  de  Abreu  Júnior,  secretário  municipal  de

Administração  Regional  Pampulha;  Sérgio  Cordeiro,  técnico  em  Transporte,

representando  Frederico  Mansur,  diretor  da  São  Cristóvão  Transportes  Ltda.,  e

Raphael  Ferreira  Silva,  diretor-geral  da  São  Dimas  Transportes  Ltda.,  que  são

convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  Os  deputados  Rômulo  Viegas  e  Rogério

Correia, autores do requerimento que deu origem ao debate, tecem, cada um por sua

vez, as considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta  nas  notas  taquigráficas.  A presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da
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reunião.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a

discussão  e  a  votação  de  proposições  da  comissão.  Submetido  a  votação,  é

aprovado  requerimento  do  deputado  Rogério  Correia  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  BHTrans  pedido  de  providências  para  que  seja  realizado  estudo

sobre a possibilidade de ampliação do atendimento pelas empresas de ônibus no

Bairro Santa Amélia, nesta capital, particularmente no que se refere à implantação de

linha exclusiva do Bairro Santa Amélia-Centro, prioritariamente passando pela região

dos hospitais, nos horários de maior fluxo de passageiros. Cumprida a finalidade da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Rogério Correia, presidente.

ATA DA 55ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 11/12/2013

Às  15h53min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Zé  Maia,

Lafayette  de  Andrada,  Ulysses  Gomes,  Glaycon  Franco  (substituindo  o  deputado

Romel Anízio, por indicação da Liderança do BAM) e Rômulo Viegas (substituindo o

deputado  João  Vítor  Xavier,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  membros  da

supracitada comissão. Está presente, também, o deputado Inácio Franco. Havendo

número  regimental,  o  presidente,  deputado  Zé  Maia,  declara  aberta  a  reunião  e

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

comissão  e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência,  publicada  no

Diário do Legislativo, na data mencionada entre parênteses: ofícios do Sr. Alexandre

Aires de Lima, diretor da Secretaria-Geral do Tribunal de Contas, e do FNDE (312)

(5/12/2013);  e  dos  Srs.  Antônio  José  Gonçalves  Henriques,  diretor  executivo  do

Fundo Nacional de Assistência Social (2); Arnoldo de Campos, secretário nacional de

Segurança  Alimentar  e  Nutricional  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e
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Combate  à  Fome;  Helcio  Campos  Botelho,  secretário  de  Desenvolvimento

Agropecuário  e  Cooperativismo  do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento (substituto); Ronaldo J. G. Roggini, superintendente regional da CEF;

Saulo Levindo Coelho, provedor da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, da

Sra.  Beatriz  Alvim  Freitas  Bragança  e  do  Sr.  Clodoaldo  Gomes  Rosestolato,

respectivamente,  gerente  de  relacionamento  e  gerente  de  negócios  do  Banco  do

Brasil; e do FNDE (2) (7/12/2013). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. O Projeto de Lei Complementar nº 53/2013 e os Projetos de

Lei nºs 4.189, 4.440, 4.740 e 4.745/2013, no 2º turno, são retirados da pauta por

determinação  do  presidente  por  não  cumprirem  pressupostos  regimentais.  Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela

aprovação,  no  2º  turno,  dos Projetos  de Lei  nºs  2.345/2011 com a  Emenda nº  1

(relator:  deputado  Lafayette  de  Andrada);  3.666/2012,  3.782 e  3.817/2013 (relator

deputado Rômulo Viegas); 3.819, 3.876, 3.877, 3.902 e 4.075/2013 (relator: deputado

Lafayette  de  Andrada);  4.231/2013  (relator:  deputado  Ulysses  Gomes);  4.434  e

4.540/2013 (relator: deputado Glaycon Franco); e 4.415/2013 (relator: deputado Zé

Maia),  todos na forma do vencido  no 1º  turno;  3.813,  3.814,  3.816  e  3.818/2013

(relator:  deputado  Rômulo  Viegas);  e  3.903/2013  (relator:  deputado  Lafayette  de

Andrada); e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.441/2013 na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2,

da  Comissão  de  Administração  Pública  (relator:  deputado  Zé  Maia).  Na  fase  de

discussão dos pareceres do relator, deputado Zé Maia, que concluem pela rejeição da

Emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº 4.442/2013 e da Emenda nº 4 ao Projeto de Lei nº

4.443/2013, no 1º turno, o presidente defere os pedidos de vista do deputado Ulysses

Gomes. O presidente determina a distribuição em avulso do parecer, do qual é relator,

que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.738/2013. Cumprida a finalidade da

reunião, a presidência agradece a presença de todos, desconvoca a reunião de hoje,

às 20 horas, convoca os membros da comissão para as reuniões extraordinárias do

dia 12/12/2013, às 9, às 14 e às 20 horas, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.
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Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Jayro Lessa, presidente - Bosco - Lafayette de Andrada - Rogério Correia.

ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 17/12/2013

Às 20h33min,  comparecem na Sala das Comissões as deputadas Maria Tereza

Lara  e  Ana  Maria  Resende  (substituindo  o  deputado  Bosco,  por  indicação  da

liderança do BTR) e o deputado Duarte Bechir, membros da supracitada comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Duarte Bechir, declara aberta a

reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  da  deputada  Ana  Maria

Resende, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições  da comissão.  Passa-se à  1ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem do  Dia),  que

compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à

apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 4.771, em 2º turno, e 3.924/2013, em

1º turno, são retirados da pauta, o primeiro por determinação do presidente, por não

cumprir  pressupostos regimentais,  e o segundo por ter  sido apreciado em reunião

anterior.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a

discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.

Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto

de Lei nº 3.756/2013. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.

Duarte Bechir, presidente - Maria Tereza Lara - Bosco - Ulysses Gomes.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/12/2013

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Doutor Wilson

Batista,  Adalclever  Lopes  (em  substituição  ao  deputado  Gilberto  Abramo,  por

indicação do BMSC) e Sebastião Costa, membros da supracitada comissão. Havendo
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número regimental, o presidente, deputado Doutor Wilson, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do deputado Sebastião Costa, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

discutir  e  votar  pareceres  em  fase  de  redação  final.  Suspende-se  a  reunião.  Às

18h13min,  são  reabertos  os  trabalhos  com  as  presenças  dos  deputados  Doutor

Wilson Batista, Luiz Humberto Carneiro e Gilberto Abramo. O Presidente prorroga a

reunião pelo prazo regimental e suspende os trabalhos. Às 20h9min, são reabertos os

trabalhos com as presenças dos deputados Doutor Wilson Batista, Luiz Humberto e

Gilberto Abramo. O presidente, deputado Doutor Wilson Batista, acusa o recebimento

das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  deputados

mencionados entre parênteses: Projeto de Resolução nº 4.785/2013, Projetos de Lei

Complementar nºs 27/2012 e 53/2013 e Projetos de Lei nºs 3.811, 3.926, 4.027 e

4.299/2013 (Gilberto Abramo); 4.387, 4.390, 4.439, 4.441, 4.442, 4.443 e 4.454/2013

(Luiz  Humberto  Carneiro).  Passa-se à  1ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do  Dia),  que

compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de Resolução nº 4.785/2013;  dos

Projetos  de Lei  Complementar  nºs 27/2012 e 53/2013;  e dos Projetos  de Lei  nºs

3.811, 3.926, 4.027, 4.299, 4.387, 4.390, 4.439, 4.441, 4.442, 4.443 e 4.454/2013.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca os membros da comissão para a reunião extraordinária de logo mais, às

20h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Gilberto Abramo - Luiz Humberto Carneiro.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 28 DE DEZEMBRO DE 2013

ATAS

ATA DA 50ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/12/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase:  Questão  de  Ordem  -  Suspensão  e  Reabertura  da  Reunião  -  Discussão  e

Votação de Proposições:  Acordo de Líderes; Decisão da Presidência - Questão de

Ordem - Requerimento do deputado João Leite; aprovação - Votação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 4.740/2013; aprovação -Votação, em turno único, do Projeto de Lei

nº  4.352/2013;  aprovação  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº

4.785/2013; aprovação com as Emendas nºs 1 e 2 - Questão de Ordem - Votação, em

1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  53/2013;  discursos  dos  deputados

Rogério Correia, Sávio Souza Cruz, Sargento Rodrigues, João Leite, Antônio Carlos

Arantes e Ulysses Gomes, da deputada Maria Tereza Lara e do deputado Pompílio

Canavez;  votação  nominal  do  Substitutivo  nº  1,  salvo  emendas;  aprovação;

prejudicialidade das Emendas nºs 1 a 3; votação nominal das Emendas nºs 4 a 7;

rejeição - Questão de Ordem - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 493/2011;

requerimento  do  deputado Gustavo Valadares;  discurso  do  deputado  Fred  Costa;

aprovação do requerimento; votação nominal do Substitutivo nº 2 ao vencido em 1º

turno; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo nº 1 - Questão de Ordem - Votação,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.180/2013; aprovação na forma do Substitutivo nº

1;  prejudicialidade  da  Emenda  nº  1  -Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

4.439/2013; discurso do deputado Rogério Correia; votação nominal do Substitutivo

nº 4, salvo emendas; aprovação na forma do Substitutivo nº 4; prejudicialidade dos

Substitutivos  nºs  1  a  3  e  das  Emendas  nºs  1  a  7  -  Prorrogação  da  Reunião  -

Declaração de Voto - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.440/2013; discurso

do  deputado  Cabo  Júlio;  votação  nominal  do  Substitutivo  nº  3,  salvo  emendas;

aprovação; prejudicialidade dos Substitutivos nºs 1 e 2 e das Emendas nºs 1, 2 e 6 a

11; votação nominal das Emendas nºs 3 a 5; rejeição - Questão de Ordem - Votação,
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em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.441/2013;  discurso  do  deputado  Vanderlei

Miranda; votação nominal do Substitutivo nº 1, salvo emendas; aprovação; votação

nominal das Emendas nºs 1 e 2; aprovação; Questão de Ordem; votação nominal da

Emenda nº  3;  rejeição -  Votação,  em 1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.442/2013;

votação nominal do Substitutivo nº 1, salvo emenda; aprovação; votação nominal da

Emenda nº 1; rejeição; Declaração de Voto - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº  4.443/2013;  votação  nominal  do  Substitutivo  nº  1,  salvo  emendas;  aprovação;

votação nominal das Emendas nºs 1 a 3; aprovação; votação nominal da Emenda nº

4; rejeição - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 4.784/2013; discurso

do deputado Sargento Rodrigues; encerramento da discussão; Registro de Presença;

discursos dos deputados Fred Costa e Gustavo Corrêa; Questão de Ordem; votação

nominal do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno; aprovação; Questão de Ordem;

Declaração de Voto - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº

27/2012;  encerramento  da  discussão;  Questão  de  Ordem;  votação  nominal  do

projeto, salvo emenda; aprovação;  votação nominal da Emenda nº 1; aprovação -

Discussão, em 1º turno,  do Projeto de Lei nº 3.730/2013;  aprovação na forma do

Substitutivo  nº  1  -  Discussão,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.308/2011;

aprovação com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1; prejudicialidade da Emenda nº 1 -

Discussão,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.589/2011;  aprovação  com  a

Emenda nº 1 -Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.321/2011; aprovação

na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1 - Discussão, em turno único, do

Projeto de Lei nº 3.389/2012; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 79/2011; aprovação na forma do vencido em 1° turno - Discussão, em 2º turno, do

Projeto  de  Lei  nº  177/2011;  apresentação  da  Subemenda  nº  1  à  Emenda  nº  2;

encerramento  da  discussão;  votação  nominal  do  projeto,  salvo  emendas  e

subemenda;  aprovação  na  forma  do  vencido  em  1º  turno;  votação  nominal  da

Emenda nº  1;  aprovação;  votação  nominal  da  Subemenda  nº  1  à  Emenda  nº  2;

aprovação; prejudicialidade da Emenda nº 2 - Discussão, em 2º turno, do Projeto de

Lei  nº  883/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno -  Discussão, em 2º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.023/2011;  apresentação  do  Substitutivo  nº  1;

encerramento da discussão; votação do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno;
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aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.346/2011; aprovação na

forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1 - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 1.617/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno, com a

Emenda nº 1 - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.970/2011; aprovação na

forma  do  vencido  em  1º  turno  -  Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

2.597/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 3.318/2012; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Registro

de Presença - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.902/2013; aprovação na

forma do vencido em 1º turno - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro -  Ivair  Nogueira -  Hely Tarqüínio -  Adelmo Carneiro Leão -  Dilzon

Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -

Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio -

Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio

Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -  Doutor  Wilson Batista -  Duarte Bechir  -  Duilio  de

Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred

Costa -  Gilberto Abramo -  Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa -  Gustavo Perrella -

Gustavo Valadares -  Hélio  Gomes -  Inácio Franco -  João Leite -  Juarez Távora -

Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza

Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Marques Abreu -  Neilando Pimenta -  Paulo Guedes -  Pinduca Ferreira -  Pompílio

Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -

Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu

Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago  Ulisses  -  Tony  Carlos  -  Ulysses  Gomes  -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Hely Tarqüínio)  - Às 9h9min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,
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o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O presidente - Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar à 2ª

Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e votação da matéria constante

na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questão de Ordem

O  deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  quero  apenas  parabenizar  o

Congresso Nacional, em especial o Senado, que ontem aprovou o Plano Nacional de

Educação,  que  vigorará  durante  os  próximos  10  anos  no  sistema  educacional

brasileiro.  Esse  plano  prevê  investimento  há  muito  reivindicado  por  entidades,

professores, estudantes, enfim, militantes da educação. De maneira geral, no Brasil

foi  estabelecido  que  não  haverá  investimento  menor  que  10%  do  PIB  para  a

educação  brasileira,  então  o  Plano  Nacional  de  Educação  representa  um  salto

enorme para acabar com as deficiências existentes no sistema educacional brasileiro,

para que sejam menores na próxima década. Imaginem o que será o investimento de

10%,  todo  ano,  em  educação.  Isso  significa  que  haverá  possibilidade,  tanto  de

aumento salarial, como de melhoria das condições de trabalho, com uma rede física

de escolas no Brasil muito melhor e o alívio do caixa dos estados. Também haverá

um repasse maior  do Fundo de Educação Básica -  Fundeb -  no Brasil.  E tudo é

graças  a  uma medida tomada anteriormente,  que veio  como reconhecimento  dos

movimentos  populares  havidos  em  junho  deste  ano  no  Brasil,  que  colocaram  o

sistema educacional e sua necessidade de melhoria no centro da pauta brasileira. A

partir  disso,  a  presidenta  Dilma,  reconhecendo  essa  necessidade,  reenviou  ao

Congresso Nacional uma nova medida provisória estabelecendo que os royalties do

petróleo, do pré-sal, vão todos para a educação. O Congresso aprovou o emprego de

75% desses recursos em educação e 25% em saúde. Com mais o que estará no
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fundo social,  a partir  também dos recursos do petróleo, poderemos garantir  esses

10% do PIB na educação brasileira. Portanto, há de se comemorar o Plano Nacional

de  Educação.  Esperávamos  a  aprovação  desse  plano  na  semana  passada,  mas

houve um debate no Senado, com atraso do procedimento do projeto, mas ontem ele

o aprovou. Queria primeiro fazer essa congratulação ao Senado, à presidenta Dilma,

pelo  ato  corajoso  de  fazer  esse  investimento  em  educação  -  repito  -  há  muito

reivindicado, elevando-o a 10% do PIB. Essa é a primeira questão que reputo como

salutar para o sistema educacional brasileiro. Sr. Presidente, hoje, lamento mais uma

vez, a notícia do pior PIB apresentado por Minas Gerais desde 2009. Este ano houve

crescimento acumulado do PIB no Brasil de 2,4% e de apenas 0,2% em Minas, o que

recoloca  em  pauta  aquilo  que  estamos  criticando:  Minas  está  completamente

dependente da exportação e das  commodities  de café e minério de ferro.  Com o

preço mais baixo tanto do café quanto do minério no mercado internacional, Minas

Gerais tem entrado em um grande e assustador processo de estagnação econômica.

Aliás,  esse  é  um  dos  motivos  que  levou  Minas  Gerais  a  esse  processo  de

quebradeira, de falência, de ter a necessidade de buscar recursos que não são do

próprio Estado, como foi o caso do Funpemg, de rapar o tacho dos recursos dos

servidores públicos do Estado para completar um governo. É lamentável a situação

de estagnação de Minas Gerais. Cresceu apenas 0,2% o acumulado do PIB este ano,

contra o crescimento de 2,4% no Brasil. Outro dia ouvi alguns deputados falarem do

“pibinho” brasileiro e, agora, vemos que um dos motivos do PIB brasileiro crescer

menos até que a nossa expectativa - pois 2,4% no acumulado do ano não é o PIB

necessário - é a estagnação de alguns estados. Isso puxa o PIB nacional para baixo.

Minas Gerais apresentou o pior PIB acumulado este ano. Repito: apresentou apenas

0,2%, em contradição com outros estados da Federação. Também quero lamentar

esse fato e torcer para que, em Minas Gerais, haja outro procedimento de enxergar a

evolução do Brasil e retratá-la aqui, para que o desenvolvimento alcançado em nível

nacional possa ser também o desenvolvimento mineiro.

Aliás Minas sempre puxou para cima o Brasil, mas agora, infelizmente, temos esse

dado negativo,  que já não é de hoje tem estabelecido PIBs muito pequenos pela

dependência  de  Minas  apenas  à  exportação  dessas  commodities,  e  não  a  um
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planejamento, desenvolvimento e crescimento tanto industrial como do setor agrícola.

Quero,  mais  uma  vez,  parabenizar  o  nosso  Senado  pela  aprovação  do  Plano

Nacional  de  Educação  e  pelo  investimento  de  10% do  Produto  Interno  Bruto  na

educação brasileira. Obrigado.

Suspensão da Reunião

O presidente - A presidência vai suspender a reunião por 1 hora e 20 minutos para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições

- Vem à Mesa:

ACORDO DE LÍDERES

A totalidade dos líderes com assento nesta Casa acordam sejam retirados da pauta

das reuniões de hoje as Propostas de Emenda à Constituição nºs 31/2012 e 47, 59 e

62/2013 e os Projetos de Lei nºs 3.077 e 3.507/2012 e 4.454 e 4.738/2013.

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2013.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A presidência acolhe o acordo e determina seu cumprimento.

Mesa da Assembleia, 18 de dezembro de 2013.

Dinis Pinheiro, presidente.

Questão de Ordem

O deputado Fred Costa - Sr. Presidente, questão de ordem. Caso o senhor não se

importe, poderia proceder à leitura novamente, apenas para que eu possa organizar

minha pauta, se não for inconveniente, por favor.

O presidente - A presidência solicita à assessoria que entregue uma cópia do que

foi lido ao deputado Fred Costa.

O deputado Fred Costa - Agradeço-lhe a atenção.

O presidente - Vem à Mesa requerimento do deputado João Leite em que solicita a

inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 4.740/2013 seja

apreciado em primeiro lugar e os Projetos de Lei nºs 3.811/2013 e 3.649/2012 sejam
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apreciados em último lugar, nessa ordem. Em votação, o requerimento. As deputadas

e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.740/2013, do governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  operação  de  crédito  com  o  Banco

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. A Comissão de Justiça

conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo

processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Adalclever  Lopes  -  Almir  Paraca  -  André  Quintão  -  Anselmo  José  Domingos  -

Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique -

Carlos Mosconi  -  Carlos Pimenta -  Dilzon Melo -  Duarte Bechir  -  Durval  Ângelo -

Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella

- Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -

Maria  Tereza  Lara  -  Neilando  Pimenta  -  Pinduca  Ferreira  -  Pompílio  Canavez  -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, votei “sim”.

O deputado Rogério Correia - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.

O deputado Antônio Carlos Arantes - Votei “sim”, Sr. Presidente.

O deputado Tadeu Martins Leite - Meu voto é “sim”, Sr. Presidente.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 46 deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovado o projeto. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.352/2013,  do  governador  do



4290
____________________________________________________________________________

Estado,  que  autoriza  a  abertura  de  crédito  suplementar  ao  Orçamento  Fiscal  do

Estado  em  favor  do  Fundo  Estadual  de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. A presidência

vai  submeter a matéria a votação pelo processo nominal,  de conformidade com o

parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos

deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio

Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos  Henrique -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred

Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -

Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira -  Liza Prado -  Luiz Humberto Carneiro -  Luzia  Ferreira -  Maria

Tereza Lara -  Neilando Pimenta -  Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério

Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia -

- Registra "não" o deputado:

Gilberto Abramo.

O deputado Hélio Gomes - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  50  deputados.  Votou  “não”  1

deputado. Está aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº  4.785/2013,  da  Mesa  da

Assembleia, que altera dispositivos da Resolução nº 5.100, de 29/6/1991, que dispõe

sobre  o  Apoio  às  Atividades  de  Representação  Político-Parlamentar  e  dá  outras

providências,  e  da  Resolução  nº  5.214,  de  23/12/2003,  que  altera  o  Sistema de

Carreira  dos  Servidores  da  Secretaria  da  Assembleia  Legislativa  e  dá  outras

providências.  A  Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do  projeto  com  as
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Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. A presidência vai submeter a matéria a votação

pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art.

63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico,

a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto, salvo emendas.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos -

Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco -

Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos Henrique -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta -

Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fabiano Tolentino

- Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio

- Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira -  Liza Prado -  Luiz Humberto Carneiro -  Luzia  Ferreira -  Maria

Tereza Lara -  Neilando Pimenta -  Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério

Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sebastião Costa -

Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, meu voto é "sim".

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  48  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação as Emendas nºs 1 e

2.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos -

Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Braulio Braz - Carlos

Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -

Duarte Bechir  - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa -

Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio -

Inácio Franco - João Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira

- Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -

Rosângela Reis - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes -
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Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Estão

aprovadas as Emendas nºs 1 e 2. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de

Resolução nº 4.785/2013 com as Emendas nºs 1 e 2. À Mesa da Assembleia.

Questão de Ordem

O deputado Sargento Rodrigues - Presidente, serei breve porque não queremos

atrapalhar esse clima de entendimento das votações. Gostaria de deixar claro que o

Projeto nº 4.785 tem um acordo nesta Casa, que foi trabalhado com o Presidente,

com o 1º-secretário, deputado Dilzon Melo, para que possamos incorporar a emenda

que diz respeito aos servidores de recrutamento amplo desta Casa. Espero que a

Mesa acolha, no parecer em segundo turno, essa emenda, que foi trabalhada por

este deputado e pelos deputados Adelmo Carneiro Leão, Sebastião Costa e Dilzon

Melo. Espero, Presidente, sem delongar, que dentro desse acordo de cordialidade o

projeto retorne à Mesa para parecer de segundo turno e que possa ser acolhida essa

emenda que diz respeito ao processo de avaliação e pontuação dos servidores de

recrutamento amplo. Era isso, presidente.

O presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 53/2013,

do governador do Estado, que institui o Regime de Previdência Complementar para

os servidores públicos titulares de cargos efetivos dos Poderes do Estado e membros

de Poderes, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e Defensoria Pública do

Estado de Minas Gerais, fixa limite máximo para a concessão de aposentadorias e

pensões de que trata o art. 40 da Constituição da República, autoriza a criação de

entidade fechada de previdência complementar, na forma de fundação, e dá outras

providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com

as Emendas nºs 1 a 3, que apresentou. As Comissões de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira opinaram pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a

3, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de

Fiscalização  Financeira,  que  opina  pela  aprovação  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresenta, e pela rejeição das Emendas nºs 4 a 7, apresentadas em Plenário. Com a

aprovação  do  Substitutivo  nº  1,  ficam  prejudicadas  as  Emendas  nºs  1  a  3,

apresentadas pela Comissão de Justiça. Com a palavra, para encaminhar a votação,
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o deputado Rogério Correia.

O  deputado  Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  vou  fazer  um  encaminhamento

rápido, mas não poderia deixar de colocar o nosso posicionamento em relação à

questão da lei  complementar  da  previdência.  Quero justificar  o  voto  contrário  em

relação  a  este  projeto  de  lei  complementar.  Embora  a  lei  complementar  de

previdência  precise ser  discutida,  não tivemos,  em Minas Gerais,  um debate real

sobre o quadro da previdência e o que precisa ser modificado, do ponto de vista

complementar,  para  a  frente.  Temos,  portanto,  uma  legislação  federal  à  qual  o

governo de Minas está procurando adequar-se.

Mas chamo a atenção dos nobres deputados e deputadas, deputada Maria Tereza

Lara, deputado Sávio Souza Cruz, para o fato de que essa alteração que está sendo

proposta  pelo  governo  do  Estado  tem  diferenças  cruciais  em  relação  ao  que  foi

aprovado nacionalmente. Portanto, esse projeto de lei complementar está longe de

ser  o  que  o  governo  está  dizendo,  que  apenas  repetiria  o  que  foi  alterado  pelo

governo  federal.  Aqui  existem  diferenças  muito  grandes  em  relação  ao  projeto

aprovado nacionalmente, como, por exemplo, deputada Maria Tereza Lara, o que diz

respeito  a  quem  e quais  empresas terão  responsabilidade.  Não se  coloca nesse

projeto sequer a obrigação de licitação dessas empresas.

Nenhuma das  dúvidas  levantadas  pelos  servidores  públicos  em  relação a  esse

projeto foi aceita pelo governo. Então, com a desculpa de que está regulamentando

para se adequar à legislação federal, o governo tem feito uma legislação muito pior

que a legislação federal aprovada. Chegamos a apresentar emendas ao projeto, mas

nenhuma dessas emendas apresentadas pelo Bloco Minas sem Censura foi aceita

pelas  comissões.  Chamo  a  atenção  dos  deputados  e  das  deputadas  para  isto:

apresentamos três emendas - e depois explicitarei melhor - a esse projeto de lei, que

foram  rejeitadas  nas  comissões.  Uma  delas  era  a  garantia  de  que  haveria

procedimento licitatório. Apresentamos emendas, mas não foram aceitas.

Os servidores públicos não tiveram nenhuma das suas sugestões acatadas nesse

projeto.  Mesmo  concordando,  em  tese,  que  possa  haver  um  projeto  de  lei

complementar  para  quem  receba  acima  de  R$4.100,00,  esse  projeto  precisaria

passar  por  uma  discussão  com  os  sindicatos,  com  os  deputados,  para  ser
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aperfeiçoado, mas isso não foi feito. Esse é o primeiro argumento que quero levar em

consideração para recomendar a todos os deputados e deputadas, especialmente do

Bloco Minas sem Censura, o voto contrário a esse projeto de lei complementar.

Tenho  um  segundo  argumento  e  é  importante  ressaltá-lo:  esse  projeto  só  foi

incluído  e  só  foi  feito  para  justificar  o  que o  governo fez  anteriormente,  ou  seja,

extinguiu o fundo de previdência, o Funpemg, do servidor público. Esse assunto já foi

bastante discutido aqui. Isso deixou Minas Gerais, a partir da sanção do governador,

inadimplente com o Ministério da Previdência. Minas Gerais hoje corre o risco de ter

verbas retidas de repasse da União exatamente porque não quis respeitar o fundo de

previdência do servidor público. Esse projeto de lei complementar, bem como a PEC

nº 62, que está sendo feita para permitir  que esse projeto seja aprovado, foi  feito

apenas  com  a  justificativa  da  retirada  dos  recursos  dos  servidores  públicos  do

Funpemg.

E não há outra conclusão a tirarmos a não ser que o Estado fez isso porque está

falido,  quebrado.  Minas  Gerais,  da  forma  como está,  não  aguenta  terminar  este

governo  e  precisou  colocar  a  mão  no  fundo  dos  servidores  de  quase

R$3.500.000.000,00, nos recursos dos servidores públicos. A extinção do Funpemg

foi  uma vergonha nacional,  e  o  Ministério  da  Previdência,  deputado Sávio  Souza

Cruz, já avisou que está receoso de isso virar exemplo para outros governos tucanos

que estão aí.

Já até alertei o Senador Requião, do Paraná, do PMDB, para que tenha cuidado,

pois o Estado do Paraná, assim como o de Minas, está quebrado, falido. Os tucanos

conseguiram falir  também o rico Paraná. Ele está completamente falido. Outro dia

saiu uma matéria no Folha de S.Paulo que fez um retrato daquele estado. Eu estava

lendo sem saber que era sobre o Paraná e pensei que estavam retratando Minas

Gerais.  Os números da falência estavam menores,  já que o Paraná é um estado

menor, menos rico, mas pensei  que era Minas Gerais com os números menores.

Quando olhei, vi que era o Estado do Paraná, que está quebrado. O Richa quebrou o

Paraná.  Disse ao Requião:  “Requião,  Aécio  quebrou Minas,  e o Richa quebrou o

Paraná. Os dois estados foram quebrados”. A previdência, no Paraná, ainda não foi

surrupiada,  ou  seja,  o  Richa  ainda  não  rapou  o  tacho  do  fundo  de  previdência
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daquele estado, mas alertei o Senador Requião porque isso pode virar moda, e um

dos grandes medos do Ministério da Previdência é este: que o que foi feito aqui vire

exemplo de gestão.

Este é o choque de gestão: roubam o dinheiro do servidor  e viram exemplo de

gestão.  Minas avançou no bolso do servidor;  Minas avançou no arrocho;  e agora

Minas avança acabando com o previdência do servidor público e com o seu fundo,

deixando o servidor com dúvidas sobre o futuro. Isso aconteceu em Minas Gerais.

Então,  estamos aí,  diante de um governo falido,  quebrado, que estabeleceu esse

projeto de lei apenas no sentido de justificar o fim do Funpemg.

Quero registrar meu voto contrário e solicitar aos deputados do Bloco Minas Sem

Censura e aos próprios deputados da base do governo que votem contra. Essa é

uma furada. Esse assunto tem que ser discutido com clareza, e não foi. Os servidores

não  puderam fazer  esse  debate.  Não há  aval  do  Ministério  da  Previdência.  Isso

poderá,  portanto,  corroborar  uma  radicalização  ainda  maior  do  procedimento

equivocado  feito  pelo  governo  do  Minas.  Queria,  Sr.  Presidente,  expor  esses

argumentos.

Finalmente, mais uma vez lamento aqui outro dado negativo de Minas Gerais hoje

noticiado no jornal  O Tempo e que já não é mais segredo para ninguém: o Brasil

alcança,  neste  ano,  do  acumulado  do  PIB,  um  acréscimo  de  2,4%.  É  um  PIB

razoável,  ainda  pequeno  em relação ao que ele  precisa.  Mas,  em Minas  Gerais,

alcançamos  o  pior  resultado  desde  2009:  0,2%  do  acumulado  deste  ano.  É

novamente um dos piores do País; é o “pibinho” de Minas que ajuda a puxar para

baixo o PIB do Brasil, que é bem superior a esse. Então, nesse quadro de Estado

falido, não podemos prejudicar mais ainda os servidores públicos. O governo tucano

quer jogar nas costas dos servidores públicos, dos trabalhadores e do povo mineiro a

culpa pela má gestão e pelo maldito choque de gestão que quebrou Minas Gerais

desde o governo Aécio Neves. Por isso, sou contrário à aprovação desse projeto.

O presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Sávio Souza

Cruz.

O deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, deputados que hoje compõem a

Mesa  dos  trabalhos,  deputadas,  deputados,  aqueles  que  nos  acompanham  das
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galerias e telespectadores da TV Assembleia, esse projeto de lei complementar, se

analisado isoladamente, poderia levar a uma conclusão pela sua conveniência.

Trata  o  projeto  de  instituir  um  regime  de  aposentadoria  complementar  para

servidores públicos do Estado de Minas Gerais. Curiosamente essa aposentadoria

complementar não alcançará a Polícia Militar. Nesse primeiro ponto fica uma dúvida.

Na  exposição  que  o  governo  do  Estado  fez  na  Assembleia,  a  aposentadoria

complementar é como a oitava maravilha do mundo. Os técnicos do governo que aqui

vieram  acompanhando  S.  Exa.  Renata  Vilhena  disseram  que  esse  fundo  será

excepcionalmente  positivo  para  os  servidores  do  Estado,  que  terão,  uma  vez

aprovado o PLC, um limite de aposentadoria na faixa de R$4.000,00, e tudo além

disso virá desse fundo de aposentadoria complementar, cuja adesão é compulsória.

Mas, se é tão bom, fica a dúvida: estaria a Polícia Militar sendo discriminada pelo

governo  do  Estado? Qual  é  a  razão de todo  o  efetivo  da  Polícia  Militar  ter  sido

excluído? Todos os servidores de todos os poderes, do Ministério Público, do Tribunal

de Justiça, do Judiciário, da Assembleia, do Executivo, passarão a ter esse limite de

aposentadoria  e  terão  essa  adesão  compulsória  ao  fundo  de  aposentadoria

complementar.  Mas,  deputado  Carlos  Mosconi,  curiosamente  a  Polícia  Militar  foi

excluída.

Há  alguns  que  advogam  a  tese  de  que  aquela  descrição  que  os  técnicos  do

governo  fizeram  aqui  não  é  tão  verdadeira,  que  esse  regime  de  aposentadoria

complementar não é tão maravilhoso e tão positivo como foi descrito e que o governo,

temeroso de uma reação da tropa da Polícia Militar,  excluiu a corporação.  Fica a

pergunta: é bom demais e a Polícia Militar está sendo discriminada, ou é ruim demais

e a Polícia Militar  está sendo apenas preservada, temendo o governo tucano uma

nova rebelião armada, como ocorreu, na última vez, no último ciclo tucano do governo

de Minas,  mais  especificamente  em 1998? Com  a palavra,  os  representantes  do

governo. Se é tão bom, por que não se inclui a Polícia Militar? Se é tão ruim, por que

preservar apenas a Polícia Militar? Por que não preservar desse regime a totalidade

dos servidores do Estado?

Feita essa primeira questão, inicio a minha fala dizendo que esse projeto não pode

ser analisado de forma isolada: ele se insere em um pacote de medidas que chegou
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simultaneamente à Assembleia e previa, primeiro, uma PEC para dar uma mínima

guarida àquilo que se queria fazer; segundo, o malfadado projeto do deputado Arlen

Santiago, que extinguiu o Funpemg. O Funpemg, como se sabe, fora criado em 2002,

ainda  no  governo  de  S.  Exa.  o  governador  Itamar  Franco,  atendendo  aos

mandamentos da Emenda nº 20 da reforma previdenciária.

E esse fundo vinha sendo capitalizado mensalmente com recursos extraídos dos

parcos contracheques dos servidores do Estado, e, ao longo desses 11 anos da sua

existência, acumulou um saldo de cerca de R$3.200.000.000,00, constituindo-se no

segundo mais líquido e bem administrado fundo dessa espécie no País, perdendo

apenas para o do Paraná.

O governo está quebrado. Minas Gerais tem choque de gestão, déficit zero e PIB

da China. Aliás, no tocante ao PIB da China, haverá mais um trimestre de recessão

em Minas, mais um trimestre de “pibinho”. Minas Gerais com 0,2% de crescimento, e

o Brasil com 2,4%, o que representa 20 vezes mais. Minas Gerais com um ritmo de

crescimento  de  apenas  5%  do  crescimento  do  Brasil.  Minas  Gerais  está

consolidando-se como um dos estados que menos cresce e onde mais aumenta a

criminalidade. São 11 anos sem se cumprir o mínimo constitucional da saúde e da

educação,  mas  a  propaganda...  E,  aliás,  deputados  e  deputadas,  os  senhores

notaram como cresceu a presença das peças publicitárias do governo nos últimos

tempos? A explicação é fácil. A lei eleitoral diz que, no ano da eleição, a propaganda

ou o investimento que pode ser feito pelo Estado tem de ser no máximo igual ao do

ano anterior, mas tudo isso é feito antes do período eleitoral, e é por essa razão que o

governo, combalido, quebrado, depauperado e inadimplente com seus fornecedores,

de  forma  desesperada,  inconsequente  e  irresponsável,  aumenta  as  inserções

publicitárias na mídia mineira e nacional, para ter a desculpa, no ano que vem e ainda

antes do início do processo eleitoral, de fazer esse desesperado esforço publicitário

para  tentar  lançar  uma cortina  de  fumaça sobre  a  quebradeira  que impuseram a

Minas Gerais.

O deputado Rogério Correia diz que o Richa quebrou o Paraná e que o  Aécio

quebrou Minas, mas a quebradeira de Minas é muito pior. No Paraná, pelo menos até

agora, não lançaram mão do fundo de previdência dos servidores do Paraná, e aqui
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eles  já  bateram  a  carteira  do  servidor.  Só  para  lembrar,  um  pouco  antes,  Yeda

“Cruzes” também já havia quebrado o Rio Grande do Sul. Fico com a sensação de

que quebrar os estados que administram deve ser mandamento estatutário do PSDB.

Não pode ser mera coincidência. O Azeredo já havia quebrado o nosso Estado antes,

e o Aécio fez a mesma coisa. O Richa quebrou o Paraná e a Yeda, o Rio Grande do

Sul. Isso não pode ser mera coincidência, mas, sim, um mandamento estatutário, que

deve fazer parte dos estatutos do partido.

Por essa razão e pelo fato de esse projeto se inserir no bojo de uma reforma que é

altamente negativa para o servidor do Estado, não valendo que isso seja analisado

isoladamente da PEC e do projeto que extinguiu o Funpemg, estamos encaminhando

o nosso voto contrário ao PLC nº 53/2013, para que fique claro aos servidores do

Estado e ao povo de Minas que o Bloco Minas sem Censura: PT, PMDB e PRB está

posicionando-se  contrariamente  à  batida  de  carteira  que o  governador  de  direito,

Anastasia, e o governador de fato, Aécio Neves, promoveram no bolso do servidor

público estadual no final de 2013. Portanto, essa manifestação ficará na história.

Concluindo, encaminho o meu voto contrário ao projeto de lei complementar. Muito

obrigado.

O presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Sargento

Rodrigues.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  -  Presidente,  como  estamos  tratando  de  um

assunto que diz respeito aos servidores públicos,  trago uma correspondência que

obviamente faz parte do meu encaminhamento, para depois me manifestar e concluir

o meu raciocínio. A correspondência foi assinada na data de 18/12/2013. (- Lê:)

“Exmos.  Srs.  Deputados,  vimos  através  desta  manifestar  nossa  decepção,  e

mesmo desilusão, em relação à maneira como vêm sendo tratados os pleitos dos

servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Ao longo de anos, vimos passarem por esta Assembleia diversos projetos de lei

concedendo  benefícios  e  melhorias  salariais  aos  servidores  de  outros  órgãos  e

Poderes do Estado. Nesse mesmo período, tentamos, por meio de diálogo respeitoso

e um trabalho incansável de convencimento, mediante a elaboração de estudos e

trabalhos  eminentemente  técnicos,  fazer  chegar  aos  dirigentes  desta  Casa  a
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necessidade de melhoria das condições de trabalho dos servidores da Assembleia,

notadamente no que diz respeito à sua remuneração. Esses servidores oferecem com

dedicação, comprometimento e zelo todo o suporte ao funcionamento e ao trabalho

da instituição e dos senhores deputados, em que destacamos as incontáveis viagens

ao interior  do Estado,  as reuniões e eventos realizados tanto na capital  como no

interior,  além da execução dos projetos do Direcionamento Estratégico Assembleia

2020,  que  têm  contribuído  para  uma  verdadeira  revolução  na  maneira  como  a

sociedade enxerga a Assembleia e seus deputados.

Há  algum  tempo,  os  servidores  da  Assembleia  tinham  como  parâmetro  de

comparação, no que tange a sua remuneração e benefícios,  os órgãos da esfera

federal, como a Câmara dos Deputados e o Senado da República. Hoje, percebemos

que  diversas  categorias  funcionais  do  Estado  de  Minas  Gerais  encontram-se  em

situação  melhor  do  que  os  servidores  da  Assembleia.  E  a  explicação  para  essa

situação é direta: ao longo do tempo, as políticas de pessoal desses órgãos vieram

sendo  aprimoradas,  por  meio  de  projetos  de  lei  aprovados  pela  Assembleia,

enquanto, dentro da própria Assembleia, ficamos praticamente parados no tempo.

Sabemos das dificuldades orçamentárias históricas do Estado de Minas Gerais, que

sempre  se  constituem  em  impedimento  para  o  avanço  em  relação  à  política

remuneratória  dos  servidores  da  Assembleia.  Mas  sabemos  também  que  a

Assembleia vem dando sua contribuição para o equilíbrio das contas públicas, para

isso cumprindo com extremo rigor a Lei de Responsabilidade Fiscal, desde a sua

implantação.  E,  dentro desse contexto,  do qual  estamos plenamente conscientes,

afirmamos com toda certeza que o atendimento às reivindicações dos servidores da

Assembleia  não  afastará  a  Assembleia  do  cumprimento  dos  pressupostos  da

responsabilidade fiscal.

Assim, em que pesem essas dificuldades, que sempre existirão, entendemos que é

premente o reconhecimento do trabalho e a efetiva valorização dos servidores da

Assembleia. Não é por acaso que a Assembleia de Minas é considerada a melhor

Assembleia do Brasil, o que muito nos orgulha, porque sabemos que essa conquista

se deve, em parte, ao trabalho de cada um de nós servidores.

Srs. Deputados, nós, servidores da Assembleia, reafirmamos nosso compromisso e
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nossa dedicação à Instituição. E, nesse sentido, vimos respeitosamente solicitar que

nossos  pleitos  possam  ser  finalmente  atendidos.  Sempre  abertos  ao  diálogo

construtivo, somos cordialmente Colegiado Diretor do Sindalemg.”

O  sindicato  pediu  a  este  deputado  que  fizesse  a  leitura,  na  íntegra,  dessa

correspondência, para que os deputados e as deputadas pudessem ouvir sua voz,

cobrando uma valorização do trabalho prestado. Quero ainda destacar a importância,

presidente Dinis Pinheiro, deputado Hely Tarqüínio, deputado Dilzon Melo, deputado

Adelmo Carneiro Leão, deputado Alencar da Silveira Jr., deputado Neider Moreira e

todos os deputados que compõem a Mesa da Assembleia, de que é preciso acatar a

emenda.

Sr. Presidente, lembro que estive com o Sr. José Geraldo de Oliveira, secretário-

geral da Mesa, na antessala do Plenário. Na presença do conjunto dos sindicatos de

servidores,  especialmente  de  recrutamento  amplo,  retirei  a  emenda que tinha  ao

Projeto de Resolução nº 4.785, com o objetivo e a segurança que foram repassados

pelo Secretário-Geral da Mesa e pelo deputado Dilzon Melo de que a Mesa havia

assumido o compromisso de incorporar, em parecer de 2º turno, a proposta que trata

da avaliação de desempenho dos servidores e, obviamente, da sua indenização em

caso  de  desligamento  dos  gabinetes  desta  Casa.  Sr.  Presidente,  lida  aqui  a

correspondência  do  Sindalemg,  abordo esse outro  tema.  Só retirei  a  emenda na

presença dos servidores, porque o Secretário-Geral da Mesa trouxe a informação de

que o presidente Dinis Pinheiro e os demais membros da Mesa acatariam, em 2º

turno, o que dizia respeito à avaliação e pontuação desses servidores e, obviamente,

de  sua  indenização  com  a  remuneração  de  um  salário  por  ano,  em  caso  de

desligamento, especialmente para os servidores de recrutamento amplo.

Espero que a Mesa cumpra o que o seu porta-voz, o secretário-geral da Mesa, José

Geraldo  de Oliveira,  prometeu.  Essa  emenda,  deputado Carlos  Mosconi,  é  muito

importante para os servidores de recrutamento amplo, que muitas vezes estão aqui

há  10  anos,  15  anos,  20  anos,  25  anos,  servindo  em  gabinete  de  deputados,

honrando os compromissos  com os deputados,  apoiando-os  em suas campanhas

eleitorais,  trabalhando  lá  na  ponta  da  linha,  viajando,  passando  pelos  mesmos

percalços por que passam os deputados e, muitas vezes, representando os próprios
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deputados. Portanto, espero que o presidente Dinis Pinheiro, o 1º-secretário Dilzon

Melo e os demais integrantes da Mesa da Assembleia possam cumprir e honrar o

compromisso que o secretário-geral da Mesa, o Sr. José Geraldo de Oliveira, firmou

comigo e na presença de todos os diretores de sindicatos, nesta Casa, para que essa

emenda  fosse acatada  no Projeto  de  Resolução nº  4.785,  da  Mesa desta  Casa.

Espero  que  esse  compromisso  seja  honrado,  que  o  parecer  de  2º  turno  seja

apresentado amanhã, já com o substitutivo, incorporando-se a esse projeto.

Essa  não  é  uma  ideia  isolada  dos  servidores,  deputado  Rômulo  Viegas:  foi

trabalhada na minha presença e na presença dos deputados Adelmo Carneiro Leão,

Dilzon Melo, 1º-Secretário, e Sebastião Costa. O deputado Dilzon Melo está no seu

sexto  mandato;  o  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  já  está  no  sexto  mandato;  o

deputado Sebastião Costa já está no sexto mandato; este deputado já está no seu

quarto mandato. Então nós, que conhecemos bem este Parlamento, sabemos das

demandas desses servidores de recrutamento amplo e esperamos que a Mesa da

Assembleia, presidida pelo deputado Dinis Pinheiro, possa incorporar esse projeto a

um substitutivo, o Projeto de Resolução nº 4.785. Esse projeto representa muito para

os  servidores  de  recrutamento  amplo  desta  Casa,  que  vêm  servindo  de  forma

brilhante,  com  muita  altivez  e,  acima  de  tudo,  com  muita  garra,  com  muita

determinação, e são cargos de confiança dos senhores deputados e das senhoras

deputadas.  Esperamos  que este  projeto  chegue a  Plenário  amanhã,  incorporado.

Portanto, presidente, encerro aqui o meu encaminhamento.

O presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado João Leite.

O deputado João Leite* - Sr. Presidente, deputado Dinis Pinheiro, Sras. Deputadas,

Srs.  Deputados,  telespectadores da TV Assembleia,  cidadãos e cidadãs de Minas

Gerais que acompanham as reuniões extraordinárias da Assembleia Legislativa, os

servidores de todos os Poderes são favoráveis à previdência complementar.

Tenho  a  oportunidade  de  representar  a  Assembleia  Legislativa  no  fundo  de

previdência, e esse é o desejo dos servidores do estado, ao contrário do que foi dito

aqui. Os servidores do estado desejam isso, e esperamos votar em relação a todas

as  instituições que  deem  oportunidade para  que os  servidores possam ter  a sua

previdência complementar.
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Deputado Carlos Mosconi, hoje estou muito interessado, pois convivi com o esporte

por mais de 20 anos, e vi algo impressionante, como vejo neste Plenário, que são

aqueles  que  torcem  contra.  Os  que  torcem  contra  estão  em  todos  os  lugares  e

querem que tudo vire um caos. Muitas vezes vi colegas meus no banco de reserva

torcendo contra o jogador que estava em campo. Ele queria que o cara jogasse mal

para que ele pudesse jogar. E, quando este entrava, jogava pior do que o outro que

estava jogando.  Eles torcem para que o outro seja muito ruim, para que possam

jogar.

Vejam o que acontece aqui. Muitos torcem contra o Atlético em Marrakech. A torcida

contra o Atlético está grande,  mas há também a torcida  organizada contra  Minas

Gerais.  Ela quer  que o Estado esteja quebrado:  “Ah,  Minas está quebrada.”  Eles

torcem contra porque querem jogar, mas têm jogado tão mal por aí! Eles querem sair

do banco de reserva para entrar em campo, mas jogam mal demais. Por exemplo,

vejam o que o governo federal está fazendo. Um dos nossos jornais publicou hoje

uma matéria sobre o trânsito de Belo Horizonte. Vejam como está o nosso trânsito. O

governo federal  retirou o IPI  dos automóveis.  A pessoa não paga o imposto,  e o

governo federal se esquece de que o IPI é um imposto a ser dividido com estados e

municípios. Quando o carro é vendido, ele tem de rodar por uma estrada, e o governo

do estado tem de investir nas estradas. Depois, ele rodará nas ruas, e os municípios

não têm dinheiro de IPI para investir  no trânsito.  O Estado de Minas Gerais e os

outros estados têm de conviver com isso. Não há dinheiro para investir em estrada e

para  alargar  as  ruas,  pois  o  governo  federal  tirou  o  recurso  dos  estados  e  dos

municípios.

Sabem qual foi a arrecadação do governo federal somente neste ano? Deputado

Carlos Mosconi, não me refiro à arrecadação de Brasília. Como o deputado Carlos

Mosconi foi deputado federal e presidiu o Inamps, sabe que lá não há uma árvore de

dinheiro.  Na  verdade,  o  dinheiro  vem  dos  estados  e  dos  municípios.  Os  que

acompanham esta reunião extraordinária devem saber que no café que tomaram e no

biscoito  que  comeram  pela  manhã  está  embutido  50%  de  imposto.  O  deputado

Antônio Carlos  Arantes é o nosso rei  do café,  pois  planta  e entende disso.  Esse

imposto vai para Brasília. Sabem quanto o governo federal arrecadou de imposto até
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agora? R$1.000.000.000.000,00. Desses, 70%, ou seja, R$700.000.000.000,00 ficam

na mão do governo federal, e o restante é dividido entre os 27 estados e os mais de

5.500 municípios. A conta não fecha. O governo do PT está quebrando os municípios

e os estados. O governo do PT é o pior da história para as pessoas. Tudo virou um

caos. O PT é o caos. Vejam o que ele está fazendo. E esse governo não manda

dinheiro para os municípios e para os estados. Isso é o caos. Como resolveremos

isso,  deputado  Rômulo  Viegas  e  deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  que  já  foram

prefeitos?

O metrô ajuda, não é? Quanto o governo federal pôs no orçamento para o próximo

ano para o metrô de Belo Horizonte? Mandou R$1.700.000.000,00 para o metrô de

Fortaleza. Deputado Gustavo Valadares, quanto o PT mandou para o metrô de Belo

Horizonte? Mandou R$100.000,00 e  vem aqui  dizer  que  Minas está quebrada.  O

deputado  Antônio  Carlos  Arantes  trouxe  este  jornal  aqui,  que  divulga  que  foram

destinados R$100.000,00 para o metrô de Belo Horizonte. Isso é uma piada. O PT

abandonou Minas Gerais, abandou estados e municípios. Esta é a verdade. É uma

piada, R$100.000,00 para o metrô de Belo Horizonte. Isso é inaceitável. Não tem um

deputado  do  PT  para  reclamar  disso.  “Ah,  Minas  quebrou,  Minas  quebrou,  Belo

Horizonte quebrou.” Mas cadê uma voz do PT, do PMDB para cobrar isso aqui? Isso

é uma vergonha nacional, deputado Alencar da Silveira Jr. Ora, R$100.000,00 para o

metrô de Belo Horizonte? Deputado Carlos Mosconi, Belo Horizonte tem que devolver

isso.  Por  que  tem  que  devolver?  Porque,  durante  cinco  anos,  o  metrô  de  Belo

Horizonte, a CBTU, tem mandado dinheiro para o metrô de Recife. Dizíamos que era

mandar por debaixo dos panos, mas, na verdade, mandaram por debaixo dos trilhos.

A  passagem  que  o  belo-horizontino,  que  o  contagense,  que  pega  o  metrô  no

Eldorado,  e  que  o  morador  de  Ribeirão  das  Neves,  que pega  metrô  na  Estação

Vilarinhos,  o PT pegou por  debaixo  dos trilhos  e desviou o dinheiro  para Recife.

Foram tirados do metrô de Belo Horizonte R$54.000.000,00 e levados para Recife.

Agora,  o  PT  vem  com  R$100.000,00  para  o  metrô  de  Belo  Horizonte?  É  um

escárnio com Belo Horizonte, é um escárnio com Minas Gerias. O que o PT está

fazendo neste País é um escárnio.  E a segurança pública? Hoje,  a Comissão de

Segurança  Pública,  a  requerimento  do  deputado  Cabo  Júlio,  premiou  policiais
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militares que apreenderam toneladas de drogas porque o PT abandonou as fronteiras

brasileiras. Imaginem, um carro é roubado no Brasil, o motorista da caminhonete, um

jovem,  é  morto.  Entra  com  a  caminhonete  na  Bolívia,  troca  por  drogas  e  por

US$3.000,00 legaliza o veículo. E não há uma palavra do governo brasileiro contra a

Bolívia.  Outro  dia,  deputado  Carlos  Mosconi,  ele  disse:  “Não  nos  curvamos  aos

Estados Unidos, não vamos brigar com a Bolívia. Temos que tratar bem a Bolívia.”

Ora, tratar crime, homicídio, tráfico de drogas dessa maneira? O governo do Estado

está com 60 mil  presos, cada um custa R$2.500,00.  Setenta por cento deles são

presos por tráfico de drogas, crime federal.

O  PT  abandonou  a  segurança  pública,  abandonou  o  transporte.  Não  há  uma

palavra em favor de Belo Horizonte, e nenhuma dos deputados do PT. Devolva esses

R$100.000,00 para o PT. Isso não serve de nada para o metrô de Belo Horizonte.

Queremos o que foi levado para Recife. Queremos um presídio federal em Minas

Gerais. Queremos que as fronteiras brasileiras sejam guardadas, deputado Romão,

porque, só este ano, o Triângulo Mineiro teve 900 pousos de aeronaves trazendo

drogas para Minas Gerais. Isso é um escândalo. Não há uma palavra do PT. Ora,

R$100.000,00 para o metrô, deputado Leonardo Moreira? Isso é um escárnio, uma

vergonha.  Não há  uma voz.  Só querem  dizer:  “Ah,  o  PSDB quebrou  o  Paraná”.

Sabem o que o Paraná tem hoje? Tem um batalhão da Polícia Militar na fronteira

porque  não há mais  um  soldado do Exército  na fronteira  brasileira.  O efetivo da

Polícia Federal: 10 mil homens.

Por  fim,  Sr.  Presidente,  o  soldado do Exército  Brasileiro,  na  Amazônia,  tem de

pescar  e  caçar  para  alimentar-se,  porque o  PT não  manda  alimentação  para  os

nossos soldados que estão em nossas fronteiras. Enquanto isso, entram drogas e

explosivos. E a segurança de Minas Gerais tem de dar conta disso. É uma vergonha

a liberação de 100 mil para o metrô da minha cidade. E o trânsito está dessa maneira.

Além disso, houve a retirada do IPI e a falta de repasse de recursos para estados e

municípios. Obrigado.

O presidente -  Com a palavra,  para encaminhar a votação,  o deputado Antônio

Carlos Arantes.

O deputado Antônio Carlos Arantes* - Sr. Presidente, encaminho favoravelmente ao
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projeto de lei que cria a previdência complementar, que é uma forma de proteção aos

nossos tão importantes servidores desta Casa e do Estado.

Gostaria  de  manifestar-me  sobre  o  PIB  mineiro,  que  realmente  foi  menor.  O

deputado Rogério Correia falou muito aqui sobre o “pibinho”. Minas Gerais tem uma

dependência  muito  grande  da  cafeicultura  e  do  minério.  Quanto  ao  minério,

infelizmente o Brasil ainda não conseguiu modernizar - não foi prioridade do governo

federal - as siderúrgicas, as indústrias para fortalecer mais a atividade e agregar valor

ao minério.

Sou do campo, o deputado João Leite me chamou de rei do café. Sou o rei do café

na xícara, porque tomo muito café. Conheço um pouco de café, como acontece com

o deputado Carlos Mosconi, que, aliás, conhece mais que eu, porque o café dele foi

campeão nacional em qualidade. Conhecemos bastante de café, mas conhecemos

muito  mais  da  vida  do  cafeicultor,  do  produtor  e  do  trabalhador.  O  PIB  mineiro

realmente foi menor porque o café está passando por uma crise terrível. É um setor

que pesa muito não apenas na economia de Minas, mas também na economia do

País. O Brasil tem uma dependência muito grande da cafeicultura, que gera 8 milhões

de  empregos  diretos  no  campo.  Além  disso,  essa  atividade  também  gera  muitos

empregos indiretos. Então, a cafeicultura é muito importante para o País.

Sempre que lemos alguma coisa sobre outros países, principalmente sobre países

desenvolvidos, verificamos que as atividades que mais pesam na economia deles são

direcionadas para o mercado. Se o mercado está bem, o equilíbrio é mantido. Se

começar  a  cair,  o  governo  intervém,  para  que  aquele  comércio,  aquele  tipo  de

produto, aquela atividade econômica se mantenha em seu nível. Isso não ocorre no

Brasil.  No passado isso aconteceu. Por exemplo, em 2000, durante o governo de

Fernando  Henrique,  quando  o  café  deu  uma  mergulhada,  as  lideranças  da

cafeicultura, os sindicatos, as cooperativas, os sindicatos de trabalhadores - houve

muito desemprego - se reuniram. O presidente Fernando Henrique foi imediatamente

acionado. No outro dia, o café disparou, subiu novamente, porque o governo tinha

credibilidade. Além disso, o Ministério da Fazenda, por meio do Pedro Malan e do

Banco  Central,  intervinha  no  mercado.  Como  o  mercado  entendia,  as  coisas  se

normalizavam.  Isso  não  acontece  hoje  no  Brasil  com  a  presidente  Dilma.  A
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cafeicultura está quebrada, porque não existe mais confiança no governo federal, que

está deixando essa atividade ao deus-dará, fazendo com que o produtor se ferre. O

governo federal não gosta do café, essa é a realidade. O café não subiu a rampa do

Planalto. São mais de 300 mil produtores de café no Brasil. A maioria está em estado

de  falência,  principalmente  porque  aqueles  que  vivem  nas  montanhas  têm  uma

dependência muito alta de mão de obra e de tecnologia. Então, não se conseguem

resultados por meio de equipamentos e máquinas, mas por meio do trabalho braçal.

Aí, existem dificuldades como carência, custos elevados, uma justiça do trabalho que

tem  sido  impiedosa,  uma  legislação  que  chega  a  extremos.  É  necessário  que

tenhamos uma legislação que proteja o trabalhador, que lhe dê todos os direitos - o

produtor tem de respeitar isso -, mas não pode ter os exageros que tem tido. Isso

impacta diretamente na economia mineira, causando essa quebradeira no setor do

café.

Vou citar um exemplo de que o governo federal perdeu a credibilidade, quando se

fala de mercado. A presidente Dilma foi a Varginha, fez um anúncio importante sobre

a universidade e também sobre a salvação da cafeicultura. Foi muito bom. Varginha é

praticamente  a  capital  mineira  do  café,  uma das  capitais  brasileiras  do  café.  Ela

anunciou algumas medidas, não é, deputado Carlos Mosconi? Acompanhamos como

se fosse o final da Copa do Mundo, porque era a salvação da cafeicultura. Isso criou

ânimo nas  pessoas.  Porém,  quando  vemos  as medidas,  é  uma piada.  Deputado

Inácio Franco, as medidas foram tão ruins que, ao invés de a Bolsa subir, ela caiu. No

dia em que a presidente Dilma fez o anúncio em Varginha, o mercado despencou. Ela

está muito mal assessorada. Ela não tem obrigação de entender de tudo, mas precisa

ouvir  quem  entende.  As  pessoas  têm  alimentado  a  presidente  com  informações

altamente negativas, tanto que o mercado despencou no dia em que ela anunciou a

recuperação da cafeicultura.  Será que eles não entenderam o fracasso, para que

voltassem  atrás  e  repensassem  e  refizessem?  Anunciou-se  uma  prorrogação  de

dívida  para  5  anos.  Essa  prorrogação  tem  tantas  exigências  que  a  maioria  dos

cafeicultores,  aqueles  que  realmente  precisam,  não  se  enquadram.  Não  se

enquadram e  continuam  falidos.  Aconteceu o  que  aconteceu.  O  mercado só  não

despencou  mais  porque  o  dólar  subiu  naqueles  dias.  Caso  contrário,  teria
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despencado mais ainda.

Hoje,  há  pessoas  vendendo  café  de  média  para  baixa  qualidade  a  menos  de

R$200,00  a  saca,  enquanto  o  custo  de  produção  é  R$380,00.  E  esse  não  é

levantamento  feito  pela  Federação  da  Agricultura,  que  representa  os  produtores

rurais.  É  levantamento  feito  pela Fundação João Pinheiro,  pela  Fundação Getúlio

Vargas, pela Conab, enfim, por órgãos do governo, demonstrando que o custo de

produção de uma saca de café já ultrapassou muito os R$350,00. O governo federal

se esquece da importância da agricultura, e Minas Gerais tem pago muito caro por

isso, porque hoje o mercado vende muito menos. Em nossa região há, por exemplo,

uma grande rede de lojas. Não citarei o nome, mas é um pessoal muito sério da

região do Sul de Minas. Eles abriram filiais em várias cidades. Onde a economia é

baseada no café, eles estão no vermelho e dizem que a vontade é fechar as portas;

onde a economia está também em algumas indústrias, há outras atividades, ainda

conseguem  sobreviver.  Então  falta  responsabilidade  ao  governo  federal  para  ver

quais são as atividades que impactam de forma importante na geração de emprego,

na economia do estado, para agir de forma certa.

Deputados  parceiros,  penso  que  talvez  a  presidente  queira  ouvir  o  que  a  ela

interessa. O pessoal do setor automobilístico ela ouve bem, tanto que não há crise no

segmento. Estão só vendendo carro e desonerando o IPI. Entretanto, ao retirarem o

IPI, tiram-se recursos do bolo que vão para as prefeituras, que estão com a corda no

pescoço. As prefeituras estão bancando a desoneração do governo federal. E as ruas

se enchem de carros, o trânsito está cada vez pior e são maiores as dificuldades de

as  empresas  investirem  em  mais  produtividade  dos  empregados.  Há

congestionamentos, acidentes, e estresse nas famílias. A solução seria o transporte

de qualidade. Com R$100.000,00, será possível fazer provavelmente meio metro de

metrô para Belo Horizonte e lá lançar uma pedra fundamental, que é fazer política

como  sempre  aconteceu.  Hoje  inclusive  tive  notícias  do  anel  rodoviário,  tão

propalado. Mata-se gente, mata-se gente e a cada dia se fala em projetos. O projeto

do  anel  rodoviário,  parece-me,  não  foi  colocado  na  gaveta,  foi  colocado  no

congelador. Colocaram no congelador do governo federal para ficar quietinho lá.

Infelizmente é isso o que está ocorrendo no País, assustando-nos e preocupando-
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nos, pois queremos um país pujante, que cresça, desenvolva-se, gere emprego e

renda e gaste o dinheiro com seriedade,  como ocorre no governo do Estado. Os

recursos na mão do governo de Minas crescem, desenvolvem e fazem as coisas

mudar para melhor.  Infelizmente no governo federal as coisas não acontecem, há

muito barulho e pouco resultado. Muito obrigado.

O presidente -  Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Ulysses

Gomes.

O  deputado  Ulysses  Gomes*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  vou  fazer  o

encaminhamento desse projeto, contra o qual vota a nossa bancada, o nosso bloco.

Entendo que, se fôssemos discutir o mérito do projeto, seguindo as orientações do

governo  federal,  do  Ministério  da  Previdência,  nos  caberia,  é  claro,  votar

favoravelmente. Mas o nosso posicionamento vai além, principalmente em relação à

forma  como  fomos  levados  hoje  a  votar  esse  projeto  que  institui  o  Regime  de

Previdência Complementar para os servidores públicos. Obviamente isso se iniciou

com a forma truculenta como o governo extinguiu, acabou com o Funpemg.

Nas últimas duas semanas tivemos a oportunidade nesta Casa de debater a fundo

essa  questão,  com  a  manifestação  de  diversos  servidores  dos  vários  setores  do

serviço público de Minas Gerais. Eles reivindicaram, pediram, imploraram e alertaram

os  deputados  e  as  deputadas  para  que  não  acabássemos  com  esse  patrimônio,

construído ao longo dos últimos 13 anos, o Funpemg, um fundo superavitário, forte,

que garantia a aposentadoria de cerca de 65 mil servidores estaduais. O governo se

portou  de  forma  truculenta,  não  conversou,  não  dialogou,  não  debateu  com  os

servidores, e acabou com o fundo.

Hoje  votamos  esse  projeto,  consequência  um  pouco  de  todo  esse  processo.

Independentemente do seu mérito, das suas razões legais, é importante voltarmos a

dizer e a lamentar o fato ocorrido em relação ao Funpemg e que nos faz posicionar

contrariamente ao projeto, pela forma como foi todo esse procedimento.

Ouvindo alguns companheiros que me antecederam desta tribuna, é impossível não

aproveitar a oportunidade para fazer algumas comparações e alguns relatos. Vi um

deputado raivoso. É até natural  que esteja um pouco incomodado,  talvez com os

avanços do governo federal.  O que não podemos aceitar  é a injustiça.  Deputado
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Rogério Correia, acho natural a raiva, a injúria, a preocupação do nobre deputado que

aqui esteve. Como está incomodado com os avanços do governo federal, ele está

raivoso.  Até  aí  está  na  política,  é  natural,  mas  não  podemos  ser  injustos.  E  o

deputado que me antecedeu foi muito injusto, quando só olhou o governo federal,

preocupado  com  os  anúncios  que  a  presidente  Dilma  fará  de  investimentos  em

mobilidade urbana na Capital,  no metrô,  que somarão quase R$3.000.000.000,00.

Obviamente  a  mídia  mineira,  controlada  pelo  governo  de  Minas,  já  divulgou

manchetes, preocupada com o que a presidente vai anunciar no encerramento do

ano. Todos estão em alerta e raivosos, porque a presidente vai anunciar bilhões de

reais de investimento em mobilidade urbana em Minas Gerais.

O Estado não tem dinheiro para muita coisa e tem hora que não consegue nem

empréstimo, Deputado Pompílio. Aliás, ao extinguir o Funpemg, o governo perdeu o

Certificado de Regularidade Previdenciária e, consequentemente, não poderá fazer

mais  empréstimo.  Não  tem  dinheiro.  Uma emenda  minha  de  2012  foi  publicada,

anunciada,  tiramos fotos  com as  entidades,  mas ao irmos  à  área de saúde para

receber  a  emenda,  sabem  qual  foi  o  anúncio  feito  pelo  secretário?  Não  temos

dinheiro para pagar os R$400.000,00. O governo não tem dinheiro há um ano. Ao

chegar na secretaria, o anúncio é um só: não temos dinheiro para pagar. Obviamente,

o deputado fica incomodado, porque a presidenta Dilma cada vez mais anuncia mais

recursos para Minas Gerais e não conseguimos saber para onde estão indo esses

recursos.

Vem um deputado aqui questionar,  por exemplo, a questão do metrô.  Deputada

Maria Tereza Lara, o deputado do PSDB que me antecedeu conhece muito de metrô.

Estamos vendo o que está acontecendo em São Paulo,  o “trensalão”,  com todas

essas  denúncias  envolvendo  o  metrô  de  lá.  Mesmo assim,  eles  souberam  como

operar os investimentos do metrô. São Paulo ainda conseguiu fazer um pouquinho,

mas as denúncias mostram todo o esquema de corrupção que houve em torno do

metrô. Em Minas, não deram conta nem de investir. Por exemplo, a responsabilidade

de apresentação do projeto de mobilidade urbana do anel  viário  é do governo de

Minas. A presidenta Dilma já deixou claro que o dinheiro está à disposição, mas eles

não conseguem nem elaborar  o projeto. Acho que a corrupção é tão grande que
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come o dinheiro na fonte. Prova disso é o que fizeram com o governo do Estado, que

chegou  nessa  situação:  está  quebrado,  sem  dinheiro,  não  consegue  pagar  uma

emenda nossa, não consegue cumprir  um acordo. Requenta acordo o ano inteiro

para pagar uma pequena emenda. E não consegue pagar emenda de um ou de outro

deputado. O governo do Estado está quebrado. É natural que a população cada vez

mais fique consciente dos avanços do governo da presidenta Dilma, que cobre mais

de  nós.  E  a  presidenta  anuncia  ainda  mais  recursos  para  cá,  sabendo  das

dificuldades pelas quais Minas Gerais passa.

O  deputado,  angustiado,  preocupado,  questionou  sobre  segurança  pública,

deputado Rogério Correia.  Por que não discutimos a segurança pública de Minas

Gerais? Ela não tem dinheiro, não tem efetivo. Por que não discutimos a situação das

cidades fronteiriças, onde enfrentamos grande problema com furtos e roubos a caixas

eletrônicos? Há diversos crimes acontecendo nas cidades que fazem divisa com São

Paulo,  Goiás  e  Espírito  Santo.  É  a  segurança  pública  de  Minas  Gerais  que

deveríamos debater aqui. É óbvio, é evidente que temos uma responsabilidade com o

País. Podemos avançar ainda mais na segurança pública, que é responsabilidade do

Estado. Mas aqui  Minas Gerais não cumpre seu dever,  não destina dinheiro para

essa área. Se não fossem os nossos prefeitos e prefeitas a garantir dinheiro para a

gasolina,  não  haveria  carro  da  polícia  rodando  nas  cidades  do  interior.  Se  não

disponibilizassem pessoal administrativo para ajudar, não haveria segurança pública.

Se os prefeitos não disponibilizassem dinheiro para manutenção de carro, as viaturas

ficariam paradas nas cidades. Esse é o caos que impera em Minas Gerais.

O deputado veio aqui, angustiado, nervoso, preocupado, questionando o governo

federal sobre o caos instalado no País. Mas isso é porque ele vive em Minas. Devido

ao reflexo do caos de Minas, ele acha que isso está acontecendo em todo lado. É o

caos da segurança pública em Minas Gerais que faz o deputado do PSDB vir aqui tão

angustiado e preocupado com a situação que estamos vivendo,  tanto na área da

mobilidade urbana, quanto da segurança pública.

Falaram do PIB. Sempre falaram que Minas contribui para jogar o PIB do Brasil

para  cima,  mas,  infelizmente,  o  PIB de  Minas  caiu.  Há lógica  em questionar  um

governo que vem avançando cada vez mais no Brasil, transformando e mudando o
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nosso país, pois veem o reflexo de um governo em decadência nas Minas Gerais de

hoje.  Não podemos  comparar  dessa forma,  porque  assim  vamos  imaginar  que o

Brasil está como Minas: quebrado, decadente. E não é isso, é exatamente o processo

inverso.

Por isso, não há dúvida de que a população, ciente de todo o processo, cada vez

apoia  mais  o  governo  da  presidenta  Dilma  e  está  preparada  para  mudar  Minas

Gerais,  para  eleger  um  novo  governador,  para  acabar  com  essa  história  de

decadência no nosso Estado.

Por fim, companheiros e companheiras, não vou aprofundar-me muito na questão

do café, mas queria compartilhar a minha experiência positiva de ontem, em Poço

Fundo, em que visitei uma das principais cooperativas do segmento, a Cooperativa

de Agricultores Familiares de Poço Fundo - Coopfam. Parabenizo os companheiros e

amigos da Coopfam. Lá estivemos com investidores do Catar, que estão investindo

em  mobilidade  urbana  -  deputado Rogério  Correia  -  na cidade  de Pouso Alegre.

Trata-se de um grande investimento, de mais de R$1.000.000.000,00 nos próximos

cinco  anos.  Estamos  trazendo  investidores  do  Catar  para  investir  em  mobilidade

urbana no Sul  de Minas e os  levamos para conhecer  um dos melhores cafés  do

mundo.

O Brasil é o maior produtor de café do mundo, e Minas é o maior produtor do País,

mas não tem política alguma para café. Sendo o maior produtor de café do Brasil, o

Estado de Minas Gerais deveria ter recursos não apenas para os eventos, que aliás

foram muito bons. Na comemoração dos 50 anos da OIC, mais de R$5.000.000,00

foram investidos pelo governo, mas é necessário investir também em produção, nos

produtores, e isso o governo de Minas não faz. É fácil questionar o governo federal,

que deveria pensar numa alternativa para o Estado, que é o maior produtor de café.

Uma excelente alternativa - e que já conhecíamos - é a Coopfam, que exporta café de

qualidade excepcional e cuja marca está consolidada no mercado; que leva o grão a

vários  países  do  mundo  e  está  crescendo  cada  vez  mais.  É  uma  cooperativa

organizada, tem mais de 270 famílias cooperadas e merece o nosso reconhecimento

e os nossos parabéns. Quando há seriedade, competência e qualidade, o resultado é

muito positivo.
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Se Minas Gerais fizesse do café uma política para dentro, uma proposta para os

produtores - e não só uma política de marketing, mas uma política para os produtores

-, com certeza o nosso Estado despontaria ainda mais. É importante registrar que os

nossos produtores merecem toda a atenção, todo o respeito e todo o apoio por levar

ao mundo o nome de Minas Gerais, pela qualidade do seu café.

O presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a deputada Maria Tereza

Lara.

A deputada Maria Tereza Lara* - Sr. Presidente, enquanto chegam os deputados,

gostaria de fazer uma declaração, de público, uma definição do nosso Bloco Minas

Sem Censura.

Com relação ao mérito do projeto, sou favorável pois acho que os trabalhadores

brasileiros  têm  direito  a  uma  previdência  complementar.  Mas,  pelo  processo  que

ocorreu  nesta  Casa,  pela  extinção  do Funpemg e  em  consonância  com o  bloco,

declaro publicamente meu voto contrário.

O presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Pompílio

Canavez.

O  deputado  Pompílio  Canavez*  -  Deputado  Dinis  Pinheiro,  nosso  presidente,

deputadas  e  deputados,  público  que  nos  assiste,  deputada  Maria  Tereza  Lara,

realmente a forma como se deu o fim do fundo de previdência dos servidores acabou

redundando na criação do fundo de previdência complementar.

Queria  mencionar  o  que  a  imprensa  publica  hoje;  infelizmente  é  algo  de  se

lamentar.  O jornal  O Tempo de hoje noticia  a estagnação da economia do nosso

Estado, o que é terrível porque significa menos empregos, menos desenvolvimento,

menos recursos para os municípios, para a saúde e para a educação. Minas cresceu

apenas 0,2%, enquanto o Brasil cresceu 2,4% - e também é pouco. Se Minas tivesse

alcançado um crescimento maior, se a sua economia não fosse tão dependente do

café e da mineração, certamente os impactos desses produtos não seriam tão fortes

e não afetariam tanto o nosso desenvolvimento.

Constatamos, em todo o Estado, um profundo reflexo que é consequência dessa

estagnação.  Esse  foi  o  termo  utilizado  pelo  jornal  O  Tempo,  que  declara  aqui

“estagnada”. Ora, estagnada é algo que está completamente parado, sem vida, sem
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perspectiva. Ou seja, o problema não se resolverá agora, porque o nosso Estado

depende demais  da  cafeicultura,  da  mineração e  não tem, como outros  Estados,

outras vocações econômicas ou os governos não souberam até hoje aproveitar os

próprios recursos naturais que temos. A nossa cafeicultura é desenvolvida e bem-feita

pelos nossos cafeicultores, então, como os governos não souberam aproveitá-la, a

economia de Minas está estagnada. É por isso que essa matéria está aqui na página

de  Economia do  jornal  O  Tempo.  De  maneira  geral,  isso  terá  reflexo  claro  na

economia do Estado.

Também há outro exemplo: já que é para falarmos o que sai na imprensa, saiu aqui

também no jornal  Estado de Minas:  “Guerra  total  à  dengue”.  O nosso Estado foi

recordista em dengue no ano passado e neste ano. Sou da Comissão de Saúde -

inclusive, até chamamos o secretário Antônio Jorge para que os mineiros pudessem

entender por que Minas Gerais detém esse terrível recorde de casos de dengue no

Brasil. Pelo que estou vendo aqui e para quem lê a matéria direito, infelizmente pode-

se  prever  que  manteremos  o  recorde  de  números  de  casos  de  dengue  e  até

aumentaremos, porque não há recursos para investimentos e nenhuma política em

que possamos sentir confiança. Os municípios são deixados a sua própria sorte.

Na semana passada houve o encontro dos prefeitos capitaneados pela AMM para

tratar sobre a dificuldade dos municípios mineiros.  Não pude estar presente, mas,

como fui candidato à presidência da AMM e fui prefeito da minha querida Alfenas,

sempre  digo  que,  se  o  governo  do  Estado cumprisse  o  que  tem de  cumprir,  os

municípios teriam outra realidade, outra situação. O deputado Ulysses Gomes, que

me antecedeu, falou da precariedade da segurança e ainda citou a nossa região, a

extensa fronteira que o Sul de Minas tem com São Paulo e com o Rio de Janeiro. Há

precariedade da Polícia Militar; há precariedade da Polícia Civil; há falta de recursos.

O deputado Adelmo Carneiro Leão falou disso aqui no dia da reunião do “Basta” que,

aliás, teve participação de poucos prefeitos. Quantas vezes os prefeitos não têm de

pegar recursos que seriam melhor empregados no município em várias áreas para

colocar gasolina no carro da polícia ou poder comprar pneu? Quando era prefeito, 30

servidores eram pagos pelo município e trabalhavam em uma delegacia regional em

Alfenas.  Na época,  o secretário de Defesa ficou preocupado e até me pediu que
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diminuísse o número de servidores. Falei com ele: “Olha, se o Estado cumprir o seu

papel e contratar servidores, destinar delegados, escrivães e pessoal administrativo

para  a  delegacia,  será  bom porque  esse  pessoal  poderá  ser  colocado  em  outro

lugar”. Como o Estado não faz isso, a segurança da cidade fica em risco; como o

Estado  não  cumpre  o  seu  papel,  o  município  acaba  tendo  de  cumpri-lo.  Hoje,

Rogério, o prefeito que está lá não faz mais isso, e uma pesquisa recente mostrou

que a cidade foi tomada pelo tráfico, pela insegurança, pelo pânico, pelo medo das

pessoas de saírem às ruas. Não há investimento do Estado, e o município também

não quer investir. Ele será tomado pela dengue.

Rogério, até mostrei  a matéria do jornal  Estado de Minas sobre a dengue. Nós

fomos  recordistas  em casos  de dengue  e  seremos  recordistas  no  ano que  vem,

porque nada está sendo feito de maneira eficiente, de maneira eficaz para combater a

dengue. Estou vendo aqui o meu companheiro Cornélio Souza Cruz, do Sul de Minas,

que sabe o que estou dizendo. Em Nepomuceno, em Lavras, em Carmo, em toda

aquela região a dengue está tomando conta. Os prefeitos estão trabalhando, mas

eles  não dão conta.  Se não houver  uma política pública,  definida,  bem feita  pelo

governador, vamos conviver com esses recordes, que vêm sobretudo, de um termo

que o Jornal Estado de Minas usou: estagnação. Quando se usa esse termo significa

que a coisa vai muito mal e que não há perspectiva de melhorar. Dr. Wilson, o senhor

que é da Comissão de Saúde,  como eu,  sabe que procuramos o secretário,  que

explicou, explicou e ficamos do mesmo jeito. Estamos preocupados porque além da

campanha,  quais  são  as  medidas  direcionadas  que  o  governo  do  Estado  está

implantando para dar conta do mosquito? Estamos sendo vencidos pelo mosquito. É

triste saber que existem crianças adoecendo, que existem idosos adoecendo por falta

de uma política mais séria, mais bem definida. Uma política que nos dê tranquilidade

em relação à saúde. Era isso, Sr. Presidente.

O  presidente  -  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo

nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
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registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos

Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -

Doutor  Wilson  Batista  -  Duarte  Bechir  -  Fred  Costa  -  Glaycon  Franco -  Gustavo

Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio

Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro

-  Luzia  Ferreira  -  Neilando  Pimenta  -  Pinduca  Ferreira  -  Romel  Anízio  -  Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

- Registram "não" os deputados:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Cabo

Júlio  -  Carlos  Henrique -  Durval  Ângelo  -  Gilberto  Abramo -  Pompílio  Canavez  -

Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Ulysses Gomes.

A deputada Rosângela Reis - Meu voto também é "sim", Sr. Presidente

O deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, meu voto é “não”.

A deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, meu voto é “não”.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 42 deputados. Votaram “não” 14

deputados. Está aprovado o Substitutivo nº 1, salvo emendas. Com a aprovação do

Substitutivo  nº  1,  ficam  prejujdicadas  as  Emendas  nºs  1  a  3.  Em  votação,  as

Emendas nºs 4 a 7.

- Registram "sim" os deputados e a deputada:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Cabo

Júlio - Durval Ângelo - Gilberto Abramo - Maria Tereza Lara - Pompílio Canavez -

Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

- Registram "não" os deputados e as deputadas :

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos

Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo
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Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair

Nogueira -  João Leite -  Juarez Távora -  Juninho Araújo -  Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia

Ferreira - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -

Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O deputado Fred Costa - Sr. Presidente, gostaria que fosse registrado meu voto

“não”.

O deputado Carlos Henrique - Meu voto é "sim", Sr. Presidente.

O presidente - Estão computados. Votaram "sim" 14 deputados. Votaram “não” 42

deputados. Estão rejeitadas as Emendas nº 4 a 7. Está, portanto, aprovado, em 1º

turno, o Projeto de Lei Complementar nº 53/2013 na forma do Substitutivo nº 1. À

Comissão de Fiscalização Financeira.

Questão de Ordem

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, esse painel está parecendo a CBF em

jogo do Fluminense, fica parada até virar o jogo. Não entendo isso.

O  presidente  -  Peço  desculpas,  deputado  Rogério  Correia.  O  deputado  Luiz

Humberto Carneiro acabou me confundindo, mas já chamei a atenção dele.

Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  493/2011,  do  deputado  Alencar  da

Silveira  Jr.,  que  altera  a  Lei  nº  12.666,  de  4/11/97,  que  dispõe  sobre  a  Política

Estadual  de Amparo ao Idoso e dá  outras providências.  A Comissão do Trabalho

opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao

vencido  em  1º  turno.  No  decorrer  da  discussão  foi  apresentado  ao  projeto  o

Substitutivo nº 2. Vem à Mesa requerimento do deputado Gustavo Valadares em que

solicita a inversão na preferência da votação, de modo que o Substitutivo nº 2 seja

apreciado  em  primeiro  lugar.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a  votação  do

requerimento, o deputado Fred Costa.

O deputado Fred Costa* -  Sr.  Presidente,  gostaria  de  parabenizar  V.  Exa.  e os

demais pares desta Casa que participaram não só da discussão do projeto de lei,

mas também, posteriormente a ela, do entendimento e da elaboração da emenda que

agora votaremos.

Quero lembrar aos nobres pares que, entre os 27 estados da Federação, 20 já têm
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lei  específica  que  trata  do  transporte  intermunicipal  para  os  idosos,  em  7  deles

limitando-se a dois salários mínimos a renda individual para, dessa forma, resolver

um  problema  existente,  já  que,  há  praticamente  duas  décadas,  existe  legislação

específica em Minas Gerais que não era cumprida. No transporte rodoviário, o idoso

já consegue viajar  gratuitamente; também no transporte municipal,  dentro de Belo

Horizonte, com o cartão BHBus Master; e, a partir de fevereiro, com o cartão Ótimo

Master, isso ocorrerá na região metropolitana.

Agora, com essa emenda construída a várias mãos, repito, com a participação e o

esforço de vários deputados estaduais, estabelecemos que os idosos acima de 65

anos, com renda individual inferior a dois salários mínimos, terão direito ao transporte

gratuito, limitado a dois assentos por viagem, desde que façam a solicitação até 12

horas antes e haja um desses dois locais disponíveis. Quero aqui fazer justiça ao

autor do projeto, o deputado Alencar da Silveira Jr., até aos deputados signatários da

emenda, deputada Liza Prado e deputados Dinis Pinheiro, Leonardo Moreira, Sávio

Souza Cruz e outros. Enfim, esperamos, dessa forma, fazer justiça a algo que já é

direito, mas que não estava sendo cumprido, sendo necessário o aprimoramento da

lei.

Lembramos que, até o ano de 2050, prevê-se que o Brasil terá a maior população

de idosos do mundo. O Japão, hoje, já tem 50 mil idosos com mais de 100 anos. E

Belo  Horizonte,  Minas  Gerais,  agora  sob  a  liderança  do  nosso  presidente,  está

avançando  muito,  não  só  com  essa  emenda  em  relação  ao  transporte  coletivo

público, mas também com o projeto que votaremos neste final de ano e que trata do

fundo do idoso, que viabilizará recursos para políticas públicas específicas.

Agradeço a compreensão dos nobres pares. Não quero ocupar ainda mais o tempo,

portanto acabo utilizando 4 minutos. Não poderia deixar de fazer esse registro e de

parabenizar  todos  os  pares  pelo  esforço  de  votarmos  essa  matéria  de  extrema

relevância para os idosos de hoje e, se Deus quiser, para todos nós, que seremos

idosos amanhã.

O presidente - Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A presidência vai

submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o
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parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos

deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo

nº 2.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

Ana Maria  Resende -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos  -  Antônio  Carlos

Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio -

Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dalmo

Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Durval Ângelo -

Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira -

João  Leite  -  Juarez  Távora  -  Juninho  Araújo  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo

Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -

Maria  Tereza  Lara  -  Neilando  Pimenta  -  Pinduca  Ferreira  -  Pompílio  Canavez  -

Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis  -  Sargento Rodrigues -  Sávio  Souza Cruz -  Tenente Lúcio -  Tiago Ulisses -

Ulysses Gomes - Zé Maia.

O deputado Vanderlei Miranda - Registro “sim”, Sr. Presidente. Esses terminais já

entraram em recesso.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  "sim”  57  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovado o Substitutivo nº 2. Com a aprovação do Substitutivo nº 2,

fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto

de Lei nº 493/2011 na forma do Substitutivo nº 2 ao vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

Questão de Ordem

O deputado Alencar  da  Silveira Jr.  -  Sr.  Presidente,  apenas para  agradecer  ao

Plenário, gostaria que V. Exa. pedisse ao secretário da Mesa para divulgar o nome do

autor do projeto.

O  presidente  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.180/2013,  do
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governador  do  Estado,  que altera  o anexo da Lei  nº  18.692,  de  30/12/2009,  que

uniformiza  os  critérios  de  gestão e execução para  transferência gratuita  de  bens,

valores  ou  benefícios  por  órgãos  e  entidades  da  administração  pública  estadual,

compreendidos  no  âmbito  dos  programas  sociais  que  especifica.  A Comissão  de

Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  com  a  Emenda  nº  1,  que

apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A presidência vai submeter a matéria a

votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,

c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo

eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emenda.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas :

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antonio Lerin - Arlen

Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -

Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista -

Duarte  Bechir  -  Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado -  Fred Costa  -  Gilberto  Abramo -

Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa -  Gustavo Perrella  - Gustavo Valadares -  Hélio

Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora -

Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza

Prado  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio

Souza Cruz - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé

Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  56  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o Substitutivo nº 1, salvo emenda. Com a aprovação do Substitutivo nº 1,

fica prejudicada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de

Lei  nº  4.180/2013  na  forma  do  Substitutivo  nº  1.  À  Comissão  de  Fiscalização

Financeira.
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Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.439/2013, do governador do Estado,

que  extingue  o  Instituto  de  Terras  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras

providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de Administração Pública

opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Justiça. A Comissão de Política Agropecuária opinou pela aprovação do projeto na

forma do Substitutivo nº 2, que apresentou, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação

do projeto na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Política Agropecuária, e

pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário,

voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação do

Substitutivo  nº  4,  que  apresenta,  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  3.  Com  a

aprovação do Substitutivo nº 4, ficam prejudicadas as Emendas de nºs 1 a 7. Com a

palavra, para encaminhar a votação, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, esse projeto do governo está no rol

do que o governo chama, equivocadamente, de reforma administrativa. E já seria um

absurdo fazer uma reforma administrativa em fim de governo; ano que vem vamos

entrar em processo de eleição, e o governo está falando de reforma administrativa.

Na verdade ele está, com esse projeto, acabando com o Instituto de Terras, e temos

um posicionamento contrário a isso.

O Iter é um instituto que foi criado a partir de muita luta dos trabalhadores rurais

sem  terra,  da  Fetaemg,  dos  sindicatos  dos  trabalhadores  rurais,  da  Fetraf  e,  em

especial, dos pequenos produtores, e seu objetivo é colaborar com a reforma agrária;

por isso, deveria colaborar com a regularização fundiária, com a regularização dos

lotes de terras, com projetos como o do crédito fundiário, que é importante em âmbito

federal,  mas  que  o  governo  do  Estado  de  Minas,  infelizmente,  não  consegue

encaminhar. Assim, em vez de ser uma solução para este governo, notadamente o

PSDB, o Instituto de Terras passou a ser um problema, por não conseguir executar as

políticas públicas.

Agora a solução do governo é a pior de todas. Ele quer acabar com o Iter e, com

isso,  não  ter  mais  nenhuma  responsabilidade  com  a  questão  agrária  em  Minas
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Gerais,  seja  com  a  reforma  agrária  ou  com  os  problemas  que  envolvem  terras

devolutas, que é algo fundamental. Existem milhões de hectares de terras devolutas

no Estado. O governo de Minas não consegue colocar nada à disposição da reforma

agrária,  e  o  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  acompanhou  bem  esse  problema

quando esteve à frente do Incra. Apenas uma única terra que diz respeito a uma

ocupação feita pelo MST em Rio Pardo de Minas, em Vereda Funda, foi repassada ao

Incra. Somente após muita ocupação e muita luta conseguimos que o Iter fizesse o

repasse dessas terras para o Incra para efeito de reforma agrária, e hoje existe lá um

belo assentamento de reforma agrária.

Existem milhares de hectares de terras devolutas, e o Iter nada consegue fazer

porque não há uma política para isso neste governo. A solução do governo é a pior

possível. Ele pega a criança e joga fora com fralda, água suja e tudo e acaba com o

Iter. Aliás, aqui esteve um camponês que disse, com muita propriedade, o seguinte:

“Uai, lá na minha terra, quando a enxada está ruim porque o cabo quebrou, a gente

conserta e não joga fora porque é pior e não vamos conseguir plantar nada”. O que o

governo está querendo fazer é exatamente acabar com o instrumento de realização

de reforma agrária.

Quero terminar para ser rápido. O Iter é uma conquista do trabalhador. Ele é fruto

de uma árdua conquista do trabalhador. O governador Itamar Franco, depois de uma

pressão muito grande, enviou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, e nós

aprovamos a criação do Iter. E agora este governo está terminando com o Iter. Com

muito  custo,  agora  o  governo  enviou  um  substitutivo  porque  procurei  pressionar

mediante várias reuniões realizadas a pedido meu, com a presença do governo e, em

especial, do sindicato dos trabalhadores rurais, no qual ele mantém o fim do Iter, mas

cria  uma superintendência  de  regularização  fundiária  dentro  da  Subsecretaria  da

Agricultura Familiar. Foi a única coisa que conseguimos para evitar um mal maior, que

era acabar com tudo. A proposta original era remeter tudo isso para a Ruralminas,

mas, como ela não tem a menor condição de desenvolver políticas públicas para a

agricultura familiar e para a regularização fundiária, na prática, isso iria acabar.

Existe uma PEC do governador - felizmente ela não entrou na pauta e espero que

não entre nunca -, que permite ao governo, em vez de doar a terra para a reforma
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agrária, doá-la para empresas agrícolas, inclusive para as plantadoras de eucalipto e

para as mineradoras. Essa PEC está tramitando aqui, se for aprovada realmente não

vamos precisar mais do Iter já que as terras devolutas do Estado serão passadas

para as grandes mineradoras ou para as grandes plantadoras de eucalipto. Vejam até

onde vai a consciência do governo em relação à questão dos sem-terras e da reforma

agrária. É por isso que querem acabar com o Iter. O desejo deles é pegar as terras

devolutas  e  passá-las  aos  grandes  proprietários,  plantadores  de  eucalipto  e  às

mineradoras,  deputado  Sargento  Rodrigues.  Realmente,  nesse  caso,  já  não  vão

precisar do Iter. Tudo será passado para a Ruralminas que vai distribuir a terra para

os grandes proprietários. É isso o que está posto na cabeça do governo. Este é um

governo a favor do latifúndio e dos ruralistas e contra a reforma agrária e o pequeno

produtor. Esse é o espelho do governo.

Sr. Presidente, o máximo que se conseguiu nesse substitutivo, que é melhor do que

o projeto original, foi criar uma superintendência de regularização fundiária dentro da

Subsecretaria da Agricultura Familiar, para substituir as funções do Iter. Recomendo

aos companheiros do bloco que votem contra. Não podemos votar favoravelmente e

acabar com o Iter. Vamos votar contra e que seja aprovado esse substitutivo que é

um mal menor. Votemos contra o fim do Iter. Obrigado, presidente.

O  presidente  -  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo

nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 4, salvo emendas.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo

Júlio - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir  - Fred Costa -  Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa -

Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -

Ivair  Nogueira  -  João  Leite  -  Juninho  Araújo  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo
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Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -

Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Zé Maia.

- Registram "não" os deputados e a deputada:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Durval

Ângelo - Elismar Prado - Gilberto Abramo - Maria Tereza Lara - Pompílio Canavez -

Rogério Correia - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O deputado Juarez Távora - Registro o meu voto “sim”.

O presidente -  Está computado. Votaram “sim” 44 deputados. Votaram “não”  13

deputados. Está aprovado o Substitutivo nº 4, salvo emendas. Com a aprovação do

Substitutivo nº 4, ficam prejudicados os Substitutivos nºs 1 a 3 e as Emendas nºs 1 a

7. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 4.439/2013 na forma do

Substitutivo nº 4. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Prorrogação da Reunião

O presidente - A presidência, nos termos do art. 21 do Regimento Interno, prorroga

a reunião até às 13h59min.

Declaração de Voto

O  deputado  Rogério  Correia  -  Só  quero  declarar  meu  voto  rapidamente,  Sr.

Presidente. No projeto aprovado, foi rejeitado o Substitutivo nº 3, que apresentamos

em nome do bloco. Esse substitutivo garantia a permanência do Iter e criava uma

secretaria de agricultura familiar e regularização fundiária, exatamente como existe

hoje  no  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário.  Então,  quanto  a  esse  aspecto,

votamos  contrários  à  retirada  do  Iter  e  apresentamos  -  e  ele  foi  rejeitado  -  um

substitutivo completo. Sr. Presidente, quero ressaltar mais uma questão importante:

foi  feito  também  um  compromisso  do  governo  tendo  em  vista  a  criação de  uma

diretoria de pesca e aquicultura. Deputado Gilberto Abramo, o governo comprometeu-

se  a  criar  essa  diretoria.  Não  seria  nesse  projeto,  mas  lembro  que  houve

conversações com a secretária Renata Vilhena e o secretário de Agricultura para que

houvesse pelo menos uma diretoria que cuidasse da questão da aquicultura e pesca

em  Minas Gerais,  o  que não existe  até hoje.  Faço apenas essa lembrança para
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cobrar, desde já, do governo a criação dessa diretoria. Obrigado.

O  presidente  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.440/2013,  do

governador do Estado, que altera as Leis Delegadas nº 179, de 1º/1/2011, que dispõe

sobre a organização básica e a estrutura administrativa pública do Poder Executivo

do  Estado,  e  nº  180,  de  20/1/2011,  que  dispõe  sobre  a  estrutura  orgânica  da

administração pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, e dá outras

providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de Prevenção e Combate às

Drogas opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão

Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou. A Comissão de Administração

Pública  opinou  pela  aprovação  do  projeto  na  foma  do  Substitutivo  nº  2,  que

apresentou,  e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça.  Com a

aprovação do Substituto nº 2, ficam prejudicadas as Emendas nºs 1 e 2. A Comissão

de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo

nº 2, da Comissão de Administração Pública, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da

Comissão  de  Justiça.  Emendado  em  Plenário,  voltou  o  projeto  à  Comissão  de

Fiscalização  Financeira,  que  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do

Substitutivo  nº  3,  que  apresenta,  e  pela  rejeição  das  Emendas  nºs  3  a  5,

apresentadas em Plenário. Com a aprovação do Substituto nº 3, ficam prejudicadas

as Emendas nºs 6 a 11. Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Cabo

Júlio.

O deputado Cabo Júlio* - Sr. Presidente, pretendo ser bastante rápido. Acho que na

relação  entre  oposição  e  situação  precisamos,  em  alguns  momentos,  ter  a

tranquilidade de entender que algumas vezes os apelos da oposição são acatados,

líder Mourão, pelo governo.

Quero,  publicamente,  fazer  um  agradecimento  especial  ao  governador  Antonio

Anastasia  e  dizer  o  porquê.  No  projeto  original,  havia  a  previsão  de  extinguir  a

subsecretaria  de  políticas  para  a  juventude.  Então,  pedimos  uma  audiência  ao

governo, junto à juventude partidária de todos os partidos, da direita e da esquerda.

Estava lá representada a juventude do PT, do PSDB, do PDT, do PPS, do PMDB,

do  PP,  ou  seja,  todas  as  juventudes  partidárias.  Tivemos  uma  reunião  com  o
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governador  do  Estado,  em  que  solicitamos  que  revertesse  sua  posição.  Quem

representava o PT era o presidente nacional, que, se não me engano, veio de Aracaju

ou  do  Piauí  para  essa  reunião.  Estava  na  contramão  a  ideia  de  transformar  a

subsecretaria  apenas  em  uma coordenadoria.  O  governo  federal  fazia  isso,  e  os

governos  estaduais  estavam,  pelo  contrário,  transformando  subsecretarias  em

secretarias. O governador disse: “Vou analisar, porque a ideia é justamente enxugar”.

Cerca de 15 ou 20 dias depois, em uma solenidade, estive com o governador, que me

disse: “Deputado, pode dizer às juventudes partidárias que acatei o pleito delas e não

mais transformarei a subsecretaria em uma coordenadoria”.

Então,  fica aqui,  por questão de justiça, líder  Mourão, nosso agradecimento em

nome das juventudes partidárias que foram lá. Falo isso porque fui provocado pelo

meu filho, Bruno Júlio, secretário-geral nacional do PMDB, que foi quem me provocou

para entrar nessa discussão. Fica aqui nosso agradecimento ao governo, em especial

ao  governador  Anastasia,  por  ter  acatado  nossa  sugestão  e  não  ter  extinto,  na

reforma administrativa,  a Subsecretaria  de Políticas  para a Juventude.  É isso,  Sr.

Presidente. Muito obrigado.

O  presidente  -  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo

nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 3, salvo emendas.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago -  Bonifácio Mourão - Cabo Júlio -

Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon

Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo

Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio

Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada -  Leonardo Moreira -  Leonídio Bouças -  Luiz Humberto Carneiro -  Luzia

Ferreira - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -
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Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sebastião  Costa -  Tenente  Lúcio  -  Tiago

Ulisses - Zé Maia.

- Registram "não" os deputados e a deputada:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Elismar

Prado - Gilberto Abramo - Maria Tereza Lara - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Romel Anízio - Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes - Vanderlei

Miranda.

O deputado Bosco - Sr. Presidente, meu voto é "sim".

O presidente -  Está computado. Votaram “sim” 43 deputados. Votaram “não”  14

deputados. Está aprovado o Substitutivo nº 3, salvo emendas. Com a aprovação do

Substitutivo nº 3, ficam prejudicados os Substitutivos nºs 1 e 2 e as Emendas nºs 1, 2

e 6 a 11. Em votação, as Emendas nºs 3 a 5.

- Registram "sim" os deputados e a deputada:

Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos -

Antônio Carlos Arantes - Cabo Júlio - Celinho do Sinttrocel - Elismar Prado - Gilberto

Abramo - Liza Prado -  Maria Tereza Lara - Pompílio Canavez -  Rogério Correia -

Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

- Registram "não" os deputados e as deputadas :

Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Ana  Maria  Resende  -  Antonio  Lerin  -  Arlen  Santiago -

Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva -

Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Fred Costa - Glaycon Franco -

Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Hely

Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada -  Leonardo Moreira -  Leonídio Bouças -  Luiz Humberto Carneiro -  Luzia

Ferreira - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -

Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O presidente - Votaram “sim” 17 deputados. Votaram “não” 39 deputados. Estão

rejeitadas as Emendas nºs 3 a 5. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de

Lei  nº  4.440/2013  na  forma  do  Substitutivo  nº  3.  À  Comissão  de  Fiscalização

Financeira.
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Questão de Ordem

O deputado Vanderlei Miranda - Sr. presidente, tenho em mãos uma decisão da

presidência,  de  26/4/2011,  que  diz  o  seguinte:  “A  presidência  da  Assembleia

Legislativa de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, considerando que, na 28ª

Reunião Ordinária, em 26/4/2011, os deputados Célio Moreira e Sávio Souza Cruz

suscitaram questão de ordem acerca da correta aplicação do art. 102 do Regimento

Interno,  no que diz respeito aos temas pertinentes a cada comissão permanente;

considerando, ainda, que a interseção entre os temas das diversas comissões é fato

comum, que pode e deve contribuir para o aperfeiçoamento do processo legislativo e,

em última análise, da democracia; considerando, ainda, que, nos termos do art. 81 do

Regimento Interno, é prerrogativa do presidente da Assembleia a direção e a ordem

dos trabalhos institucionais, decide: I - Havendo interseção temática em reunião com

a  presença  de  convidados,  audiência  pública,  debate  público  ou  visita,  sua

organização  promover-se-á  de  forma  conjunta  pelos  presidentes  das  comissões

afetas. II -  Ocorrendo divergência entre as comissões envolvidas, essa deverá ser

resolvida no âmbito do Colégio de Presidentes, nos termos do art. 2º da Deliberação

nº 1.735/1999, cabendo recurso nos termos do art. 6º do mesmo instrumento. Por

oportuno, lembra ao Plenário que, mais que de determinada comissão, um evento

institucional vincula toda a Assembleia Legislativa, com reflexos na imagem do poder

e na sua relação com a sociedade”. Sr. presidente, suscitei essa questão de ordem

para trazer à memória, já quase no final dos trabalhos deste ano, uma decisão da

presidência:  quando  as  discussões  em  comissão  coincidirem,  embora  sejam

comissões  diferentes,  elas  devem  interagir.  Contudo,  durante  todo  este  ano,  foi

recorrente uma determinada comissão tratar de um assunto pertinente a outra, mas

essa  outra  não  ter  sido  sequer  comunicada  desse  fato.  Gostaria  que  o  que  foi

decidido por V. Exa. mesmo - já que a data é 2011 e já era presidente desta Casa - de

fato valesse e que o Colégio de Líderes pudesse referendar isso mais uma vez, para

que, ainda que não participemos, sejamos notificados de que determinada comissão

está tratando de um tema que é pertinente a outra, até por uma questão de respeito,

de ética e de boa parceria de trabalho na Casa. Peço que faça valer essa decisão da

presidência. Esta é a minha questão de ordem.
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O presidente - V. Exa., deputado Vanderlei Miranda, está revestido de razão.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.441/2013, do governador do Estado,

que extingue o Departamento Estadual de Telecomunicações - Detel - e dá outras

providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de Administração Pública

opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou. A Comissão de Fiscalização

Financeira  opinou  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Administração

Pública.  Emendado  em  Plenário,  voltou  o  projeto  à  Comissão  de  Fiscalização

Financeira, que opina pela rejeição da Emenda nº 3. Com a palavra, para encaminhar

a votação, o deputado Vanderlei Miranda.

O deputado Vanderlei Miranda - Sr. presidente, já discutimos aqui esse Projeto de

Lei nº 4.441. Ele voltou à Comissão de Administração Pública e, agora, retorna ao

Plenário. Gostaria de merecer a atenção de V. Exa. e do vice-presidente para dizer

que  apresentarei  uma  emenda  em  2º  turno,  mas  gostaria  de  fazer  um  acordo.

Retorno ao assunto que tratei ontem da tribuna, que foi a fragmentação do Detel.

Primeiro o extinguia, agora não o extingue mais, fragmenta-o todo e transfere à

Rede Minas a responsabilidade de gerenciar as tevês chamadas ou consideradas

não comerciais. O meu apelo é para que tanto as tevês não comerciais quanto as

comerciais - hoje, o Detel tem a responsabilidade de fiscalizá-las e acompanhá-las -

continuem no Detel, permaneçam como estão no Detel. Como disse ontem, a Rede

Minas não tem estrutura para assumir esse pacote da fragmentação que está sendo

encaminhado para lá, deputado Ivair Nogueira. Vou fazer o encaminhamento, claro,

com a aquiescência do nosso bloco, para que o Detel continue cuidando das tevês

comerciais e não comerciais e que não as repasse à Rede Minas, por uma questão

estrutural.

Sr. Presidente, lembro mais uma vez que sabatinei aqui o diretor da Rede Minas.

Sabemos que na Rede Minas há uma deficiência estrutural de pessoal. Com mais

essa  carga,  com  toda  a  certeza,  isso  pode  prejudicar  as  tevês  que  já  estão

funcionando. Tudo pode perfeitamente continuar na estrutura do Detel, atendendo-se
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aquilo  que  o  governo  está  querendo  dentro  do  projeto,  apenas  mantendo-se  a

estrutura atual, ou seja, tevês comerciais e não comerciais sob a responsabilidade, a

gerência, a fiscalização e o acompanhamento pelo Detel. Essa é a minha questão em

relação ao encaminhamento. Naturalmente vou votar “sim” ao projeto, em primeiro

turno, mas encaminhando essa emenda para que o Detel fique com o trabalho de

acompanhar, fiscalizar e fazer tudo o que lhe compete.

O  presidente  -  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo

nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo

Júlio  -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio  Moreira  -

Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Glaycon

Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio

Franco  -  Ivair  Nogueira  -  João  Leite  -  Juninho  Araújo  -  Lafayette  de  Andrada  -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia

Ferreira - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -

Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

- Registram "não" os deputados e a deputada:

Adalclever  Lopes  -  Almir  Paraca  -  André  Quintão  -  Carlos  Henrique  -  Gilberto

Abramo -  Maria Tereza Lara -  Sávio Souza Cruz -  Tadeu Martins  Leite -  Ulysses

Gomes.

O  presidente  -  Votaram  "sim"  44  deputados.  Votaram  "não"  9  deputados.  Está

aprovado o Substitutivo nº 1, salvo emendas. Em votação, as Emendas nºs 1 e 2.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio
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Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo

Júlio  -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio  Moreira  -

Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Glaycon

Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio

Franco  -  Ivair  Nogueira  -  João  Leite  -  Juninho  Araújo  -  Lafayette  de  Andrada  -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia

Ferreira - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -

Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

- Registram "não" os deputados e a deputada:

Adalclever  Lopes  -  Almir  Paraca  -  André  Quintão  -  Carlos  Henrique  -  Gilberto

Abramo -  Maria Tereza Lara -  Sávio Souza Cruz -  Tadeu Martins  Leite -  Ulysses

Gomes.

O presidente -  Votaram "sim" 44  deputados.  Votaram "não" 9 deputados.  Estão

aprovadas as Emendas nºs 1 e 2.

Questão de Ordem

O deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, embora haja parecer pela rejeição

da  Emenda  nº  3,  essa  emenda  está  tratando  exatamente  do  que  eu  disse  aqui

anteriormente:  a unificação desse gerenciamento no Detel.  Apenas isso,  não está

mudando nada mais, nada menos, nem mexendo no projeto como um todo. Apenas

não está sobrecarregando a Rede Minas com mais funções, que, com certeza, vai ter

dificuldades para exercer. Não sei o motivo do parecer pela rejeição. O Detel não está

sendo extinto. Num primeiro momento, a proposta era extingui-lo. Repito: o Detel não

está  sendo  extinto.  Acredito  que  não  há  razão  para  que  essa  emenda  não  seja

acatada. Faço um apelo aos colegas deputados e deputadas para que votem pela

aprovação  da  emenda.  Se,  infelizmente,  eu  for  vencido  nessa  votação,  vou

reapresentá-la em 2º turno. Obrigado, Sr. Presidente.

O presidente - Em votação, a Emenda nº 3.

- Registram "sim" os deputados e a deputada:

Adalclever Lopes - Almir Paraca - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Cabo

Júlio - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - Fred Costa - Gilberto Abramo - Inácio



4331
____________________________________________________________________________

Franco - João Leite - Leonídio Bouças - Liza Prado - Maria Tereza Lara - Pompílio

Canavez - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes

- Vanderlei Miranda.

- Registram "não" os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão -

Bosco -  Carlos Mosconi  -  Carlos  Pimenta - Célio  Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Juninho Araújo - Lafayette

de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -

Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sebastião  Costa -  Tenente  Lúcio  -  Tiago

Ulisses - Zé Maia.

O deputado Juarez Távora - Sr. Presidente, o meu voto é “não”.

O deputado Antônio Carlos Arantes -  Sr.  Presidente, por favor,  solicito  que seja

retificado o meu voto. Meu voto é "não".

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 19 deputados. Votaram “não” 35

deputados,  totalizando  54  votos.  Está  rejeitada  a  Emenda  nº  3.  Está,  portanto,

aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 4.441/2013 na forma do Substitutivo nº 1

com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 4.442/2013, do governador do Estado,

que extingue a autarquia Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais -

Ademg  -  e  dá  outras  providências.  A  Comissão  de  Justiça  concluiu  pela

constitucionalidade  do  projeto  na  forma do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  As

Comissões  de  Administração  Pública  e  de  Fiscalização  Financeira  opinaram  pela

aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Justiça.

Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que

opina pela rejeição da Emenda nº 1. A presidência vai submeter a matéria a votação

pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art.

63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico,

a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,
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registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emenda.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo

Júlio  -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio  Moreira  -

Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Fred Costa

-  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Hely

Tarqüínio -  Inácio Franco -  Ivair  Nogueira -  João Leite -  Juarez Távora  -  Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado -

Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Neilando  Pimenta  -  Pinduca  Ferreira  -

Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

- Registram "não" os deputados e a deputada:

Adalclever  Lopes  -  Carlos  Henrique -  Elismar  Prado  -  Gilberto  Abramo -  Maria

Tereza Lara - Pompílio Canavez - Ulysses Gomes.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  45  deputados.  Votaram  “não”  7  deputados.  Está

aprovado o Substitutivo nº 1, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram "sim" os deputados e a deputada:

Almir Paraca - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Elismar Prado -

Gilberto Abramo - Maria Tereza Lara - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Tadeu

Martins Leite - Ulysses Gomes.

- Registram "não" os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos

Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -

Doutor  Wilson  Batista  -  Duarte  Bechir  -  Fred  Costa  -  Glaycon  Franco -  Gustavo

Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair

Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Leonídio

Bouças -  Liza Prado -  Luzia Ferreira -  Pinduca Ferreira -  Romel Anízio -  Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa

- Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.
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O deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, solicito a retificação de meu voto. Meu

voto é "não".

O presidente -  Está computado. Votaram “sim” 10 deputados. Votaram “não”  41

deputados. Está rejeitada a Emenda nº1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o

Projeto  de  Lei  nº  4.442/2013  na  forma  do  Substitutivo  nº  1.  À  Comissão  de

Fiscalização Financeira.

Declaração de Voto

O deputado Rogério Correia - A emenda rejeitada era para que a Ademg publicasse

os  contratos  feitos.  Essa  forma  do  governo  de  acabar  com  os  órgãos  é  meio

estranha. O Iter terminou de maneira melancólica, sem que houvesse controle do que

lá ocorreu. Lembro que houve uma crise enorme dentro do Instituto de Terras. Até

hoje,  há  auditoria  e,  na  Justiça,  um  procedimento  contra  processos  ilegais  e  de

corrupção que existiram no órgão. Quanto à Ademg, gostaríamos que os contratos e

convênios  fossem  publicados.  Ela  está  sendo  extinta  sem  que  isso  aconteça.

Portanto,  ficamos  na  dúvida  se  há  uma  espécie  de  queima  de  arquivo  nesses

institutos que estão acabando dessa forma. É estranho que o governo acabe com a

Ademg. Poderia haver outra opção. O Mineirão foi praticamente doado para a Minas

Arena. Poderia haver outra opção, como recorrer a empréstimos junto ao BNDES,

recursos que poderiam beneficiar o Estado de Minas Gerais e os clubes mineiros. Em

vez  disso,  fez-se  esse  acordo  com  a  Minas  Arena,  numa  licitação,  no  mínimo,

esquisita. Existem dois processos na Justiça relativos ao Mineirão. Um, no Ministério

Público Federal, questionando o fato de não ter havido licitação para a contratação da

empresa Gustavo Penna, que ganhou o procedimento e foi a única que concorreu

para as obras de engenharia e arquitetura, isso do ponto de vista do projeto. Nesse

caso, não houve licitação, e no Ministério Púbico Federal já existe questionamento

quanto à falta de licitação. É algo que ficou caríssimo. Foram quase R$19.000.000,00

de  um  projeto  de  engenharia  e  arquitetura  para  a  reforma  do  Mineirão.  Muito

estranho.  Posteriormente,  esse  projeto  nem  sequer  foi  usado  pela  empresa  que

ganhou a licitação. Ela ganhou a licitação, sabendo que poderia alterar o projeto. Ou

seja, o projeto era para uma obra cara, mas se fez uma obra muito mais barata,

porém  contratada por  um  preço milionário.  A empresa  foi  contratada  sem usar  o
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projeto. Isto é, pagou-se a uma empresa sem que ela fosse utilizada.  É uma das

coisas mais esquisitas e impróprias que já vi  acontecer em administração pública.

Semelhante a isso, talvez tenha sido apenas a licitação que pretendiam fazer para

construir um hotel no prédio do Ipsemg, mas, com muitas denúncias, conseguimos

derrubá-la.  No Poder Judiciário,  existe outra ação de improbidade administrativa e

desvio de recursos à qual o Ministério Público do Estado deu entrada, a partir  da

auditoria do Tribunal de Contas, que detectou vários procedimentos ilegais, fraudes

no  pagamento  de  obras!  Foram  pagas,  e  não  foram  realizadas.  Houve  jogo  de

planilha e também a prática de preços exorbitantes por meio de superfaturamento.

Tudo isso no procedimento de construção do Mineirão. Foram duas ações judiciais,

uma  do  Ministério  Público  Federal,  outra  do  Ministério  Público  Estadual.  Agora,

melancolicamente,  acaba-se  com  a  Ademg,  sem  que  nada  disso  tenha  sido

esclarecido,  sem  sequer  ser  publicado  o  que  deveria,  por  meio  dos  contratos.  A

Assembleia  ficou  calada.  Há  22  assinaturas  para  se  instaurar  uma  comissão

parlamentar de inquérito para apurar o que ocorreu no Mineirão, e a base governista

não permite a instauração dessa CPI nesta Casa. Para terminar, gostaria de dizer que

o deputado Pompílio nos lembrou de um grave problema que teremos no próximo

ano:  o  problema  com  a  dengue,  com  o  mosquito  da  dengue.  Neste  ano  fomos

campeões  de  casos  de  dengue.  Podem  escrever,  no  ano  que  vem,  vamos  ser

campeões novamente. O governo disse que disponibilizou R$70.000.000,00, mas ele

mesmo está  anunciando  que  virá  uma nova  crise  em  relação à  dengue.  Há  um

projeto de lei, de minha autoria, parado na Comissão de Justiça, que expõe sobre

como combater a dengue em Minas Gerais. Não há planejamento na Secretaria de

Saúde, e, por isso, o Estado é campeão no que diz respeito à dengue. Em vez de se

acabar com a dengue, acabam com a Ademg. O governo erra até na sigla. Obrigado.

O  presidente  -  Votação,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.443/2013,  do

governador do Estado, que dispõe sobre a absorção pelo Instituto de Geociências

Aplicadas - IGA - da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec -, e dá

outras  providências.  A Comissão  de  Justiça  concluiu  pela  constitucionalidade  do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de Administração

Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão
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de Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou. A Comissão de Fiscalização

Financeira  opinou  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Justiça,  com as Emendas nº 1 e  2,  da Comissão de Administração

Pública, e com a Emenda nº 3, que apresentou. Emendado em Plenário,  voltou o

projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição da Emenda nº

4.  A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo

Júlio - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva -

Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Fred Costa - Glaycon Franco -

Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -

Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia

Ferreira -  Pinduca Ferreira -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -

Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sebastião  Costa -  Tenente  Lúcio  -  Tiago

Ulisses - Zé Maia.

- Registram "não" os deputados e a deputada:

Adalclever Lopes - Almir Paraca - André Quintão - Carlos Henrique - Elismar Prado -

Gilberto Abramo - Maria Tereza Lara - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Tadeu

Martins Leite - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

O deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, queria registrar o meu voto “sim”, por

favor.

O presidente -  Está computado. Votaram “sim” 44 deputados. Votaram “não”  12

deputados.  Está  aprovado  o  Substitutivo  nº  1,  salvo  emendas.  Em  votação,  as

Emendas nºs 1 a 3.
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- Registram "sim" as deputadas e os deputados:

Ana Maria Resende -  Anselmo José Domingos -  Antônio Carlos  Arantes -  Arlen

Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -

Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio

-  Inácio  Franco -  Ivair  Nogueira  -  João Leite  -  Juarez Távora  -  Juninho Araújo  -

Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz

Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Neilando Pimenta  -  Romel  Anízio  -  Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa

- Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

- Registram "não" os deputados e a deputada:

Adalclever Lopes - Almir Paraca - André Quintão - Cabo Júlio - Carlos Henrique -

Elismar Prado - Gilberto Abramo - Maria Tereza Lara - Pompílio Canavez - Rogério

Correia - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes.

O presidente - Votaram “sim” 39 deputados. Votaram “não” 12 deputados. Estão

aprovadas as Emendas nºs 1 a 3. Em votação, a Emenda nº 4.

- Registram "sim" os deputados e a deputada:

Adalclever Lopes - Almir Paraca - André Quintão - Cabo Júlio - Carlos Henrique -

Célio  Moreira  -  Elismar  Prado  -  Gilberto  Abramo -  Maria  Tereza  Lara  -  Pompílio

Canavez  -  Rogério  Correia  -  Tadeu  Martins  Leite  -  Ulysses  Gomes  -  Vanderlei

Miranda.

- Registram "não" as deputadas e os deputados:

Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio

Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -

Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista -

Duarte Bechir - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez

Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças

- Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Neilando Pimenta - Pinduca

Ferreira -  Romel  Anízio  -  Rômulo Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -

Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.
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O presidente -  Votaram “sim”  14  deputados.  Votaram “não”  42  deputados.  Está

rejeitada a Emenda nº 4. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

4.443/2013 na forma do Substitutivo nº 1 com as Emendas nºs 1 a 3. À Comissão de

Fiscalização Financeira.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº  4.784/2013,  da  Mesa  da

Assembleia,  que fixa normas sobre a  remuneração e as  verbas indenizatórias  do

deputado estadual. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do projeto na forma

do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto.

Com a palavra, para discuti-lo, o deputado Sargento Rodrigues.

O  deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  serei  breve.  Gastarei  menos

tempo que o permitido para encaminhamento de votação, que é de 10 minutos. Não

poderia, Sr. Presidente, deixar de trazer a esta tribuna uma denúncia gravíssima que

chegou ontem ao nosso gabinete. Já que estamos falando em encerrar o pagamento

do auxílio moradia para deputados, mais uma vez, o “tribunal de injustiça militar” dá

provas a todos os deputados desta Casa da razão por que ele não deve existir. O

Ministério Público estadual solicitou à Justiça Militar de 1ª grau que abrisse inquérito

em  desfavor  do  Cel.  Dilmar  Fernandes  Crovato,  comandante  da  9ª  Região,  em

Uberlândia. O Juiz Paulo Tadeu Rosa, da 2ª Auditoria da Justiça Militar, que é juiz

concursado,  determinou  a  abertura  do  inquérito  policial  militar  para  apurar,  em

desfavor  do  Cel.  Dilmar  Fernandes  Crovato,  os  crimes,  em  tese,  de  prática  de

condescendência criminosa e prevaricação.

Pasmem, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, o corregedor recebeu a determinação

do  juiz!  Deputada  Rosângela  Reis,  o  corregedor  da  Polícia  Militar,  Cel.  Hebert

Fernandes Souto Silva, recebeu a ordem do juiz, determinou a abertura do inquérito

policial militar para apurar os crimes contra esse coronel. Deputado Inácio Franco,

esse mesmo corregedor, o mesmo Cel. Hebert, e aqui aqueles que são advogados

sabem  exatamente  a  dimensão,  deputado  Sebastião  Costa,  dessa  denúncia,  o

mesmo corregedor vai ao “tribunal de injustiça militar” e impetra um habeas corpus.

Sabe para quê, deputado Inácio Franco? Para trancar o inquérito cuja abertura ele

mesmo determinou. O corregedor mesmo, que é a figura do Estado para acusar os

policiais, saiu em defesa do outro coronel, impetrando um habeas corpus em nome
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de Dilmar Fernandes Crovato. Deputado Inácio Franco, o que acontece no “tribunal

de injustiça militar”? Sabe o que acontece, deputado Bonifácio Mourão, V. Exa., que é

advogado constitucionalista? O juiz, Cel. Rúbio Paulino Coelho, deferiu a liminar e

trancou o inquérito policial. Ou seja, um coronel corregedor determina a instauração

de inquérito,  deputado Dilzon Melo,  em desfavor  de  um coronel  da  ativa.  Mas  o

mesmo corregedor, que é pago pelo Estado para acusar, impetra um habeas corpus

preventivo em nome do acusado, e o juiz do “tribunal de injustiça militar”, que também

é coronel, concede a liminar e tranca o processo.

Por qual motivo foi feito esse conluio, esse compadrio entre os três coronéis? O

Código de Processo Penal  Militar  prevê que, se o oficial  da Polícia Militar  estiver

sendo processado, não pode se aposentar - o termo é “reformar”. E o Cel. Crovato

completaria 30 anos de polícia em 1º/2/2014. Portanto, mais uma vez o acerto de

compadrio,  de  coronelismo  no  Tribunal,  em  que  não  existe  justiça.  Essa  é  uma

denúncia  gravíssima;  não  podemos  permitir  que  situações  como essa  continuem

acontecendo  nas  nossas  barbas,  debaixo  dos  nossos  olhos.  Para  que  V.  Exas.

tenham noção exata desse conluio, desse compadrio de coronéis, basta saber onde a

esposa do corregedor trabalha. Ela é cabo da Polícia Militar, da ativa, e ocupa um

cargo no Tribunal de Justiça Militar. Aí está o motivo pelo qual temos de acabar com

esse tribunal. As coisas são muito escancaradas nesse lugar.

Não  poderia,  Sr.  Presidente,  deixar  de  fazer  essa  denúncia.  Imaginem  que  o

corregedor, que é pago para denunciar, ele mesmo entra com habeas corpus. E foi

difícil conseguir o referido documento, pois estava trancado a sete chaves. Aqui se

encontra o  habeas corpus,  datado de 4/12/2013, em que Hebert Fernandes Souto

Silva, coronel corregedor da Polícia Militar de Minas Gerais, é impetrante. Ele não

teve sequer o zelo de colocar outro endereço no documento em que consta a sua

qualificação: “Cel. PM. Hebert Fernandes Souto Silva - nº 84.107-2 - corregedor da

Polícia Militar de Minas Gerais, com sede à Rua Rio de Janeiro, 471, capital, vem,

respeitosamente,  impetrar  o  presente  habeas  corpus preventivo  com  pedido  de

liminar”. É uma balbúrdia, é um escândalo esse tribunal. Não podemos aceitar essa

denúncia, que é gravíssima.

Esperei  atentamente para fazer o encaminhamento dessa matéria no projeto de
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resolução  da  Mesa  porque  nós,  aqui,  estamos  dando  exemplo,  cortando  auxílio-

moradia,  enquanto  lá,  o  salário  é  R$50.000,00,  R$60.000,00,  R$80.000,00,

R$90.000,00. Esperamos que esta Casa não se cale e tome providências no tocante

a essa denúncia. O requerimento já foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos,

e investigaremos mais essa violação do Estado Democrático de Direito praticada por

esse compadrio, por esse conluio de coronéis do Tribunal de Justiça Militar.

O presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Registro de Presença

O presidente - Saúdo e registro a presença do ex-deputado Alberto Bejani. Seja

muito bem-vindo; é uma alegria revê-lo. Com a palavra, para encaminhar a votação, o

deputado Fred Costa.

O deputado Fred Costa* - Sr. Presidente e nobres pares, ontem falei várias vezes

aqui a respeito do Projeto de Lei nº 3.649 e, de forma bem sucinta e objetiva, quero

lembrar o projeto que discutia e votava o Código Florestal. Apresentei uma infinidade

de emendas de defesa e proteção animal, que não foram acatadas na Comissão de

Meio Ambiente - que era própria para tratar do assunto - sob o argumento de que

defesa e proteção animal não se inseriam no contexto do Código Florestal. Fiquei

surpreso,  indignado;  porém o  tempo passa e  nos  deparamos  com uma surpresa

ainda mais assustadora.

O projeto que já citei aqui trata do monumento natural estadual do Pico do Ibituruna,

localizado em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Trata-se de uma proposta

muito digna de preservação da área. Infelizmente, na noite de segunda-feira, às 21

horas, essa mesma comissão, que não aprovou naquele momento a matéria que eu

entendia  ser  pertinente  ao  projeto  votado,  aprovou  uma  emenda  que  trata  da

flexibilização da Mata do Cercadinho, diminuindo essa área de 224ha para 154ha,

aproximadamente um terço. Porém, essa mata se localiza na RMBH, especificamente

entre Belo Horizonte e Nova Lima.

Não quero entrar no mérito dos impactos arquitetônico, ambiental, visual, sonoro,

de trânsito e de quanto o problema do trânsito é sério naquele local, mas quero aqui

fazer um apelo ao presidente, que tem demonstrado inata vocação e capacidade para

liderar, atuando com um brilhantismo sem igual à frente dos nossos trabalhos. Sr.
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Presidente,  quero fazer  um apelo porque afirmo que é uma emenda  frankenstein,

nada sendo pertinente ao assunto. Somado a isso, peço a atenção total dos pares

neste  momento:  existe  o  Sistema  Nacional  de  Unidades  de  Conservação  da

Natureza, que é a Lei nº 9.985, de 2000. No seu art. 22, trata especificamente da

redução  das  unidades  de  conservação  e,  no  seu  §  7º,  estabelece  o  seguinte:

“Somente  poderá  ser  passível  de  diminuição através  de lei  específica  a  área  de

proteção e defesa do meio ambiente”.

Portanto, Sr. Presidente, com sua competência e vontade de servir o povo mineiro,

não  aceite  a  emenda  ao  requerido  projeto  por  não  ser  a  matéria  pertinente.

Confiamos no seu trabalho e na sua seriedade...

De qualquer forma, agradeço a V. Exa. ainda pela paciência e pela compreensão de

me escutar até o presente momento. Não poderia deixar de fazer isso porque essa

matéria está me deixando demasiadamente indignado.

O presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Gustavo

Corrêa.

O deputado Gustavo Corrêa* - Sr. Presidente, serei muito breve. Peço  venia  aos

nossos pares para dizer que, até a legislatura passada, eu tinha a certeza de que

aqui  tínhamos  um  tipo  de  deputados:  77  deputados  trabalhadores.  Já  nesta

legislatura temos dois tipos: os que trabalham e os marqueteiros. Era apenas isso

que eu tinha para dizer.

Questão de Ordem

O deputado  Célio  Moreira  -  Sr.  Presidente,  sinto-me na obrigação  de dar  uma

explicação. O deputado Fred Costa insiste em defender uma situação porque ele foi

derrotado na comissão. Ele queria que fossem votadas as emendas dele ao projeto

de lei florestal, que tratam da questão da fauna e da flora. Quero dizer aos nobres

pares que ficamos aproximadamente três meses discutindo o Código Florestal com

os técnicos da Semad e da Seapa. Vieram aqui os ambientalistas, os técnicos da

Semad,  da  Seapa,  várias  entidades  empresariais  e  todas  as  emendas  foram

analisadas, inclusive um substitutivo apresentado pelo deputado Sávio Souza Cruz,

com  84  sugestões,  que  não  foram  acatadas  pela  comissão,  porque  não  diziam

respeito à matéria. Quando votamos o código, vimos o pessoal do PT e do PMDB
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defender e criticar algumas emendas. Agora, depois que “Inês é morta”, o deputado

vem aqui. Ele não defendeu coisa alguma e está querendo jogar para a galera. Eu,

como presidente da comissão, não decido: são os deputados que votam. O Plenário

desta Casa é soberano para votar, mas tem um deputado que quer votar no grito, e,

no grito, ninguém vai votar.

O  presidente  -  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo

nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Carlos

Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista

- Duarte Bechir - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes -

Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Juarez Távora - Juninho Araújo -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Humberto Carneiro

- Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neilando Pimenta - Pompílio Canavez - Rogério

Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

- Registra "branco" o deputado:

Arlen Santiago.

O deputado Bosco - Sr. Presidente, meu voto é "sim".

A deputada Liza Prado - Meu voto é "sim", Sr. Presidente.

O deputado Pinduca Ferreira - Meu voto também é "sim".

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 44 deputados. Houve 1 voto em

branco. Está aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, em 2º turno, o Projeto de

Resolução nº 4.784/2013 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À

Comissão de Redação.
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Questão de Ordem

O deputado André Quintão - Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma sugestão. No

início da reunião, com os líderes da oposição e do governo, foi feito um acordo em

que foram selecionados os projetos  prioritários,  em grande número,  para votação

nesta  reunião  extraordinária.  O  Regimento  Interno  permite  que  os  deputados

discutam ou encaminhem quaisquer  dos projetos, e muitos  já  estão fazendo isso.

Solicito-lhes que as discussões  sejam pertinentes ao projeto e  não utilizemos um

projeto para discutirmos outro assunto. Cada um que deseja falar sobre um assunto

pega um projeto para discuti-lo e vem aqui falar. Eu mesmo estou abrindo mão de

discutir  vários  projetos  para  agilizar  a  pauta.  Há  um  ou  dois  projetos  que  quero

discutir, mas, se cada um quiser falar o que quiser no projeto que quiser, o acordo

não será cumprido. Esta é minha questão de ordem e um apelo aos deputados.

O  presidente  -  É  importante  que  a  fala  do  deputado  André  Quintão  seja

compreendida  por  todos  os  deputados.  A  presidência,  a  partir  de  agora,  será

intransigente nesse aspecto, até porque a pauta é muito rica e abrangente, e temos

que evoluir.

Declarações de Voto

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, ontem discutimos esse projeto.

Mais cedo, recebi de alguns eleitores um jornal do deputado Frederico Costa, vulgo

Fred Costa. Gostaria de lembrar o porquê, Sr. Presidente. Várias vezes, depois de

colocar os deputados - tanto eu quanto o deputado Mourão - na capa do seu jornal,

pago por esta Casa, e fazer referência ao auxílio-moradia, o deputado Fred Costa

subia à tribuna deste Plenário e mentia para esta Casa. Tentando jogar para a plateia,

ele deixava claro, e todos nós ouvimos: “No meu primeiro dia de mandato, abri mão

do  auxílio-moradia”.  Ouvimos  isso  aqui,  deputado,  várias  vezes.  Uma,  cinco,  dez

vezes: “Eu abri mão do auxílio-moradia, com o qual vocês estão acabando hoje, no

meu primeiro dia de mandato”. Colocou isso no seu jornal e jogou isso para a plateia

ontem, Sr. Presidente. E hoje, Sr. Presidente, gostaria que o deputado Fred Costa

fosse digno de sua palavra e cumprisse o que disse, que abriu mão do auxílio no

primeiro dia, e devolvesse a esta Casa o auxílio-moradia que recebeu nos meses de

fevereiro, março, abril e maio, Sr. Presidente. O deputado Fred Costa, como consta
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na declaração que está chegando para todos os deputados, não abriu mão do seu

auxílio-moradia no primeiro dia de mandato. Isso é feio, Sr. Presidente. Não adianta...

Vou completar, Sr. Presidente. Não adianta jogar para a plateia, Sr. Presidente.

O presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 27/2012,

do Tribunal de Contas, que modifica dispositivos e acrescenta o art.  114-B na Lei

Complementar  nº  102,  de  17/1/2008.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de

Administração  Pública  opina  pela  aprovação  do  projeto  com  a  Emenda  nº  1,  da

Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão.

Questão de Ordem

O deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, o deputado Alencar da Silveira Jr. foi

atacado, foi agredido no Plenário, e peço a V. Exa. que tome providências. Ele foi

agredido no Plenário agora, neste momento. Peço a V.Exa. que suspenda por um

momento esta reunião para que possamos tomar uma providência, senão, isso aqui

vai virar ringue. Ele já foi agredido aqui, e V. Exa. tem que tomar providências.

O  presidente  -  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo

nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto, salvo emenda.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin -

Arlen  Santiago  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Fred

Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez

Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças

- Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neilando
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Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses

- Ulysses Gomes - Zé Maia.

O deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, queria registrar meu voto “sim”.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  49  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel -

Célio Moreira - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Gilberto Abramo

-  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Hely

Tarqüínio -  Inácio Franco -  Ivair  Nogueira -  João Leite -  Juarez Távora  -  Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado -

Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neilando Pimenta -

Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo

Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Sebastião  Costa  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago  Ulisses  -

Ulysses Gomes - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  47  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei

Complementar  nº  27/2012  com  a  Emenda  nº  1.  À  Comissão  de  Fiscalização

Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.730/2013, do deputado Paulo Lamac,

que altera a Lei nº 13.317, de 24/9/1999, que contém o Código de Saúde do Estado

de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto

na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  As  Comissões  de  Saúde  e  de

Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma dos Substitutivo

nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo

processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a
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presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio

Mourão - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -

Dilzon Melo -  Doutor  Wilson Batista  -  Duarte Bechir  -  Gilberto Abramo -  Glaycon

Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio

Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro

- Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio

Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O deputado Bosco - Sr. Presidente, meu voto é “sim”. Não consegui registrar.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  47  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o

Projeto de Lei nº 3.730/2013 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Saúde.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.308/2011, do deputado Juninho

Araújo, que institui o Dia da Empregada Doméstica no Estado de Minas Gerais. A

Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1,

que  apresenta.  A Comissão do Trabalho  opina  pela  aprovação do  projeto  com a

Subemenda  nº  1,  que  apresenta,  à  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de  Justiça.  Em

discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto, salvo emenda e subemenda.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:
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Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin -

Arlen  Santiago  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez

Távora - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neilando Pimenta - Pinduca

Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso -

Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  46  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto, salvo emenda e subemenda. Em votação, a Subemenda nº 1 à

Emenda nº 1.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin -

Arlen  Santiago  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite

- Juarez Távora - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado -

Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neilando Pimenta -

Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo

Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Sebastião  Costa  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago  Ulisses  -

Ulysses Gomes.

O presidente - Votaram “sim” 47 deputados. Não houve nenhum voto contrário. Está

aprovada a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1. Com a aprovação da Subemenda nº1 à

Emenda nº 1, fica prejudicada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em turno

único, o Projeto de Lei  nº 1.308/2011 com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1.  À

Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.589/2011, do deputado Celinho
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do Sinttrocel, que institui no calendário oficial de datas e eventos do Estado de Minas

Gerais  o  Dia  do  Trabalhador  Rodoviário.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de

Transporte opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de

Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto, salvo emenda.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -

Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Fred Costa - Gilberto Abramo -

Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio

- Inácio Franco - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Leonardo Moreira -

Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria

Tereza Lara -  Neilando Pimenta -  Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério

Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo Viegas  -  Sebastião  Costa -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes.

O deputado Carlos Pimenta - Presidente, solicito que registre meu voto “sim” ao

projeto do deputado Celinho do Sinttrocel.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dilzon

Melo - Duarte Bechir - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Hélio
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Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo

- Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Pinduca Ferreira - Pompílio

Canavez - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  41  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei

nº 1.589/2011 com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão,  em turno único,  do Projeto  de  Lei  nº  2.321/2011,  do deputado Fred

Costa, que altera a Lei nº 18.368, de 2/9/2009, que institui a Semana de Conservação

da Fauna. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma

do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A Comissão  de  Meio  Ambiente  opina  pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a

Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo

processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emenda.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin -

Arlen  Santiago  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio

Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora -

Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza

Prado  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses
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- Ulysses Gomes - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  48  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o Substitutivo nº 1, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin -

Arlen  Santiago  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar

Prado - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - Juarez Távora

- Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza

Prado  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses

- Ulysses Gomes - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  48  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei

nº 2.321/2011 na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1. À Comissão de

Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.389/2012, do deputado Sargento

Rodrigues,  que  institui  o  Dia  Estadual  do  Músico  Militar.  A Comissão  de  Justiça

conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Segurança Pública opina

pela  aprovação  do  projeto.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.

Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo

processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
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Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel -

Dilzon Melo -  Doutor  Wilson Batista - Elismar Prado -  Gilberto Abramo -  Glaycon

Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio

Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de

Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro

- Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio

Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 79/2011, da deputada Liza Prado, que

institui  a  Política  Estadual  de  Prevenção  e  Controle  do  Câncer  de  Próstata.  A

Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel -

Célio Moreira - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado -

Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares

- Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez

Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças

- Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio -
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Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses

- Ulysses Gomes - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  49  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,

portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 79/2011 na forma do vencido em

1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  177/2011,  do  deputado  Rogério

Correia, que institui a Política Estadual de Desenvolvimento do Brasil Rural - EDBR -

e  dá  outras  providências.  A  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2,

que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

SUBEMENDA Nº 1 A EMENDA Nº 2 AO PROJETO.DE LEI N° 177/2011

Dê-se ao § 2° do art. 4° a seguinte redação, e acrescentem-se o seguinte § 3°:

“Art. 4° - (...)

§ 2° - Para a execução do Pledraf, além das dotações orçamentárias consignadas

na Lei Orçamentária Anual, os órgãos públicos envolvidos poderão firmar convênios,

acordos de cooperação, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com órgãos e

entidades da administração pública federal e com consórcios públicos, entidades de

direito público e privado sem fins lucrativos, nacionais ou estrangeiras, observada a

legislação vigente.

§ 3° - O Poder Executivo apoiará e incentivará, no que for aplicável, a elaboração

de  leis  municipais  que instituam  as  políticas  municipais  de  desenvolvimento  rural

sustentável e da agricultura familiar, bem como o respectivo plano municipal, alinhado

com o Pledraf.”.

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2013.

Rogério Correia

O presidente - Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto uma subemenda à Emenda nº 2, do

deputado Rogério Correia, que recebeu o nº 1, a qual, nos termos do § 4º do art. 189

do Regimento Interno, será submetida à votação independentemente de parecer. A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de
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conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto, salvo emendas e subemenda.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi -

Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir - Elismar Prado - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo

Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair

Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria

Tereza Lara -  Neilando Pimenta -  Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério

Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo Viegas  -  Sebastião  Costa -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto, salvo emendas e subemenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin -

Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -

Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado - Gilberto Abramo

-  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Hely

Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Juarez Távora - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia

Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Neilando  Pimenta  -  Pinduca  Ferreira  -  Pompílio

Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -

Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovada a Emenda nº 1. Em votação, a Subemenda nº 1 à Emenda nº 2.
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- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

Ana Maria  Resende -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos  -  Antônio  Carlos

Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta

- Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duilio de

Castro  -  Elismar  Prado  -  Gilberto  Abramo -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Corrêa  -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira -

João Leite - Juarez Távora -  Lafayette de Andrada -  Leonardo Moreira -  Leonídio

Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -

Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel

Anízio - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses

Gomes - Zé Maia.

O deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  48  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovada a Subemenda nº 1 à Emenda nº 2. Com a aprovação da

Subemenda nº 1 à Emenda nº 2, fica prejudicada a Emenda nº 2. Está, portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 177/2011 na forma do vencido em 1º turno

com a Emenda nº 1 e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 2. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 883/2011, do deputado Carlin Moura,

que  institui  a  Política  Estadual  de  Desenvolvimento  Sustentável  dos  Povos  e

Comunidades Tradicionais. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação

do  projeto  na  forma  do  vencido  em  1º  turno.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a

votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,

c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo

eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio
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Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dilzon

Melo - Doutor Wilson Batista -  Duarte Bechir  - Duilio de Castro - Elismar Prado -

Gilberto  Abramo -  Glaycon Franco -  Gustavo Valadares  -  Hely Tarqüínio  -  Inácio

Franco  -  Ivair  Nogueira  -  João  Leite  -  Juarez  Távora  -  Lafayette  de  Andrada  -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Ulysses Gomes. -

- Registra "não" o deputado:

Hélio Gomes.

O presidente - Votaram “sim” 42 deputados. Votou “não” 1 deputado. Está, portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 883/2011 na forma do vencido em 1º turno.

À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.023/2011, do deputado Leonardo

Moreira, que dispõe sobre o acondicionamento de mercadorias no comércio varejista

e  dá  outras  providências.  A  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  opina  pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não

há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 1.023/2011

Dispõe sobre o acondicionamento de mercadorias no comércio varejista e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Os estabelecimentos de comércio varejista instalados no Estado de Minas

Gerais  distribuirão  gratuitamente  sacos  ou sacolas  plásticas oxibiodegradáveis  ou

biodegradáveis descartáveis, destinados ao acondicionamento de mercadorias.

§ 1° - Os sacos e sacolas de que trata o caput deverão contar com a certificação de

órgão  técnico  ou  outra  entidade  reconhecida  que  ateste  a  sua  característica  e

qualidade.

§ 2° - É vedada a comercialização ou a distribuição gratuita de sacos ou sacolas

plásticas descartáveis destinados ao acondicionamento de mercadorias no comércio
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varejista que não sejam oxibiodegradáveis ou biodegradáveis.

Art.  2°  -  Os  sacos  e  sacolas  retornáveis  comercializados,  destinados  ao

acondicionamento de mercadorias no comércio varejista, contam com garantia legal

quanto à qualidade, à segurança, à durabilidade e aos defeitos de fabricação, salvo

nos casos de comprovado uso inadequado por parte do consumidor ou de uso em

desacordo com informações claras e visíveis apostas ao produto.

Parágrafo único - O responsável pela comercialização dos produtos de que trata

este artigo efetuará a sua troca imediatamente em seguida à reclamação e no mesmo

estabelecimento em que foi adquirida, ou a devolução integral do valor pago, a critério

exclusivo do consumidor.

Art.  3°  -  O  descumprimento  do comando previsto  nesta  lei  sujeita  o  infrator  às

penalidades constantes nos arts. 56 a 59 da Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro

de 1990.

Art.  4° -  Compete ao órgão ambiental  estadual  e aos órgãos de fiscalização de

defesa do consumidor a fiscalização e aplicação do disposto nesta lei.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após sua publicação.

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2013.

Alencar da Silveira Jr.

O presidente - Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer  da  discussão,  foi  apresentado  ao  projeto  um  substitutivo  do  deputado

Alencar da Silveira Jr., que recebeu o nº 1, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do

Regimento  Interno,  será  submetido  à  votação,  independentemente  de  parecer.  A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

Ana Maria  Resende -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos  -  Antônio  Carlos



4356
____________________________________________________________________________

Arantes - Arlen Santiago - Bosco - Carlos Mosconi -  Carlos Pimenta - Celinho do

Sinttrocel - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro -

Elismar Prado - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio -

Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia

Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Neilando  Pimenta  -  Pinduca  Ferreira  -  Pompílio

Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Viegas  -  Sebastião  Costa  -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei

nº 1.023/2011 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À Comissão de

Redação.

Discussão,  em 2º turno, do Projeto de Lei nº  1.346/2011,  dos deputados Durval

Ângelo  e  André  Quintão,  que  estabelece  diretrizes  para  as  políticas  públicas  de

combate à discriminação racial e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno, com a

Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo

processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto, salvo emenda.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago -

Bosco -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta -  Celinho do Sinttrocel  -  Dilzon Melo  -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado - Fred Costa - Gilberto Abramo

- Glaycon Franco - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira -

João Leite - Juarez Távora -  Lafayette de Andrada -  Leonardo Moreira -  Leonídio

Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -
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Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel

Anízio - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses

Gomes.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão

- Bosco - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Dilzon Melo -

Doutor  Wilson  Batista  -  Duilio  de  Castro  -  Elismar  Prado  -  Hélio  Gomes  -  Hely

Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Lafayette de

Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luzia  Ferreira  -

Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo

Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes.

- Registram "branco" os deputados:

André Quintão - Gilberto Abramo.

O deputado Duarte Bechir - Registre meu voto “sim”, Sr. Presidente, por favor.

A deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, votei “sim” também.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 38 deputados. Houve 2 votos em

branco,  totalizando 40 deputados.  Está  aprovada a  Emenda nº  1.  Está,  portanto,

aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.346/2011 na forma do vencido em 1º

turno com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.617/2011, da deputada Rosângela

Reis, que altera a Lei nº 15.434, de 5/1/2005, que dispõe sobre o ensino religioso na

rede pública estadual de ensino e dá outras providências. A Comissão de Educação

opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno com a Emenda nº

1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que
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façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto, salvo emenda.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio

Lerin - Bonifácio Mourão - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel -

Célio Moreira - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Elismar Prado -

Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João

Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças -

Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso

- Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes -

O deputado Duilio de Castro - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  42  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin -

Arlen  Santiago  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon

Franco  -  Gustavo  Corrêa  -  Hélio  Gomes  -  Hely Tarqüínio  -  Inácio  Franco  -  Ivair

Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria

Tereza Lara -  Neilando Pimenta -  Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério

Correia -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas - Sebastião Costa -  Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  47  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº

1.617/2011 na forma do vencido em 1º turno com a Emenda nº 1. À Comissão de

Redação.
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Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.970/2011,  do  deputado  Tiago

Ulisses, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conselheiro Lafaiete

parte do imóvel que especifica para construção de centro de lazer. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º

turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria Resende -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin -

Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fred Costa - Gilberto Abramo -

Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -

Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira

-  Leonídio Bouças -  Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -  Maria

Tereza Lara -  Neilando Pimenta -  Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério

Correia -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas - Sebastião Costa -  Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  49  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,

portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.970/2011 na forma do vencido

em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.597/2011, da deputada Ana Maria

Resende, que institui a política estadual para o exercício da atividade profissional de

cuidador de idoso. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma

do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-

se  a  discussão.  A presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo



4360
____________________________________________________________________________

nominal,  de  conformidade  com  o  parágrafo  único  do  art.  55,  c/c  o  art.  63,  da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

Ana Maria  Resende -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos  -  Antônio  Carlos

Arantes  -  Arlen  Santiago  -  Bonifácio  Mourão  -  Bosco  -  Carlos  Mosconi  -  Carlos

Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gilberto Abramo - Glaycon Franco -

Gustavo Corrêa - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João

Leite  -  Juarez Távora  -  Leonardo Moreira  -  Leonídio Bouças -  Liza  Prado -  Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neilando Pimenta - Pompílio

Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Zé Maia.

O deputado Pinduca Ferreira - Meu voto é "sim", Sr. Presidente.

O  presidente  -  Está  computado.  Votaram  “sim”  45  deputados.  Não  houve  voto

contrário. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.597/2011 na

forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.318/2012, do governador do Estado,

que  altera  o  art.  1º  da  Lei  nº  18.939,  de  10/6/2010,  que reduz a  área  doada  à

Universidade Federal de Ouro Preto para 10.242,87m². A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em

discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A

presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o projeto.
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- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo José Domingos - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco -

Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira

- Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gilberto

Abramo -  Gustavo Corrêa  -  Hélio  Gomes  -  Hely Tarqüínio  -  Inácio  Franco -  Ivair

Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza

Prado - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez -

Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, meu voto é "sim"

O deputado Luiz Humberto Carneiro - Votei "sim", Sr. Presidente.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 43 deputados. Não houve voto

contrário. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.318/2012 na

forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Registro de Presença

O presidente - Gostaria de saudar os vereadores de Olímpio Noronha. Sejam muito

bem-vindos.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.902/2013, do governador do Estado,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Pirapora  o  imóvel  que

especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto

na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se  a  discussão.  A  presidência  vai  submeter  a  matéria  a  votação  pelo

processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da

Constituição do Estado.  A  fim  de proceder  a  votação pelo processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram "sim" os deputados e as deputadas:

Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen

Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta
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- Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dilzon Melo - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Hélio

Gomes -  Hely Tarqüínio -  Inácio Franco -  João Leite  -  Juarez Távora -  Leonardo

Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -

Maria  Tereza  Lara  -  Neilando  Pimenta  -  Pinduca  Ferreira  -  Pompílio  Canavez  -

Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  40  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,

portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 3.902/2013 na forma do vencido

em 1º turno. À Comissão de Redação.

Encerramento

O presidente - Esgotada a hora destinada a esta reunião, a presidência a encerra,

convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas,

com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20

horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 51ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/12/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Ivair Nogueira, Hely Tarqüínio e Luiz

Humberto Carneiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase:  Questões  de  ordem;  chamada  para  recomposição  do  número  regimental;

existência  de  quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos;  questões  de  ordem;

suspensão e reabertura da reunião - 2ª Fase: Prorrogação da Reunião - Suspensão e

Reabertura da Reunião - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro -  Ivair  Nogueira -  Hely Tarqüínio -  Adelmo Carneiro Leão -  Dilzon

Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -
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Antônio Genaro - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio

- Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio

Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -  Doutor  Wilson Batista -  Duarte Bechir  -  Duilio  de

Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco -

Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira -  Liza  Prado -  Luiz Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Guedes -

Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite

- Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda -

Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Ivair  Nogueira) -  Às 9h3min,  a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O deputado Juarez Távora,  2º-secretário  ad hoc,  procede à  leitura  da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Nos termos do edital de convocação, a

presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a apreciação de

pareceres e requerimentos.

Questões de Ordem

O  deputado  Cabo  Júlio  -  Sr.  Presidente,  deputados  e  deputadas,  gostaria  de

chamar a atenção, especialmente da bancada do PMDB, dos deputados Adalclever,

Sávio e Tadeuzinho e dos nossos companheiros que aqui estão. Matéria do jornal

Hoje  em Dia de  hoje:  “Clima tenso:  PMDB mineiro  em pé  de  guerra  por  apoio”.
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Ontem,  a  bancada  do  PMDB,  constituída  por  oito  deputados,  dos  quais  cinco

compõem a executiva estadual do PMDB, foram signatários de uma nota criticando a

postura de alguns postulantes ao cargo de governador, por afirmarem publicamente

que estão conversando com o PSDB de Minas. Nós afirmamos que temos o vice-

presidente  da  República,  o  presidente  Michel  Temer,  na  chapa com  a  presidente

Dilma. A nossa coligação é nacional. Em Minas Gerais, somos oposição ao PSDB,

que,  certamente,  terá  candidatura  própria  à  presidência  da  República.  A  nossa

candidata a presidente, que será apoiada pelo nosso partido, é a presidente Dilma. O

postulante  ao  cargo  diz  que  vem  conversando  com  o  PSDB,  e  nós,  na  nota,

rechaçamos essa aproximação com o PSDB, respeitando o cenário nacional. Hoje

fomos  surpreendidos  com  essa  nota  do  presidente  ad  hoc  do  PMDB  de  Minas,

deputado  Saraiva  Felipe  -  porque  ele  não  é  o  presidente  do  partido,  ele  está

presidente.  O presidente do PMDB eleito  é o  Ministro Antônio  Andrade,  que está

licenciado do cargo para exercer o ministério. Deputado Ivair Nogueira, nosso vice-

presidente da Assembleia e vice-presidente do PMDB, ele disse que nós, bancada

estadual, estamos preocupados com nós mesmos, com a reeleição. Afirmo que não:

estamos preocupados com uma coligação nacional que vem dando certo, certificada

pela própria popularidade mostrada pelas pesquisas. Deputado Rogério Correia, isso

nos diz que devemos continuar com a presidente Dilma e com a vice-presidência da

República.  Se estamos  preocupados  com a  nossa reeleição,  queria que o  nosso

presidente  ad hoc,  deputado federal  Saraiva Felipe, dissesse com o que ele está

preocupado. Ele não pode falar em nome do PMDB sem consultar a executiva. Na

executiva, nós deputados estaduais  -  e está aqui o deputado Vanderlei  Miranda -

somos a maioria. Para o presidente querer coligar o PMDB com o PSDB ou com

quem  ele  quiser,  depende  de  consultar  a  executiva  estadual,  onde  a  bancada

estadual  tem  a  maioria.  Ele  está  dizendo  que  desautoriza  a  executiva.  Mas  é

matemática:  nós,  da  bancada  estadual,  somos  maioria  na  executiva  e  estamos

desautorizando o nosso presidente ad hoc do PMDB a fazer conversa com o PSDB.

Ele está desautorizado, porque não tem maioria na executiva. Se ele apresentar essa

situação na executiva, perderá matematicamente. É uma conversa que deveria ser

feita  internamente,  mas  explicitaram  isso  em  desacordo  com  a  nossa  coligação
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nacional,  em desrespeito  ao  vice-presidente  da  República  Michel  Temer,  que é  o

presidente nacional do PMDB e vice-presidente da República. Se a nossa executiva

estadual  está  desrespeitando  a  executiva  nacional  e  o  nosso  vice-presidente  da

República, fica aqui, para terminar, Sr. Presidente, a nossa fala ao presidente Saraiva:

recolha-se à sua insignificância de presidente ad hoc e respeite a executiva estadual

e a nossa bancada, que, em números, tem muito mais representantes na executiva

que ele.

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Com a palavra, pela ordem, o deputado

Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, solicitei fazer uso da palavra neste

momento para me solidarizar com o PMDB de Minas Gerais. A fala do deputado Cabo

Júlio  foi  bastante clara quanto a isso.  Quero parabenizar  o PMDB local  pela sua

coerência política. Se há algo que é rechaçado hoje, no Brasil - e os movimentos de

junho o demonstraram -, é a incoerência política, é a política do pragmatismo, onde

tudo vale: alianças de qualquer tipo; tudo se justifica pela chamada governabilidade,

por  interesses  próprios  ou  por  interesses  políticos  apenas  partidários  e  não

ideológicos e de conteúdo programático. A coerência do PMDB aqui, em Minas, já

não é de agora; essa coerência vem de muito tempo, embora setores, no Brasil, em

especial  da  imprensa  vinculada  aos  tucanos,  queiram  sempre  demonstrar  que  o

PMDB é um partido pragmático, que se alia pra lá e pra cá... Então, quando o PMDB

mostra,  mais  uma  vez,  em  nosso  Estado,  a  sua  coerência  política,  e  coloca  o

programa como a  sua  principalidade,  acima dos  interesses  pessoais  e  eleitorais,

críticas  é  evidente  que  virão.  Mas  merecem  de  nós  todos  o  aplauso,

independentemente  do  partido  que tome essa atitude;  a  atitude,  em  si,  deve ser

respeitada e, mais que isso, exaltada. O PMDB apresenta uma questão de coerência

acima de tudo. Nós, em Minas, há muito, somos oposição ao governo do PSDB por

uma série de motivos que não vêm, agora, ao caso. Mas nos colocamos contrários ao

que aqui foi chamado de choque de gestão, que exemplifica a que veio esse governo,

que aqui está desde 2003. O fato é que esse choque de gestão tem um conteúdo

nitidamente neoliberal, uma forma de esvaziar o papel do Estado, e, em Minas, isso é

feito de maneira categórica. Aqui a Cemig é praticamente privatizada, a Copasa vai
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para o mesmo caminho por meio das PPPs, a saúde não tem os recursos na sua

totalidade, nem os recursos constitucionais. Em Minas, não se respeita a Constituição

no que tange à educação, nela não se aplicando o mínimo constitucional. Tudo isso

atesta o pensamento neoliberal do governo do Estado: o chamado choque de gestão.

Em  Minas,  no  final  de  governo,  lança-se  um  programa  que,  carinhosamente,

chamamos de “Pé no Freio”. O programa “Pé no Freio” é aquele em que tudo o que

diz respeito às questões sociais sofre cortes; até o  Caminho de Minas, que era o

espelho  do  governo,  sofre,  agora,  por  parte  do  secretário  de  Fazenda,  cortes  e

exigências para que isso aconteça.  Portanto,  Sr.  Presidente, esse é o projeto em

curso em Minas Gerais. O PMDB, juntamente conosco, formou o Bloco Minas sem

Censura, desde o início deste governo, e já é oposição desde que o PSDB ganhou o

governo em Minas Gerais. Essa coerência do PMDB tem de ser exaltada, porque é

uma coerência programática, reforça o sentido dos partidos políticos e da boa política

de maneira geral. Portanto, parabenizo o PMDB por sua coerência. O deputado Cabo

Júlio  trouxe  uma  questão  importante  -  aliás  V.  Exa.  sabe  que  minha  posição  é

contrária às coligações partidárias para cargos proporcionais. Abro aqui uma exceção

para  os  partidos  que,  no  nosso  Estado,  compõem  o  Bloco  Minas  sem  Censura,

porque aí, sim, há uma coerência posta em prática. Agregar outros partidos, que hoje

são do bloco do governo para que façam coligação conosco, não tem sentido e acaba

por desmerecer a boa política e favorecer a politicagem. Em nome da boa política, a

aliança tem de ter o seu conteúdo programático. E nesse sentido parabenizo o PMDB

e o Bloco Minas sem Censura, que tanta importância tem hoje, para o Estado de

Minas Gerais, na formação de uma oposição programática, que é fundamental.

O deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, há vários dias estamos questionando

aqui da tribuna, não só eu, como vários deputados da base governista, a execução do

programa Água para Todos. Há dois anos tento pegar informações no Idene e na

Sedvan, mas elas me são negadas. No entanto, ontem, deputado Sávio Souza Cruz,

fui a Brasília, ao Ministério da Integração Nacional, e lá eles me deram o cronograma

de como está a execução do Água para Todos em Minas Gerais, nos termos de vários

convênios que o Ministério da Integração Nacional fez com a Secretaria de Estado de

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas - Sedvan
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-,  onde  temos  o  nosso  colega  deputado  Gil  Pereira  como  secretário.  Listarei

rapidamente aqui os convênios e como eles estão. O primeiro deles, Sávio Souza

Cruz, é de 2011. Ora, já estamos no final de 2013, entrando já em 2014, e a execução

do Convênio nº 019/2011, entre a Sedvan e o Ministério de Desenvolvimento Social, é

a  seguinte:  o valor  do  convênio é de  R$52.463.790,56 para construção de 9.661

cisternas  de  placas  de  consumo,  502  cisternas  de  placas  de  produção  e  1.736

pequenas barragens. E, agora, no Convênio nº 770.341/2012, feito com o Ministério

da  Integração  Nacional  para  a  construção  de  136  barreiros,  apenas  23  foram

executados, com dinheiro na conta desde 2012. O Convênio nº 770.338/2012, feito

com  o  Ministério  da  Integração  Nacional,  teve  o  valor  de  R$83.633.188,87,  para

instalação de 540 sistemas simplificados de abastecimento de água. Até agora foram

perfurados apenas 46 poços. Veja, deputado Tadeu Martins Leite, de um convênio de

2012, de R$83.633.088,86, dos 540 poços, até agora foram perfurados apenas 46.

Vergonha. É isso mesmo e tem mais. São sete convênios. O outro convênio é com o

Dnocs. Convênio nº 778.786/2012, no valor de R$8.800.087,59, para implantação de

3.612 cisternas. Deputado Tadeu Martins Leite, agora descobrimos por que o Estado

está quebrado. O governo federal depositou os R$8.800.087,59, mas o governo do

Estado,  deputado Sávio  Souza Cruz -  estou falando de 2012 -,  até  agora,  nesse

convênio, não conseguiu depositar a contrapartida de R$440.000,00. Agora esse aqui

é  o  maior  de  todos,  deputado  Tadeu  Martins  Leite.  V.  Exa.  sempre  falou  de

R$80.000.000,00, por isso falei que eram R$300.000.000,00, e estou provando aqui

que é isso mesmo. Este aqui é o Convênio nº 782.480/2013, feito com o Ministério de

Integração Nacional, no início deste ano, para instalação... Já estou acabando, Sr.

Presidente.  Instalação  de  23.183  cisternas  de  polietileno,  no  valor  de

R$139.762.424,78. O governo federal já fez o repasse, depositou os recursos, mas o

Estado  não  tem  R$6.900.000,00,  que  é  a  contrapartida  desse  convênio  de

R$139.000.000,00. Por isso, a execução é zero. Execução zero, contrapartida zero.

São 23 mil cisternas. Por último, mais um, também de integração nacional: Convênio

nº 770339/2012,  para instalar  mais  6 mil  cisternas, no valor  de R$10.280.832,00.

Portanto, nem o tempo que o presidente me deu será suficiente para eu listar apenas

os convênios do governo federal, do Ministério da Integração Nacional, do Ministério



4368
____________________________________________________________________________

do Desenvolvimento Social e do Dnocs com a Sedvan. São quase R$300.000.000,00

sem execução. É uma vergonha as pessoas passarem sede no Jequitinhonha, no

Mucuri,  no  Norte  de  Minas.  Graças  a  Deus,  agora  choveu  um  pouquinho.  Essa

execução está parada porque o Estado está quebrado, não tem um tostão para dar

de contrapartida.  Mas o  que me deixa  mais  revoltado  é que essa secretaria,  por

inoperância, deixou de licitar o Leite pela Vida. Todas as crianças de todas as cidades

carentes do Norte de Minas ficarão sem leite nos próximos três meses, porque essa

secretaria também não licitou o programa. Isso é um absurdo.

O deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, venho a este microfone para fazer

algumas  considerações  sobre  a  infeliz  manifestação  do deputado  federal  Saraiva

Felipe, presidente em exercício da nossa legenda. Em 2006, o PMDB de Minas foi o

único diretório estadual do partido que formalizou apoio à candidatura à reeleição do

presidente Lula.  Em 2006, ainda lançamos o ex-deputado federal e ex-prefeito de

Uberlândia  Zaire  Resende  como  candidato  a  vice-governador,  numa  chapa

encabeçada pelo ministro Nilmário Miranda,  do PT. Em 2010,  o PMDB lançou ao

governo de Minas o ministro Hélio Costa, tendo Patrus Ananias como candidato a

vice,  também coligado com o PT.  Em 2010,  no  plano federal,  o  PMDB lançou  o

presidente nacional da legenda, deputado federal Michel Temer, como vice na chapa

da presidente Dilma.  O nosso diretório  estadual,  por  meio da sua executiva, pelo

menos por três vezes, decidiu e reafirmou que a posição do partido em Minas é de

oposição ao PSDB, ao governo em curso. Agora me surpreende o deputado Saraiva

Felipe dizer que quem segue as decisões nacionais e estaduais do partido, reiteradas

vezes  tomadas,  o faz por  interesse pessoal.  Ora,  presidente,  interesse pessoal  é

achar que a legenda pode ser comercializada em benefício próprio, em detrimento

das  decisões  programáticas  e  partidárias  reafirmadas  reiteradas  vezes.  Sou  o

secretário-geral do partido em Minas Gerais. A nota que foi assinada desautorizando

o senador  Clésio  Andrade e  o  deputado Saraiva  Felipe  a  se  declararem aptos a

coligar com o PSDB é assinada pela bancada estadual na totalidade e, dentro dela,

por cinco membros da executiva estadual. O que talvez S. Exa., o deputado Saraiva,

não tenha percebido é que foi ele que foi desautorizado pela sua executiva. Então, se

S. Exa., o deputado Saraiva, tivesse brio, não lhe competia outra coisa a fazer senão
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renunciar ao cargo e passá-lo a V. Exa., porque ele foi publicamente desautorizado

pela executiva que julga presidir. Então, está ele desautorizado pela executiva, que é

uma instância superior à presidência. E está o senador Clésio Andrade desautorizado

de insistir nessa conversinha de se aliar aos nossos adversários, jogando por terra

um esforço enorme de 11 anos da bancada estadual nesta Casa, que, com muito

sacrifício pessoal de vários dos seus membros, tem mantido coerência e firmeza na

definição e na defesa dos rumos que o partido tomou nas suas instâncias nacionais e

estaduais, para vir, agora, a ser desconsiderada por alguém que chegou ao partido há

pouco  mais  de  um  ano.  A bancada  não  aceitará  isso,  assim  como  a  executiva

também não o aceitará. E desafio, presidente, se ele tiver dúvida, a convocar uma

reunião extraordinária da comissão executiva estadual para saber se ele está ou não

desautorizado em falar sobre aliança com o PSDB.

O  deputado  Bosco  -  Sr.  Presidente,  bom  dia  a  V.  Exa.  e  a  todos  os  colegas

deputados e deputadas. Quero aproveitar este momento para manifestar os nossos

votos de felicidades a todos os cidadãos e conterrâneos da minha querida cidade de

Araxá,  que  hoje,  dia  19  de  dezembro,  completa  148  anos  de  emancipação,  que

ocorreu em 1865. Portanto, hoje Araxá está em festa para comemorar mais um ano.

Quero transmitir um abraço a toda a comunidade de Araxá, a todos os vereadores,

prefeitos, empresários, enfim, a todos os cidadãos araxaenses que, por meio do seu

trabalho do dia a dia,  têm transformado Araxá e contribuído  sobremaneira  com o

desenvolvimento e com o crescimento da cidade, que hoje conta com uma população

de praticamente 100 mil habitantes, sendo uma das cidades que mais contribui para o

desenvolvimento de Minas Gerais em termos econômicos. Araxá tem duas grandes

mineradoras. Uma delas explora o nióbio, que é a CBMM, levando seu produto a

mais de 40 países. Dessa forma contribui muito não só para o desenvolvimento e

para o progresso de Araxá, mas também para o desenvolvimento de Minas Gerais e

do Brasil. Por outro lado, Sr. Presidente e caros deputados, temos outra mineradora,

que é a Vale Fértil,  que sucedeu a Bunge, que,  por sua vez,  sucedeu a antiga e

extinta  Arafértil.  Gostaria  de  aproveitar  esta  oportunidade,  caro  deputado  Duarte

Bechir,  presidente da Comissão de Educação,  para fazer um chamamento à Vale

fértil. Aproveitamos que hoje é o aniversário de Araxá para fazer um pedido à Vale
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Fértil. Sabemos que a Vale é uma empresa de destaque em Minas Gerais e no País,

que tem um comprometimento com Minas Gerais e é parceira do governo do Estado

em vários programas. É a Vale. Mas a Vale Fértil de Araxá ainda está deixando muito

a desejar para o nosso município. Quando a Vale Fértil foi para Araxá para assumir o

comando  da  mineradora,  para  explorar  a  rocha  fosfática,  foi  criada  uma  grande

expectativa  na  população  no  sentido  de  que  a  Vale  Fértil  teria,  a  partir  daquele

momento,  um grande comprometimento social  com a cidade.  E lamentavelmente,

caro presidente,  não estamos vendo isso acontecer.  A Vale está em operação na

mina,  dentro  de  Araxá,  explorando  e  retirando  toneladas  e  toneladas  de  rocha

fosfática,  tem  grandes  profissionais,  mas  eles  estão  limitados  às  decisões  da

indústria, à operacionalização da indústria, não tem autonomia para desenvolver um

projeto  social  para  nossa  cidade  de  Araxá.  Portanto,  aproveitando  o  ensejo  do

aniversário da nossa querida  Araxá,  faço  um chamamento  à  Vale  Fértil  para  que

possa comparecer e participar de forma efetiva dos acontecimentos da nossa cidade.

Tínhamos uma Arafértil com um comprometimento social com Araxá, que participava

do dia a dia da cidade e ajudava a edificar obras importantes. Depois, tínhamos ali

uma Bunge Fertilizante, que também tinha esse comprometimento social e ajudava

nossa cidade, nossas instituições, nossas entidades. Agora, a Vale Fértil, menina dos

olhos,  tão  esperada  por  nós,  está-nos  decepcionando  com  sua  falta  de

comprometimento,  sobretudo,  na  questão  das  parcerias.  Portanto,  fica  aqui  esse

chamamento: que a Vale possa se manifestar, apresentar-se e ser mais parceira de

Araxá, pois essa é uma cidade-polo, uma cidade importante que acolheu muito bem a

empresa e precisa receber dela um retorno satisfatório e à altura do que merece. Era

o que tinha a dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O deputado Duarte Bechir  - Sr. Presidente, queria,  nesta manhã de quinta-feira,

quando  caminhamos  para  o  fechamento  dos  nossos  trabalhos  legislativos,  tão

somente,  repercutir  positivamente  a  fala  do  senador  Aécio  Neves  em  Brasília,

lançando 12 pontos estratégicos de um programa de governo. Minas Gerais tem dado

um exemplo muito positivo para o Brasil; o exemplo de uma administração muito séria

e de resultados. Neste momento, presidente Ivair Nogueira, queria dizer que o Estado

está tendo no Senado uma participação das mais importantes com a presença do
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nosso  senador  Aécio  Neves.  Então,  queria  repercutir  positivamente  a  linha  de

raciocínio e a atuação que o senador tem dedicado a um plano nacional para que o

Brasil  reencontre  seu caminho,  não com um projeto  de poder,  mas  sim  com um

projeto de governo. Minas Gerais tem mostrado aos demais estados como se faz uma

administração vitoriosa. Poderiam alegar que essa é a minha opinião como vice-líder

de  governo,  mas  isso  não é  verdade,  pois  pesquisas  realizadas  em todo  o  país

mostram  o  alto  índice  de  aprovação  do  governador  Anastasia.  Então,  não  é  o

deputado da base que diz isso, mas sim o povo de Minas Gerais. A pesquisa foi feita

em todos os estados, e o nosso governador ficou em quarto lugar em matéria de

aprovação. Deputado Ivair Nogueira, isso tem que ser considerado um ponto muito

importante,  e  talvez  alguns  olhos  não  enxerguem  essa  importância.  Veja  bem,

deputado  Juarez  Távora,  temos  notado  que  outros  estados  da  Federação  têm

recebido muito mais recursos para investimentos que Minas Gerais; outros estados

têm ganhado obras importantes que o nosso não ganhou. Por exemplo, temos aqui

uma grande dificuldade de transporte.  Não  temos  um  metrô  capaz  de  atender  a

necessidade dos mineiros. Aí, fica a pergunta: nos outros estados em que há metrô,

de  quem  foi  o  recurso?  Do  governo  federal.  E  o  nosso  estado?  Não  tivemos,

infelizmente. Presidente Ivair Nogueira, temos o anel rodoviário que é uma vergonha.

Outros estados que necessitam de obras correlatas já receberam seus recursos. E o

que vale mais ressaltar, presidente, é que, mesmo com a retirada de recursos, com a

falta de visão de investimentos por parte do governo federal,  o nosso governador

Anastasia, uma pessoa de ombridade e responsabilidade, conquistou o quarto lugar

na lista dos governadores mais bem avaliados. Presidente Ivair, sinto muito quando

temos que tocar em alguns assuntos que não são compartilhados com todos, mas a

democracia tem como seu principal pilar a nossa liberdade de expressão. Ouvimos

atentos cada uma das manifestações feitas aqui, mas repercutimos aquilo que nos

interessa, aquilo que interessa ao povo mineiro. Hoje há, em Minas Gerais, a visão de

que o governo federal abandonou o nosso Estado e de que o povo de Minas Gerais

está esquecido pelo governo federal, em relação a investimentos mais importantes.

Por  outro  lado,  vemos  o  nosso  grande  líder,  o  senador  Aécio  Neves,  lançar  em

Brasília  um  plano  de  governo  com  12  ações  principais,  sendo  a  primeira  a
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moralização, a utilização correta dos recursos públicos. Então,  saudamos o nosso

líder. Quero, portanto, repercutir positivamente a fala do maior líder do nosso país e

de Minas,  do nosso bravo e brilhante senador  Aécio Neves;  as suas palavras no

Senado  Federal,  por  ocasião  do  lançamento  dos  12  pontos  de  mudança  mais

importantes para o Brasil. Parabéns, senador Aécio Neves, orgulho de Minas e, em

breve, orgulho dos brasileiros!

O deputado Duilio  de Castro -  Sr.  Presidente,  deputados e deputadas,  estamos

chegando ao final de mais um ano de trabalho e é com muita tristeza que chegamos

a esse microfone para reclamar do tratamento que Minas Gerais tem recebido do

governo federal. Estamos preocupados, presidente, com a falta de investimentos no

Estado de Minas,  e o que mais nos preocupa é a má conservação das estradas

federais que passam por Minas Gerais. Infelizmente temos dados muito ruins, e o que

posso  trazer  aqui  hoje  são  notícias  que  atestam  que  muitas  vidas  ainda  serão

ceifadas:  mais  de  90%  das  estradas  federais  em  Minas  ainda  são  pista  única.

Dezesseis por cento da malha rodoviária federal passam por Minas Gerais, e 90%

dela é estrada de pista única. As pesquisas nos indicam que, hoje, 70% da malha

rodoviária federal está em péssimo estado. Recebemos a visita da nossa presidente,

que já vai entrar no quarto ano de mandato. Ela vem com toda a sua parafernália de

aporte, com seus ministros, com seus cargos de confiança, que somam mais de 30

mil no Brasil, para anunciar que serão feitos investimentos no metrô, na duplicação da

381 e no anel rodoviário. Mas, infelizmente, o que vemos é falta de investimentos em

Minas Gerais, pelo tratamento que vem sendo dispensado a Minas Gerais. Parece

que o nosso Estado não faz parte do Brasil, que não é um ente federado, porque o

nosso tratamento é desigual. Pela arrecadação de Minas Gerais, o retorno é muito

pequeno. Vidas estão sendo ceifadas porque as BRs não recebem investimentos nem

para a própria conservação. Gostaria de chamar a atenção também para a política

adotada pelo governo federal: a falta de investimentos na malha ferroviária. Sabemos

que todos os países que emergiram para o primeiro mundo tiveram investimentos em

alguns  setores  importantíssimos,  como  educação  e  saúde,  mas  também  no

transporte de carga, feito através de ferrovias. Infelizmente, passamos a pagar mais

um imposto quando da criação da ANTT, uma agência nacional criada para fiscalizar,
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o que não acontece com a Anac e com a Anatel. A ANTT criou a Resolução nº 4.131,

exatamente para dar oportunidade à Ferrovia Centro-Atlântica, da Vale do Rio Doce.

Infelizmente, o que se pretende é extinguir e acabar com mais 4.000km de malha

ferroviária  no  nosso  País.  Em  Minas  Gerais,  há  cerca  de  1.700km  que  também

poderão  acabar  por  serem  considerados  trechos  deficitários.  Então  me  pergunto

quanto  vale  1km  de  malha  ferroviária  a  ser  construído.  Simplesmente  estão

deteriorando  a  malha  ferroviária,  mas,  quando  houve  a  privatização  em  1996,  a

obrigação deles era preservá-la, o que não está acontecendo. As pessoas carregam

dormentes e trilhos. Além disso, as nossas estações ferroviárias estão abandonadas

pelos  trechos afora.  E agora vêm com mais essa,  isto é,  com a oportunidade de

acabar, de extinguir mais 4.000km de malha ferroviária, por meio da Resolução nº

4.131.  É  triste  ver  isso  e  ter  de  dizer  aos  mineiros  que  poderemos  perder  mais

1.700km de malha ferroviária. Se isso acontecer, os investimentos nas rodovias vão

continuar, assim como aumentará o número de cargas pesadas, com mais caminhões

e  carretas,  matando-se  cada  vez  mais.  Essa  é  a  política  do  governo  federal.

Infelizmente, pagamos por políticas erradas. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. No final dos trabalhos deste ano,

queremos agradecer muito o apoio de todos os servidores da Assembleia Legislativa.

A Assembleia é uma grande máquina, que funciona muito bem. A coordenação dos

nossos  trabalhos  tem  o  reconhecimento  da  sociedade  e  da  população  de  Minas

Gerais,  justamente  porque  somos  assessorados  pelo  corpo  técnico  desta  Casa.

Assim sendo, gostaria de parabenizar e me congratular com todos os servidores da

Assembleia, e também de agradecer-lhes. Muitas vezes são eles que nos buscam

para a abertura das reuniões e demonstram um interesse muito grande pela coisa

pública.  Neste  final,  quero  reconhecer  o  trabalho  dos  servidores  da  Assembleia

Legislativa,  no  Plenário,  nas  comissões,  e  nos  constantes  deslocamentos  que

fazemos por este Estado de Minas Gerais,  onde encontramos tudo preparado por

eles. Presidente, deputado Ivair  Nogueira, é por esse motivo que quero agradecer

muito aos servidores da Assembleia Legislativa. Eles merecem o reconhecimento de

todos nós. Presidente, quero ainda lamentar, nesta manhã, as prioridades do governo

federal.  O  Brasil  vive  um  momento  que  merece  muito  a  atenção  de  todos.
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Infelizmente,  o  dinheiro  suado  do  povo  brasileiro,  o  dinheiro  arrecadado  nos

municípios  e  nos  estados  tem  sido  utilizado  pelo  governo  federal  de  maneira

duvidosa. Não estou fazendo nenhuma acusação sobre qualquer desvio, não é isso.

Falo de prioridades. A prioridade do governo federal não tem sido a prioridade da

população  brasileira.  Acabamos  de  ouvir  o  deputado  Duilio  de  Castro  sobre  as

ferrovias,  e  realmente  não  existe  investimento  nas  ferrovias,  nas  estradas  e  nas

rodovias federais que cortam Minas Gerais. Cada vez que a presidente vem a Minas

Gerais  faz  uma promessa que não é cumprida.  Também faltam investimentos  no

metrô de  Belo  Horizonte.  Ao mesmo tempo, temos uma retirada de recursos dos

estados e municípios. Como estados e municípios poderão investir, se os recursos

arrecadados não voltam para eles? Estou aqui com a capa de um dos jornais de

circulação nacional que mostra a compra feita pelo Brasil, deputado Carlos Mosconi,

de 36 caças suecos por R$4.500.000.000,00. Qual a necessidade do Brasil, neste

momento, de caças? Estamos em guerra? Não estamos. Talvez a guerra que o Brasil

tenha de enfrentar seja a das fronteiras, seja a da entrada de explosivos, armas e

drogas pelas fronteiras. Ao mesmo tempo em que o Brasil gasta R$4.500.000.000,00

na compra de caças, temos nossos soldados na fronteira brasileira,  na Amazônia,

sendo obrigados a caçar e pescar para se alimentarem. Recentemente fui convidado

para um almoço em uma das unidades do Exército Brasileiro e foi muito interessante

porque, ao me servir, peguei a salada, o arroz e a batata e como sempre procurei a

carne. Não tinha carne. O comandante daquela fração do Exército explicou-me que

não tinham carne para servir aos soldados e oficiais. O Exército não tinha dinheiro

para  comprar  carne,  e  agora  vemos  a  presidente  Dilma  desembolsar

R$4.500.000.000,00 para comprar caças. Meu tempo está vencido, Sr. Presidente? O

senhor tem a campainha. Então só para completar, Sr. Presidente, quero dizer que a

prioridade do governo federal  não é atender  o povo.  Não é atendimento ao povo

R$4.500.000.000,00  para  comprar  caças.  Os  soldados  do  Exército  Brasileiro

precisam  de  alimentação.  As  estradas  brasileiras  e  as  de  Minas  Gerais  estão

matando  as  pessoas,  e  a  presidente  Dilma está  comprando  caças  na  Suécia.  É

lamentável, Sr. Presidente.

O deputado Carlos Mosconi -  Sr.  Presidente, gostaria de, com muita satisfação,
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anunciar aos nossos pares, nesta Casa, a presença do governo de Minas Gerais na

minha  cidade  de  Poços  de  Caldas  para  assinatura  de  contrato  com  inúmeros

municípios  da  Região  Sul  de  Minas,  cerca  de  70  municípios,  e  a  liberação  de

recursos  da  ordem  de  aproximadamente  R$150.000.000,00.  Consta  que  hoje  o

governo de Minas estaria em Montes Claros também para assinatura de um convênio

do governo do Estado com aquela cidade, a fim de liberar R$90.000.000,00 para a

ampliação  do  serviço  de  água  naquela  importante  cidade  do  Norte  de  Minas.

Amanhã, então, estarão em Poços de Caldas o vice-governador Alberto Pinto Coelho,

demais membros do governo, o secretário Danilo de Castro e o presidente do BDMG

para a assinatura desse contrato. Considero esse um ato extremamente benéfico do

governo do Estado de Minas Gerais, que tem se esmerado no trato dos municípios do

Estado. São municípios de toda dimensão, os maiores,  os médios e os menores.

Creio  até  que,  especialmente  aos  menores,  estão  oferecendo  uma  condição  de

infraestrutura, pois eles não têm condições de arcar com seus custos. O governo,

então, com muita sensibilidade, procura melhorar as condições de vida da população

desses  pequenos  municípios  e  lhes  oferece  recursos,  ou  a  fundo  perdido  ou

empréstimos,  como o  caso  agora.  Ele  oferece  aos  municípios  empréstimos  com

condições de serem pagos sem nenhuma dificuldade. São empréstimos feitos a longo

prazo  e  com  juros  naturalmente  subsidiados.  Portanto,  o  governo  oferece

oportunidade de os municípios melhorarem suas vias urbanas e suas estradas rurais

e asfaltarem suas ruas e bairros, adquirindo equipamentos e máquinas para realizar

essas  melhorias.  Então,  isso  mostra  a  disposição  do  governo  em  melhorar  as

condições de vida da população dos municípios em todo o Estado de Minas Gerais. O

que estará sendo feito em Poços de Caldas amanhã, nesses 70 municípios da nossa

Região  Sul  de  Minas,  já  tem  sido  feito  pelo  Estado  inteiro,  oferecendo  essas

condições  de  melhoria  de  infraestrutura  dessas  cidades  em  todo  o  Estado.  Sr.

Presidente,  quero  louvar  a  atitude  do governador  Anastasia,  dando  sequência  ao

governo de Aécio Neves, a presença do vice-governador Alberto Pinto Coelho, muito

diligentes  nessa  consideração  com  os  municípios,  com  as  cidades  pequenas  de

Minas Gerais e com o povo que vive nessas cidades, procurando levar uma condição

e uma qualidade de vida melhor a essa população. Sr. Presidente, ouço dizer aqui,
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com muita frequência e até com muita insistência, que Minas está quebrado. Imagine

V. Exa. se Minas não estivesse quebrado, então. Todo santo dia, Minas Gerais leva

recursos, não leva promessas de que fará amanhã, de que fará depois de amanhã,

de que fará não sei quando, como acontece com o metrô de Belo Horizonte e com o

anel rodoviário da nossa cidade. A todo tempo vem aqui alguém do governo federal

dizer que vão fazer isso, que vai chegar tal dinheiro, que o dinheiro virá no ano que

vem, sabe-se lá quando. E nós estamos aqui, esperando há anos que isso aconteça,

e lamentavelmente não acontece. O Estado de Minas faz o contrário, faz diferente. Já

leva contrato para ser assinado, e o dinheiro estará na conta daqui a pouco. É essa a

diferença, Sr. Presidente. É isso o que eu gostaria de louvar no governo de Minas

Gerais, essa responsabilidade, esse cuidado e essa disposição do governo de Minas

para melhorar efetivamente a qualidade de vida do povo das nossas Minas Gerais.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O deputado André Quintão - Sr. Presidente, ouvimos aqui deputados da base do

governo do Estado reproduzirem um discurso de uma pretensa falta de atenção do

governo  federal  com  Minas  Gerais.  Veja  que  injustiça.  Talvez  na  vida  o  pior

sentimento que exista, e isso vale para todos os campos, político, pessoal e familiar, é

a ingratidão. Desde a época do ex-presidente Lula, e agora com a presidente Dilma, o

governo federal  tem investido  muito  no  Estado de Minas  Gerais.  Falarei  da  área

social, a que mais acompanho. No governo Itamar Franco, Minas Gerais criou o Bolsa

Escola Familiar, que atendia 21 mil famílias do semiárido mineiro. Depois do governo

Itamar Franco, esse programa foi extinto, e o governo federal, que lançou o programa

Bolsa Família,  abrigou essas famílias do semiárido mineiro. Lembro-me de que fiz

essa  denúncia  aqui  na  Assembleia  à  época.  Eu  estava  no  mercado  de  Araçuaí

quando fui abordado por uma senhora que disse que havia sido comunicada de que

sua  Bolsa  Escola  seria  cancelada.  Procuramos  o  Ministério  do  Desenvolvimento

Social,  fez-se  um  acordo,  e  o  governo  federal  assumiu  essas  famílias.  Sabem

quantas famílias recebem o Bolsa Família em Minas Gerais hoje? Mais de 1 milhão

de  famílias.  Vamos  para  o  Água  para  Todos,  que  o  deputado  Paulo  Guedes

mencionou. O governo do Estado tem um programa estruturador, o Água para Todos,

cuja fonte de recursos é só transferência de recurso da União, do governo federal.
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Lembro-me  de  quando  foi  criada  a  Secretaria  Extraordinária  dos  Vales  do

Jequitinhonha e Mucuri. De cada R$3,00 aplicados, R$2,00 eram do governo federal,

do  Ministério  do  Desenvolvimento  Social.  Havia  em  Minas  uma  profusão  de

programas com nomes trocados,  mas  o  recurso  não era  trocado,  era  só  federal.

Criou-se  o  programa Luz para  Todos.  Milhares  de  famílias  de  Minas  Gerais  não

tinham  o  direito  básico  à  eletrificação,  à  energia  elétrica,  tão  importante  para  a

qualidade,  o  conforto  e  a  geração  de renda.  Poderíamos  falar  das  universidades

federais. O plano do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que agora é o guru

do candidato da oposição, pretendia fechar as universidades federais.  Hoje Minas

Gerais tem uma expansão de universidades, de câmpus e de polos por todas as suas

regiões.  Poderíamos  falar,  por  exemplo,  da  Universidade  Federal  do  Vale  do

Jequitinhonha e Mucuri, em Teófilo Otoni, que, em 2015, terá unidades implantadas

em  Araçuaí,  em  Almenara  e  em  Capelinha.  Vejam  bem  os  institutos  federais

tecnológicos. O governo Fernando Henrique queria fechar, e fechou até por lei, as

escolas técnicas federais. Os governos Lula e Dilma ampliaram essas escolas. Não

há  nível  de  comparação.  Penso  até  que,  politicamente,  nós,  que  temos

responsabilidade pública,  não  deveríamos  mais  fazer  discurso  de comparação.  O

Brasil  quer avançar mais, pois precisamos de mais. Mas é engraçado ouvir que a

presidente Dilma não está investindo em Minas Gerais,  pois, nas solenidades que

tenho ido, em que está a presidente e o governador ou seus secretários, ouço elogios

rasgados  de  que  o  governo  é  republicano,  com  recursos  do  governo  federal  e

empréstimos. O governo federal, para estimular o crescimento no Brasil, abriu uma

grande  linha  de  créditos.  Gostaria  de  deixar  aqui  registrado  que  não  há  como

comparar  o  descaso  dos  governos  anteriores  ao  PT  com  o  atual  governo  da

presidente Dilma e do presidente... Sr. Presidente, o tempo já acabou ou a campainha

está com problemas? Até não pedirei verificação de quórum, mas vejo que não há

quórum para continuarmos a reunião. Parece que os deputados devem estar... Não

pedirei  verificação,  pois  há outros  deputados  querendo se manifestar,  e  sou uma

pessoa democrática. Gostaria de alertar que não há quórum, pois o pessoal não está

muito interessado em orçamento e em plano plurianual.

O presidente - Há 54 deputados em reunião.
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O deputado André Quintão - Onde?

O presidente - Há 54 deputados registrados.

O deputado André Quintão - Mas registro não conta para quórum. Pensei que eu

estivesse com problema de visão. Mas não pedirei verificação de quórum, pois sei

que há deputados querendo se manifestar.

O  deputado  Rômulo  Viegas  -  Obrigado,  presidente.  Sr.  Presidente,  estamos

caminhando  para  o  encerramento  dos  trabalhos  deste  ano  no  Parlamento.  Pela

experiência que tenho, na condição de ex-prefeito, gostaria muito de ver o ano de

2014 com um espírito federativo mais abrangente. É necessária a parceria entre os

três  entes  federados,  municípios,  estados e União.  Reconheço que essa parceria

existe, mas há uma voz da população conclamando para que, com essa parceria, a

União, que tem mais dinheiro, preste uma assistência maior e melhor aos estados e

municípios.  A  imprensa  tem  mostrado  as  dificuldades  de  todos  os  estados  e

municípios.  Quem  entrar  no  site do  governo  do  Rio  Grande  do  Sul,  verá  os

professores da rede estadual criticando o governador Tarso Genro, do PT, pois ele

não paga o piso dos professores. Será que ele não paga porque não gosta deles ou

porque  não  tem  caixa  para  arcar  com  essa  despesa?  A pessoa  que  assiste  à

televisão deve se informar melhor. Faça uma visita aos sites dos governos estaduais.

Por exemplo, a presidente Dilma havia pensado em perdoar a dívida estratosférica da

prefeitura de São Paulo, do prefeito Fernando Haddad, do PT, mas quando soube,

através da sua assessoria, que isso beneficiaria os demais estados e municípios, pôs

o pé no freio e disse que isso não poderia ser feito. “Temos de deixar os estados e

municípios cada vez mais com o pires na mão.” A União detém a maior arrecadação

da carga tributária deste país, 70%. Como os estados estão quebrados, o que tem de

ser feito? Tem de ser repassado mais dinheiro, pois os estados estão quebrados em

função  das  demandas  impostas  pelo  governo  federal,  como  aumento  do  salário

mínimo e do piso e mais gastos com saúde e segurança. A nossa expectativa é que,

no ano que vem, possamos ver um Brasil mais democrático; um governo federal que

faça uma parceria melhor; um Brasil com a inflação mais controlada, com juros mais

baixos, e não esses juros estratosféricos que bateram a casa dos 10%; e um Brasil

com  spreads  bancários  mais  civilizados.  Precisamos  ver  o  Brasil  com  o  câmbio
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estável,  com  maior  equilíbrio  fiscal,  para  que  estados  e  municípios  possam

sobreviver,  porque,  realmente  desse  jeito,  eles  vão  à  falência,  à  quebradeira.

Qualquer  pessoa  que  já  exerceu cargo no  Executivo,  de  prefeito,  governador  ou

presidente, sabe disto: para fazer com que as políticas públicas aconteçam tem de

haver dinheiro. “Ah, mas o governo federal ajuda.” Ajuda, mas tem que ajudar mais,

porque ele é que tem mais dinheiro. Você que nos assiste, faça uma visita aos sites

dos demais governos. Comece pelo governo do Rio Grande do Sul e verá que os

professores da rede estadual daquele estado estão reclamando que o Tarso Genro,

governador do PT, não paga o piso nacional de professor. Faça uma visita ao site da

Prefeitura de São Paulo e verá as dificuldades financeiras daquele estado. O que

temos  de  pregar  é  uma  federação  mais  democrática.  “Ah,  mas  vocês  não

reconhecem.” Reconhecemos, sim: a presidente Dilma tem ajudado, mas pode ajudar

mais, porque estados e municípios estão indo à falência. Qualquer gestor, qualquer

pessoa que entende de política administrativa neste país sabe que, para fazer gestão,

tem que haver dinheiro. A maior carga tributária, 70% do que se arrecada, está nas

mãos do governo federal, e o restante é dividido entre estados e municípios. Ontem,

no Senado, tentaram aprovar numa comissão aumento para o FPM. Na mesma hora,

veio a ordem do Planalto: “Não façam isso”. Porque querem, cada vez mais, estados

e  municípios  dependendo  do  governo  federal.  Realmente  não  há  um  espírito

democrático  de  federação,  há  muito  discurso.  Por  outro  lado,  com  todas  as

dificuldades, o nosso governo tem feito seu dever de casa - que o digam os prefeitos,

a reeleição e a eleição do nosso governo. Portanto, Sr. Presidente, espero que, em

2014, brote no coração do governo federal, da Presidente Dilma um carinho especial

com os estados e municípios. Está ajudando, mas tem poder e dinheiro para ajudar

muito  mais.  “Ah,  mas  os  estados  estão  quebrados.”  Verdade,  se  continuar  esse

modelo injusto de distribuição de recursos, os estados vão caminhar para a falência.

Por  isso  esperamos  um  2014  com  mais  espírito  federativo,  com  mais  espírito

democrático. Um abraço ao presidente! Um abraço a todos vocês e ao pessoal da

Assembleia! Boas festas e um feliz 2014!

O deputado Zé Maia  -  Sr.  Presidente,  ocupo a  tribuna depois  de aprovado,  na

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o parecer da lei orçamentária
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para  2014.  Nesta  oportunidade,  quero  fazer  um  balanço  e  um  resumo  da  peça

orçamentária para o próximo ano. As receitas estimadas para o exercício de 2014 são

da ordem de R$66.000.000.000,00, um crescimento de 4% em relação a 2013. As

receitas  correntes  são  da  ordem  de  R$61.000.000.000,00;  receita  tributária,  de

R$46.000.000.000,00; receita de ICMS, de R$37.873.000.000,00, ou seja, 81% da

receita tributária; receita de IPVA, de R$3.295.000.000,00; e receita corrente líquida,

de R$48.000.000.000,00. Essa receita corrente líquida é utilizada para o cálculo dos

limites das despesas de pessoal dos Poderes e órgãos, de acordo com os termos da

Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  e  o  resultado da receita  corrente  total  menos  as

transferências constitucionais, a contribuição para o plano de previdência do servidor

e para o custeio das pensões militares, a compensação financeira entre regimes de

previdência  e  as  deduções  para  a  formação  do  Fundo  de  Manutenção  e

Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  da

Educação - Fundeb -, e cessão de direitos creditórios. As receitas de capitais,  da

ordem  de  R$4.298.000.000,00,  representam  6,51%  do  total  da  receita  estimada;

receitas de operação de crédito, da ordem de R$43.281.408.679,00, que representam

76,33% das receitas de capital. Transferências da União que vieram para o Estado,

da  ordem  de  R$7.568.002.231,00,  representam  o  Fundo  de  Participação  dos

Estados,  repasse fundo a fundo -  transferência do Fundo Nacional  para o Fundo

Estadual de Saúde -,  compensação pela perda de ICMS com a desoneração das

exportações,  cota-parte  do  IPI-Exportação,  Cide,  cota-parte  da  Contribuição  do

Salário-Educação  -  Qese  -  e  da  Compensação  Financeira  pela  Exploração  de

Recursos  Naturais,  transferências  de  convênios,  corrente  e  capital,  e  outras

transferências, corrente e capital.  Temos ainda, Sr.  Presidente, o total da despesa

fixada,  que é de R$66.000.000.000,00;  despesas correntes:  R$55.000.000.000,00,

que  representam  83,62%  da  despesa  total  fixada;  despesas  de  capital:

R$10.000.000.000,00,  que  representam  15,45%  da  despesa  total  fixada;  juros  e

encargos da dívida pública: R$2.735.000.000,00, que representam 4,14% da despesa

total  fixada;  reserva de contingência:  R$615.000.000,00.  Investimentos para 2014.

Orçamento  fiscal:  R$5.966.000.000,00.  Orçamento  de  investimento  das  empresas

controladas  pelo  Estado:  R$6.478.000.000,00.  Portanto  o  que  se  prevê  são
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investimentos  do  Estado  e  das  empresas  controladas  da  ordem  de

R$12.444.000.000,00.  É  a  previsão  de  investimentos  para  2014  contra

R$12.068.000.000,00  em  2013  e  R$11.456.000.000,00  em  2012.  Despesas  com

pessoal  e  encargos  sociais.  Total  da  despesa  com  pessoal  e  encargos  sociais:

R$30.861.000.000,00, que representam 55,90% das despesas correntes e 46,74% da

despesa total fixada. Limites de gastos com pessoal - Lei de Responsabilidade Fiscal

-  LRF.  Os  gastos  previstos  com  pessoal  são  calculados  com  base  na  Receita

Corrente Líquida - RCL. Poder Legislativo - Assembleia de Minas Gerais e Tribunal de

Contas: R$988.000.000,00, 2,06% da RCL. Portanto é inferior ao limite imposto pela

LRF, 3% da RCL. Poder Judiciário: R$2.616.000.000,00, 5,44% da RCL, limite inferior

ao estipulado pela LRF, 6% da RCL. Ministério Público: R$805.384.000,00, 1,67% da

RCL,  limite  inferior  ao  imposto  pela  LRF,  2%  da  RCL.  Poder  Executivo:

R$19.985.000.000,00, 41,56% da RCL, limite inferior ao imposto pela LRF, 49% da

RCL.  Investimento  do  Estado  em  pesquisa  científica  e  tecnológica,  Fapemig:

R$344.000.000,00,  1,01%  da  Receita  Orçamentária  Corrente  Ordinária.

Transferências constitucionais a municípios:  R$11.503.000.000,00, 17,42% do total

das  despesas  orçamentárias  e  20,84%  das  despesas  correntes.  Tal  montante  é

proveniente da repartição de tributos entres entes, Estado e municípios, em especial

o ICMS e o IPVA. Gastos com divulgação governamental: R$41.901.000,00, 0,06%

do orçamento. Referem-se a gastos com publicidade das ações de governo, a cargo

da Secretaria de Estado de Governo. As receitas dos poderes... Apenas 30 segundos

para concluir, presidente. O orçamento dos poderes, dos órgãos, inclusive inativos,

são: Assembleia: R$999.822.712,00; Tribunal de Contas: R$541.372.469,00; Tribunal

de Justiça e Fundo Especial do Poder Judiciário:  R$4.412.028.512,00; Tribunal de

Justiça Militar: R$46.916.505,00; Procuradoria-Geral de Justiça, o Ministério Público:

R$1.250.467.437,00.  Sr.  Presidente,  esses  são  os  principais  índices.  Finalizo,

informando sobre as ações em serviço público de saúde, R$4.506.973.806,00, o que

representa  12%,  que é o  limite  constitucional;  manutenção  e desenvolvimento  do

ensino  à  conta  de  recursos  ordinários  e  dos  vinculados  ao  Fundeb,

R$9.390.445.442,00,  que  correspondem  a  25%  também  previstos  na  lei  de

responsabilidade fiscal; segurança pública, R$5.700.031.066,00; transporte e sistema
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viário, R$2.688.580.508,00. Presidente, esse é o balanço do que teremos para 2014.

Fica o registro e grande expectativa de um investimento de R$12.600.000.000,00.

Certamente,  esses  investimentos  serão  importantes  para  a  infraestrutura,  para  a

geração de empregos e para o aquecimento da economia. São R$12.000.000.000,00

investidos no Estado, o que certamente possibilitará que Minas movimente e articule

sua  economia,  ampliando  o  processo  de  desenvolvimento.  Esse  é  o  resumo,  o

balanço  do  orçamento  que  fizemos  neste  final  de  ano,  agradecendo  aos

companheiros  da  Assembleia  Legislativa,  especialmente  aos  parlamentares  da

Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  que  se  debruçaram  nesse

projeto do orçamento e do PPAG. A peça está pronta, aprovada para o plenário. Que

o ano de 2014 seja realmente de grandes avanços em Minas Gerais.  Presidente,

muito obrigado.

O deputado Elismar  Prado - Presidente,  deputadas,  deputados,  telespectadores,

não poderia deixar de fazer algumas considerações, embora evitemos comparações.

Entretanto, como esse é um assunto recorrente, não poderia deixar de falar sobre um

tema muito  importante,  que é  a  infraestrutura  viária  do  Estado  de Minas  Gerais.

Ontem,  participei,  nesta  Casa,  do  programa Assembleia  Debate.  Nele,  discutimos

sobre  o  programa  Caminhos  de  Minas.  Deputado  Rogério  Correia,  o  programa

Caminhos de Minas foi lançado como o maior conjunto de obras de infraestrutura

viária  do  Estado  de  Minas  Gerais,  com  grandiosidade,  porém  os  números  são

lamentavelmente muito negativos. Tentarei resumir o balanço do Caminhos de Minas

em dezembro de 2013. Mais de três anos após o anúncio, apenas 41km dos 7.900km

prometidos  foram pavimentados.  Repito,  no  programa Caminhos  de Minas,  foram

prometidos  7.900km  e  até  agora  executados  41km.  Apenas  6  dos  244  trechos

previstos foram pavimentados. Apenas 1.000km dos 7.900km estão em andamento.

Dos  R$3.700.000.000,00  previstos  para  a  1ª  fase  do  programa,  até  hoje,  os

investimentos  somam  apenas  R$168.000.000,00.  Após  um  anúncio  com  tanta

grandeza,  os  números  são  lamentáveis.  Além  disso,  o  governo  do  estado  não

reconhece  a  parceria  do  governo  federal,  que  socorre  Minas  Gerais  com

empréstimos, uma vez que Minas, com toda falácia do choque de gestão e do déficit

zero,  está  afundada  em dívidas.  O Estado está  falido  e não cumpre  os  mínimos
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constitucionais de investimentos em saúde e educação. Não cuida da segurança, e

os prefeitos têm que se virar.  Por meio do governo federal,  socorremos sim esse

governo. Somam R$5.000.000.000,00 os empréstimos do Banco do Brasil. Aliás, o

deputado  federal  Weliton  Prado,  relator  do  orçamento  da  União  na  área  de

planejamento e obras do PAC, esteve com o governador Anastasia na assinatura do

último empréstimo do Banco do Brasil,  de  R$1.500.000.000,00.  Esse empréstimo

permitiu ao governo do Estado anunciar a realização de 14 obras de infraestrutura. Já

foram emprestados R$5.000.000.000,00, mas o governo, que se diz tão competente,

lançou  um  programa  em  2010  para  fazer  7.900km  de  obras,  mas  até  agora  só

realizou  41km. Queria  deixar  isso  registrado e  falar  também  do  piso  salarial  dos

trabalhadores da educação. Sou deputado de Minas Gerais e defendo a aplicação de

10% do PIB nacional em educação, independentemente do partido a que pertence o

governo do Estado. Seja PT ou PSDB, o governo tem de cumprir a lei no Rio Grande

do Sul, em São Paulo ou em Minas Gerais. Não sou deputado em São Paulo nem no

Rio Grande do Sul, mas aqui em Minas Gerais o governo não cumpre a lei do piso

salarial. A carreira dos professores ficou congelada, seus direitos foram retirados, e a

classe está sendo duramente penalizada pelo governo do Estado. Vamos continuar a

luta em defesa dos professores e das professoras,  de todos os trabalhadores da

educação. Presidente, para concluir, gostaria de dizer que também vamos continuar a

luta em defesa da redução da carga tributária do Estado. Minas Gerais e o grupo que

está à frente do poder no Estado resistiram à aprovação da Medida Provisória nº 579,

que reduz as contas de luz residencial. Trabalhamos muito por isso, fizemos muita

mobilização.  O  deputado  Weliton  Prado  foi  membro  da  comissão  dessa  medida

provisória. Vamos continuar ainda a luta pela redução do ICMS, o maior do Brasil.

Aliás, lançamos a Frente Parlamentar em Defesa do Setor Sucroenergético. Em São

Paulo, paga-se 12% de ICMS; em Minas Gerais, 19%. O Estado tem de contribuir

para a redução dos impostos, a retirada da carga tributária e para melhorar a vida do

nosso povo. Sr. Presidente, é isso. Quero desejar felicidade, paz e feliz Natal a todos.

Vamos continuar com muita luta em 2014 em defesa do povo de Minas Gerais!

O  deputado  Pompílio  Canavez  -  Obrigado,  Sr.  Presidente.  Quero  fazer  uma

prestação de contas do que foi a nossa Comissão Extraordinária das Águas, criada
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pela Mesa da Assembleia, atendendo a pedido nosso. Foi um ano de muito trabalho.

Com essa comissão, estivemos em várias regiões do Estado, tanto naquelas que têm

muitos rios, muita água, o que justifica Minas Gerais ser considerada a caixa d'água

do Brasil, uma expressão criada pelo escritor Guimarães Rosa, como também nas

regiões mais secas, onde não chove e os mineiros vivem em situação de sofrimento

muito grande. Pudemos observar que os comitês de bacias, órgãos cuja finalidade é

cuidar  das águas, estão em dificuldade,  já que não estão recebendo recursos do

Fhidro. Aliás, no final do ano, esse fundo foi quase extinto, na prática. Por meio da

nossa  ação,  da  realização  de  uma  audiência  pública  por  mim  solicitada,  com  a

presença do Fórum Mineiro  de Comitês  de Bacias  Hidrográficas,  evitou-se  que o

governo  do  Estado  retirasse  os  recursos  do  Fhidro.  O  apelo  que  fizemos  várias

vezes, bem como o apelo dos comitês acabaram sensibilizando o governo do Estado,

que suspendeu o projeto de lei que extinguia o Fhidro. Também gostaria de falar a

respeito de um assunto que o jornal Estado de Minas traz estampado em sua capa:

“As cidades mineiras esnobam ajuda contra as chuvas”. Nenhuma prefeitura mineira

procurou a Defesa Civil para elaborar projeto de captação de recursos, para que haja

medida de prevenção contra enchentes nas cidades. Olha que já estamos em pleno

período chuvoso, e muitas cidades estão passando por um sofrimento muito grande.

Estivemos no Vale do Rio Doce, na cidade de Ipatinga, da deputada Rosângela Reis,

realizando uma discussão com o comitê de bacias a respeito do Rio Piracicaba, dos

rios da região. Quando visitamos o local, o rio estava muito agredido, muito poluído,

com pouca água. Agora não, o rio encheu e está causando um desastre danado.

Queria comentar essa matéria, dizendo que, muitas vezes, a Defesa Civil não tem

condições de ajudar em nada. Lembro-me de que fui em São João del-Rei, e a cidade

estava cheia de água. As famílias com 2,5m de água em suas casas, e a Defesa Civil,

singelamente,  entregava  uma  vassoura  de  piaçava,  uma  garrafinha  com  água

sanitária e meia dúzia de produtos de limpeza. Para quem está com 2,5m de água

dentro  de  casa,  essa  ajuda  não  significa  absolutamente  nada.  Convocamos  para

fevereiro uma audiência pública com a participação da Defesa Civil,  do Corpo de

Bombeiros, da Secretaria do Meio Ambiente, do Ministério da Integração Nacional e

da Agência Nacional das Águas, porque esse fato é recorrente. Infelizmente, todos os
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anos, nossas cidades são inundadas, e nada é feito para evitar isso. Queremos saber

da Comissão das Águas o que o Estado e a União têm preparado para enfrentar as

enchentes que sempre ocorrem. Neste ano, estamos apenas no início. Janeiro vem

aí, e as águas de janeiro são fortes, trazem uma tristeza muito grande para quem não

tem como enfrentar as enchentes. É isso, Sr.  Presidente, gostaria de convocar os

membros de comitês de bacia para estarem conosco em fevereiro. Aproveito para

agradecer a todos os comitês de bacia, o Fórum Mineiro de Comitês, pela ajuda,

também agradeço a todos os servidores da Casa e a todos que nos acompanharam

esse tempo todo. Desejo um feliz Natal e um ótimo ano novo a todos. Sr. Presidente,

tendo  em  vista  que o  Plenário  está  vazio,  solicito  o  encerramento,  de  plano,  da

reunião.

O  deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  solicito  a  V.  Exa.  que  encerre  a

reunião, de plano, porque, evidentemente, não há quórum.

O deputado Zé Maia - Sr. Presidente, solicito a suspensão dos trabalhos para que

possamos fazer o entendimento para a votação. Solicito a suspensão da reunião ou a

recomposição de quórum, Sr. Presidente.

O presidente  -  É  regimental.  A presidência  solicita  ao  secretário  que proceda à

chamada dos deputados para a recomposição de quórum.

O secretário (deputado Zé Maia) - (- Faz a chamada.)

O presidente - Responderam à chamada 37 deputados. Portanto, há quórum para a

continuação dos trabalhos.

Questões de Ordem

O deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, queria solicitar a suspensão dos

trabalhos para entendimentos sobre a pauta de votação desta manhã, pois há vários

assuntos relevantes.

O  deputado  André  Quintão  -  Muito  bem,  Sr.  Presidente.  Estamos  com  essa

recomposição de quórum, então, já que os deputados estão presentes, queria tratar

aqui  de  um assunto  relevante.  Ontem tivemos a  notícia  de uma luta  vitoriosa  na

capital mineira. Ativistas culturais haviam feito uma movimentação e ocuparam um

casarão na Rua Manaus,  que estava completamente abandonado.  O imóvel  é da

Fhemig  e  iria  ser  transferido  para  a  Fundação  Lucas  Machado  para  instalar  um



4386
____________________________________________________________________________

museu em homenagem à passagem do ex-presidente Juscelino Kubitschek naquele

espaço,  que  já  havia  sido  hospital  da  Polícia  Militar.  Os  ativistas  culturais  que

entraram  naquele  casarão  tiveram,  inclusive,  surpresas  em  relação  ao  que  foi

encontrado. Lá havia sido uma espécie de manicômio infantil, com locais de clausura,

fechamento e gradeamento, um imóvel em péssimas condições. A transferência para

a Feluma não estava se concretizando em nenhuma obra prática.  Esses ativistas

culturais deram a denominação de Espaço Coletivo Luiz Estrela. Imediatamente após

essa  ocupação,  a  pedido  do  movimento,  realizamos  aqui  na  Assembleia  uma

audiência pública da Comissão de Participação Popular. Deixamos claro na audiência

que reverenciamos o ex-presidente Juscelino Kubitschek, que já é homenageado em

vários espaços, não só em Belo Horizonte, mas em todo o Estado de Minas, em todo

o País, e que a proposta de transformar aquele casarão em um espaço cultural, em

um espaço dinâmico, em um espaço também de oficinas de formação cultural teria

muito  mais  a  ver  com a história  do local.  Inclusive,  ele seria  resgatado para que

pudéssemos lembrar que um dia houve ali tratamento inadequado às pessoas com

deficiência.  O governo do Estado esteve  presente,  por  intermédio  da  Fhemig,  da

Feluma e da própria assessoria do governador. Foi uma audiência muito concorrida,

os argumentos relacionados com o patrimônio foram apresentados e a negociação

vem prosseguindo.  Por  isso,  acho importante a mobilização da sociedade.  Ontem

tivemos o sinal verde do governo do Estado, que, em reunião com o Coletivo Luiz

Estrela,  que foi  morador  de  rua  e faleceu,  tomou a decisão de concordar  com a

proposta dos ativistas culturais. Essa foi uma adesão muito importante, e o casarão

da Rua Manaus será transferido.  Será uma conquista dessa nova mobilização da

juventude, que se organiza de maneira informal, mas muito dinâmica. Fiquei muito

feliz com essa decisão. Os jovens que lá estão são de várias áreas - da arquitetura,

da engenharia, da psicologia -, são também trabalhadores e estão em sinergia com a

população de rua, com os mais pobres. Ficamos muito felizes quando realizamos na

Assembleia Legislativa uma audiência pública que traz resultados. Nesse caso então,

o governo se convenceu de que a proposta daqueles ativistas culturais era muito

mais  interessante.  Hoje  temos  essa boa notícia.  Parece que esse imóvel  já  será

transferido, hoje. Nós já colocamos até emenda no orçamento. Se tudo der certo,



4387
____________________________________________________________________________

vamos aprovar até o dia 30 ou 31. Que essa conquista da cidade sirva de exemplo

para outros jovens. Deputado Rogério Correia, parece que não há quórum, mas não

vou pedir recomposição de quórum, porque V. Exa. tem algo importante para falar.

Nós estamos aqui, mas parece que os outros deputados não estão preocupados com

o orçamento ou com o Plano Plurianual.

O deputado Rogério Correia - Deputado André Quintão, mesmo com a ausência de

quórum, o que tenho a dizer é importante porque retrata uma visão do Brasil. É uma

notícia boa e eu prefiro vir a este microfone para trazer notícias boas. E hoje eu tenho

uma notícia excelente. Eu ouvi alguns deputados criticando a presidenta Dilma. São

aqueles do contra, como diz a presidenta, que torcem para que o Brasil dê errado.

Aliás, o senador Aécio Neves fez, ontem, um festival de torcida contra o Brasil. Ele

pintou um quadro para o exterior de que o Brasil é um país ruim, que não presta. O

senador, agora, virou um radical de direita. O seu objetivo é falar mal da presidente

Dilma.  O  esporte  predileto  do  senador  é  falar  mal  da  presidente.  Trocou  até  o

marqueteiro, brigou com o Serra e quer ser mais da direita do que o Serra. Agora fica

essa disputa,  mas ele vai  perder  no  voto,  porque não dá para falar  mal  de  uma

presidenta  que  tem  um  índice  desses.  Desemprego  no  Brasil:  4,6%.  O  menor

desemprego de toda a história do Brasil desde que o IBGE faz esse cálculo. Uma das

menores taxas de desemprego do mundo, com o desemprego estourando na Europa

e nos Estados Unidos, infelizmente. Acho que este é o dado mais importante para se

medir o desempenho de um governo: o governo está gerando emprego ou não. Mas

vem outro dado positivo: o rendimento médio do trabalhador subiu 2%. Em outras

palavras,  o  governo  da  presidenta  Dilma  gera  emprego  e  divide  renda.  Este  é

exatamente o objetivo do nosso governo: gerar  emprego,  desenvolver  o Brasil  de

forma sustentável e, melhorando a renda, fazer com que essa renda seja dividida no

Brasil. Quero trazer, Sr. Presidente, essa boa notícia para o povo brasileiro a respeito

do governo da presidenta Dilma: 4,6% de desemprego, que é a menor taxa histórica

no Brasil. Trago, também, outra boa notícia. Está quase certa a vinda da presidenta

Dilma no dia 23, segunda-feira. Estamos acertando os detalhes finais, e a presidenta

Dilma, que viria a Belo Horizonte, mas não pôde, porque teve de ir ao funeral do

saudoso Nelson Mandela virá e deve ser no dia 23. Convido todos os deputados e
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deputadas  a  comparecer  ao  evento,  pois  ela  fará  anúncios  importantes  junto  ao

governador do Estado. Todas as vezes em que a presidenta vem, o governador elogia

muito, porque sabe que os recursos para Minas são abundantes. O Paulo Guedes

mostrou um jornal que diz que, só para a secretaria do Gil Pereira, virão 2 bilhões em

recursos  para  Minas  no  ano  que  vem,  destinados  à  construção  de  cisternas  no

semiárido.  Serão  2  bilhões.  O  governador  Anastasia  é  elegante,  sabe  que  a

presidenta  Dilma  faz  bem  para  Minas  Gerais,  embora  alguns  deputados,  talvez

desinformados, não saibam quanto a presidenta Dilma investe em Minas Gerais. Ela

vem, presidente, para anunciar mais 1 bilhão e meio de verba para o metrô de Belo

Horizonte, vai assinar uma ordem de serviço para a BR-381 e vai anunciar também

as  obras  do  PAC.  Serão mais  1  bilhão e  700 milhões  para  obras  de  mobilidade

urbana em Belo Horizonte e para conclusão das obras da Copa do Mundo. Ela vem

fazer esses anúncios em Minas Gerais.  Com a taxa de desemprego de 4,6% e o

rendimento médio dos trabalhadores aumentando em 2%, até o senador teve que

elogiar o Bolsa Família, que ele chamava de Bolsa Esmola, e teve que elogiar o Mais

Médicos, que ele fez de tudo para rejeitar. Os deputados aqui, André Quintão, têm

razão: vão ter que fazer uma autocrítica, inclusive os deputados da saúde. Doutor

Wilson Batista, por exemplo, que vai me seguir, o Mais Médicos está sendo elogiado

até pelo senador Aécio Neves agora. E ele está dizendo, também, que vai manter o

Bolsa Família. Olhem que beleza. A pauta do governo federal está pautando agora o

programa da oposição no Brasil. Antes assim. É bom que eles venham atrás e nos

apoiem.

O deputado João Leite - O deputado Rogério Correia manda na Assembleia?

O presidente  -  Não manda,  não.  V.  Exa.  deveria  se  entender  com o  deputado

Lafayette de Andrada, que pediu para suspender os trabalhos para entendimentos.

O deputado Gustavo Valadares -  Mas V.  Exa.  ouviu as  palavras da oposição e

agora tem que ouvir as nossas palavras antes da suspensão. Argumento e contra-

argumento, presidente. Sr. Presidente, questão de ordem. Para que a presidência de

V. Exa. seja imparcial na condução dos trabalhos, se foi dada a palavra a um membro

da oposição antes da suspensão, que seja também dada a palavra a um membro da

situação e, depois, suspenderemos a reunião. Nada mais justo.
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Suspensão da Reunião

O presidente - A presidência vai suspender a reunião por 1 hora e 50 minutos para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O  presidente  (deputado  Luiz  Humberto  Carneiro)  -  Estão  reabertos  os  nossos

trabalhos.

2ª Fase

O presidente - Esgotado o prazo destinado a esta fase, a presidência passa à 2ª

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Prorrogação da Reunião

O presidente - A presidência, nos termos do art. 21 do Regimento Interno, prorroga

esta reunião até às 13h59min.

Suspensão da Reunião

O presidente - A presidência vai suspender a reunião por 1 hora e 10 minutos para

entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente (deputado Hely Tarqüínio) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Encerramento

O presidente - Esgotada a hora destinada a esta reunião, a presidência a encerra,

convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas,

com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20

horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 52ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/12/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Ivair Nogueira e Tadeu Martins Leite

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª

Fase: Palavras do Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento

do  deputado  Rogério  Correia;  rejeição;  solicitação  de  verificação  de  votação;
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inexistência  de  quórum  para  votação;  anulação  da  votação;  questão  de  ordem;

renovação  da  votação;  rejeição;  verificação  de  votação;  ratificação  da  rejeição  -

Requerimento do deputado Zé Maia; aprovação - Inexistência de quórum especial

para votação de proposta de emenda à Constituição - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 4.740/2013; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei

nº 4.771/2013; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 2º turno, do

Projeto  de  Lei  nº  4.779/2013;  aprovação  na  forma  do  vencido  em  1º  turno  -

Discussão, em 2º turno,  do Projeto de Lei nº 4.787/2013;  aprovação na forma do

Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno; Declarações de Voto - Discussão, em 1º

turno,  do  Projeto de Lei  nº  1.565/2011;  aprovação na forma do Substitutivo nº  1;

prejudicialidade da Emenda nº 1 - Questão de Ordem; Suspensão e Reabertura da

Reunião - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.440/2013; apresentação das

Emendas  nºs  4  a  6  e  da  Subemenda  nº  1  a  Emenda  nº  1;  encerramento  da

discussão; requerimento do deputado Sávio Souza Cruz;  deferimento; discurso do

deputado  Rogério  Correia;  requerimento  do  deputado  Anselmo  José  Domingos;

deferimento; requerimento do deputado Luiz Humberto Carneiro; aprovação; votação

nominal do projeto, salvo emendas, subemenda e destaque; aprovação na forma do

vencido  em 1º  turno;  discurso  do  deputado  Rogério  Correia;  votação  nominal  do

inciso I do art. 74; aprovação; votação nominal da Subemenda nº 1 à Emenda nº 1 e

das  Emendas  nºs  2,  3,  5  e  6;  aprovação;  prejudicialidade  da  Emenda  nº  1  -

Discussão,  em  turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.550/2013;  encerramento  da

discussão; discurso do deputado André Quintão; Questão de Ordem; votação nominal

do projeto, salvo emendas e subemendas; aprovação; votação nominal das Emendas

nºs 5, 15, 17, 22 a 25, 27, 29 a 33, 35, 37 a 39, 42 a 52, 55, 57, 59, 60, 62 a 64, 67,

68 e 71 a 138 e das Subemendas nº 1 às Emendas nºs 2, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 26,

28, 34, 36, 40, 41, 54, 56, 58, 61, 65 e 69; aprovação; prejudicialidade das Emendas

nºs 1 a 4, 6 a 10, 13, 14, 16, 26, 28, 34, 36, 40, 41, 54, 56, 58, 61, 65, 66 e 69;

votação nominal das Emendas nºs 11, 12, 18 a 21, 53 e 70; rejeição - Discussão, em

turno  único,  do  Projeto  de  Lei  nº  4.551/2013;  encerramento  da  discussão;

requerimento do deputado Sávio Souza Cruz; deferimento; requerimento do deputado

Sávio  Souza  Cruz;  aprovação;  discurso  da  deputada  Maria  Tereza  Lara;  votação
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nominal do projeto, salvo emendas, subemendas e destaques; aprovação; votação

nominal das Emendas nºs 1 a 21, 23 a 34, 38 a 41, 43 a 47, 49 a 53, 55 a 58, 63 a 77,

79 a 83, 85 a 92, 109 a 119, 131 a 142, 144 a 155, 158 a 166, 179 a 188, 190, 367 a

406, 411 a 418, 424 a 433, 438 a 455, 574 a 580, 582 a 584, 589 a 597, 628 a 632,

754 a 757, 783 a 793, 795, 796, 798 a 803 e 805 a 877 e das Subemendas nº 1 às

Emendas nºs 48, 54, 78, 84, 121, 125, 127, 130, 407 a 410, 419 a 421, 585 a 587,

753, 758 a 760, 794 e 797; aprovação; prejudicialidade das Emendas nº 48, 54, 78,

84, 121, 125, 127, 130, 407 a 410, 419 a 421, 585 a 587, 753, 758 a 760, 794 e 797;

votação nominal das Emendas nºs 22, 35 a 37, 42, 60 a 62, 93 a 108, 120, 122 a 124,

126, 128, 129, 143, 156, 157, 167 a 178, 189, 191 a 366, 422, 423, 434 a 437, 456 a

573, 581, 588, 598 a 627, 634 a 752, 761 a 782 e 804; rejeição; discurso do deputado

Sávio  Souza  Cruz;  votação  nominal  da  Emenda  nº  826;  aprovação;  discurso  do

deputado  Adelmo  Carneiro  Leão;  votação  nominal  das  Emendas  nºs  769  a  774;

rejeição;  votação  nominal  das  Emendas  nºs  761  a  764,  767,  768  e  775  a  782;

rejeição; discurso do deputado Adelmo Carneiro Leão; votação nominal da Emenda nº

581; rejeição; discurso do deputado Rogério Correia; votação nominal da Emenda nº

765; rejeição; discurso do deputado Rogério Correia; votação nominal da Emenda nº

766; rejeição - Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final: Pareceres de

Redação Final  dos Projetos de Resolução nºs 4.784 e 4.785/2013, dos Projetos de

Lei Complementar nºs 27/2012 e 53/2013 e dos Projetos de Lei nºs 79, 177, 883,

1.023,  1.308,  1.346,  1.589,  1.617,  1.970,  2.321  e  2.597/2011,  3.318,  3.389  e

3.649/2012 e 3.811, 3.902, 3.903, 3.926, 3.950, 4.027, 4.075, 4.180, 4.231, 4.239,

4.258, 4.299, 4.352, 4.387, 4.390, 4.439, 4.440, 4.441, 4.442, 4.443, 4.454, 4.485,

4.540, 4.544, 4.575, 4.646, 4.648, 4.718, 4.740, 4.745, 4.771, 4.779, 4.787, 4.550 e

4.551/2013; aprovação; Declarações de Voto - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os deputados e as deputadas:

Dinis Pinheiro -  Ivair  Nogueira -  Hely Tarqüínio -  Adelmo Carneiro Leão -  Dilzon

Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana

Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio
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Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do

Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir

- Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa -

Gilberto Abramo -  Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella -  Gustavo

Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo

-  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique  -  Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando

Pimenta - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião

Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Tony Carlos - Ulysses

Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - Às 20 horas, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o 2º-secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O deputado Tadeu Martins Leite, 2º-secretário ad hoc, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O presidente (deputado Ivair Nogueira) - Nos termos do edital de convocação, a

presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e

votação da matéria constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada

na 1ª Fase.

Palavras do Presidente

A presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Projeto

de  Resolução  nº  4.785/2013,  os  Projetos  de  Lei  Complementar  nºs  27/2012  e

53/2013 e os Projetos de Lei nºs 3.811, 3.926, 4.027, 4.180, 4.299, 4.387, 4.390,

4.439, 4.441, 4.442, 4.443, 4.454, 4.485, 4.646 e 4.648/2013, apreciados na ordinária
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realizada  hoje,  à  tarde.  A presidência  informa  ainda  que  fez  retirar  da  pauta  a

Proposta de Emenda à Constituição nº 62/2013, que teve sua discussão adiada por

cinco dias na referida reunião.

Discussão e Votação de Proposições

O presidente -  Vem à Mesa requerimento do deputado Rogério Correia em que

solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião  de  modo  que o  Projeto  de  Lei  nº

4.440/2013  seja  apreciado  em  último  lugar.  Em  votação,  o  requerimento.  As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-

Pausa.) Rejeitado.

O deputado Rogério Correia - Peço verificação, Sr. Presidente.

O presidente - A presidência verifica, de plano, que não há quórum para votação e

torna a votação do requerimento sem efeito.

Questão de Ordem

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, é um requerimento sobre a inversão

da ordem dos trabalhos. Vou tentar situar para os deputados o problema que existe

em relação a essa inversão. Há, em seguida, outro requerimento do deputado Zé

Maia que vai solicitar a inversão de outra forma. O que estou propondo, em nome do

Bloco Minas sem Censura, é que o Projeto de Lei nº 4.440, que versa sobre reforma

administrativa,  seja  votado em último lugar  da  pauta.  O requerimento  que vem a

seguir coloca a votação dele antes da votação do orçamento do PPAG. Por que estou

propondo jogá-lo para o último lugar da pauta? Esse projeto tem em si uma polêmica

que não está resolvida e que nos levará a uma ampla discussão no Plenário. Já estão

inscritos 13 deputados para fazer a discussão do projeto. A discussão diz respeito à

emenda mais polêmica. Uma emenda de 2º turno foi incluída nesse Projeto de Lei nº

4.440, que não versa sobre reforma administrativa, mas sobre a retirada de um direito

que têm os professores hoje: o direito de se aposentarem tendo 25 ou 30 anos de

serviço  público,  mas sem terem completado o  tempo de idade de aposentadoria.

Esse professor ou professora pode continuar na escola, não necessariamente na sala

de aula. Então, pode fazer opção de ir para a biblioteca, para a secretaria ou mesmo

para o apoio pedagógico, o que é muito comum. Quem já deu aula em escola pública,

como eu, que lecionei em escola pública durante 10 anos, sabe disso. A escola nunca
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fica sem necessidade de pessoal. Isso existe sempre. Em geral as professoras que

têm mais tempo de serviço, os professores cansados e já com problemas de saúde

etc. e que não estão com laudo médico são deslocados para essas outras funções,

inclusive a de apoio pedagógico em sala de aula. São funções importantes. Então

não haverá, por parte do governo, sequer gasto financeiro em relação a isso, porque

esses professores e professoras terão de ser substituídos por outros: bibliotecário,

secretário  e  outros  professores  para  apoio  pedagógico.  A Teresa,  que  deu  aula

durante tanto tempo, sabe disso. É comum haver professoras mais antigas que optam

por esse direito de permanecer na escola em outra função que não seja a sala de

aula, às vezes com uma função até pedagógica, a maioria de apoio pedagógico. Essa

emenda  está  proposta  nesse projeto.  Ela  já  entrou  em outros  projetos  na  Casa;

sempre fizemos apelo e ele vai entrando em outro, mas nunca é um projeto de lei

específico para isso. Então, ele está entrando novamente com uma emenda de 2º

turno. Não há acordo em relação a isso. E há, da nossa parte, disposição de discutir

esse  projeto  de  forma  contundente.  Então,  já  há  13  deputados  inscritos.  Se

deslocarmos  essa  discussão  para  depois  do  orçamento  e  do  PPAG,  teremos

facilidade e ficará apenas esse projeto na pauta. Mas colocá-lo antes do PPAG e do

orçamento  pode levar  à  sua inviabilização por  falta  de quórum para  o projeto  do

orçamento para o PPAG. Presidente, se isso acontecer, não responsabilize o Bloco

Minas sem Censura pela questão do orçamento e do PPAG. O deputado João Leite

está perguntando sobre acordo.  Para esclarecer,  não houve acordo em relação a

esse projeto “pé na cova”. Desde o início, dissemos que somos contrários à inclusão

do  “pé  na  cova”.  João  Leite,  houve  acordo,  por  exemplo,  para  dar  anistia  aos

professores  e  às  professoras.  Na  época,  houve  acordo  com  o  presidente  Dinis

Pinheiro e o líder Luiz Humberto para ser votado independentemente do governo.

Mas esse acordo não foi cumprido. Há acordo para aprovação da pauta, não para

aprovar  o  “pé  na  cova”.  Vamos aprovar  a  pauta  e  estamos avisando que vamos

obstruir a discussão desse projeto. Há 13 deputados que querem discutir esse tema.

É muito mais real, do ponto de vista dos deputados, deixar esse projeto para o último

lugar.  Desse  modo,  faremos  a  discussão  sem  risco  nenhum  de  prejudicar  o

orçamento e o PPAG. Faço apelo aos deputados para deixarmos esse projeto para o
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final da pauta.

O presidente - A presidência vai renovar a votação do requerimento. Em votação, o

requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

O deputado Rogério Correia - Verificação de votação.

O presidente - É regimental. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo

processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da

Constituição do Estado.  A fim  de proceder  à  votação pelo  processo eletrônico,  a

presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  10  deputados.  Votaram  “não”  34  deputados,

totalizando 44 votos. Está, portanto, ratificada a rejeição do requerimento.

Vem à Mesa requerimento do deputado Zé Maia em que solicita  a inversão da

pauta desta reunião de modo que os Projetos de Lei nºs 4.440, 4.550 e 4.551/2013

sejam apreciados em último lugar,  nessa ordem. Em votação,  o requerimento.  As

deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. A presidência verifica, de plano, que não há quórum especial para

votação de proposta de emenda à Constituição, mas que há para a apreciação das

demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.740/2013, do governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com Banco Nacional

de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  -  BNDES.  A Comissão  de  Fiscalização

Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a

votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,

c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo

eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.
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- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco -

Braulio Braz - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano

Tolentino - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella -

Gustavo Valadares -  Jayro Lessa -  João Leite -  Juarez Távora - Juninho Araújo -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca

Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  46  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o projeto. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.771/2013, da deputada Maria Tereza

Lara e do deputado Marques Abreu, que proíbe a prática do trote estudantil violento

nos estabelecimentos de  ensino integrantes do  Sistema Estadual  de Educação.  A

Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de

conformidade com o parágrafo único do art.  55, c/c o art.  63,  da Constituição do

Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a presidência solicita

às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua presença no painel que

façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,  registrem  seu  voto.  Em

votação, o Substitutivo nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -

Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duilio

de Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo - Glaycon Franco -

Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - João Leite -

Juarez Távora -  Juninho Araújo -  Lafayette de Andrada -  Leonardo Moreira -  Luiz
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Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques

Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente

Lúcio - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está

aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei

nº 4.771/2013 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.779/2013, do deputado Sebastião

Costa, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Carangola o

imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação

do  projeto  na  forma  do  vencido  em  1º  turno.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a

votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55,

c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo

eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos  deputados  que  ainda  não

registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e, em

seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos -

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco -

Braulio Braz - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano

Tolentino - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella -

Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques

Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Sebastião  Costa  -  Tenente  Lúcio  -  Ulysses

Gomes - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  43  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Está,

portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.779/2013 na forma do vencido

em 1º turno. À Comissão de Redação.
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Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.787/2013, do deputado Alencar da

Silveira Jr., que proíbe, no território do Estado de Minas Gerais, a apresentação, a

manutenção e a utilização de animais selváticos ou domésticos, quer nativos, quer

exóticos,  em  espetáculos  circenses  ou  quaisquer  eventos  que  explorem  essas

espécies de animais. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto

na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em discussão,

o  projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  A presidência  vai

submeter  a  matéria  a  votação  pelo  processo  nominal,  de  conformidade  com  o

parágrafo único do art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder

a  votação  pelo  processo  eletrônico,  a  presidência  solicita  às  deputadas  e  aos

deputados que ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro

biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo

nº 1.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir  Paraca - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin -

Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro  Silva  -  Doutor  Wilson Batista  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -  Durval

Ângelo - Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa -

Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora -

Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira -

Pompílio Canavez -  Rogério Correia -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas - Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O deputado Elismar Prado - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O deputado Tadeu Martins Leite - Sr. Presidente, registre meu voto “sim”, por favor.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 47 deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o

Projeto de Lei nº 4.787/2013 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À

Comissão de Redação.
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Declarações de Voto

O deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, este projeto já passou em 1º

turno, e eu o expliquei. Trabalhamos nele há 20 anos, digo, há 15 anos, esse projeto

foi  apresentado  nesta  Casa  e  sempre  considerado  inconstitucional.  Tivemos  de

mostrar à Comissão de Justiça que só faltava em Minas Gerais.  Quando fizemos

esse  projeto,  o  enviamos  a  todas  as  câmaras  municipais,  que  o  consideravam

constitucional.  Há outro  projeto  agora:  executar  o  Hino  Nacional  nos  estádios  de

futebol antes da partida.  Fui o primeiro a apresentar no Brasil, e o meu projeto é

considerado  inconstitucional  até  hoje.  Em  todos  os  Estados  do  Brasil  já  existe  o

projeto.  Ideias  boas,  nós as  temos.  A Casa agora mostrou  e fez justiça a todo o

movimento, principalmente às meninas que estão na galeria,  aqui  em cima. Muito

obrigado aos Srs. Deputados, às Sras. Deputadas, ao presidente desta Casa, que

entendeu  que  está  na  hora  de  apoiarmos  o  movimento  mineiro  de  direitos  dos

animais. Isso que aconteceu hoje aqui, está indo para o mundo inteiro. Parabéns. A

todos os senhores, muito obrigado.

O deputado André Quintão - O deputado Alencar da Silveira Jr. fez menção, e eu

queria registrar que, primeiro, o deputado Sebastião Costa, presidente da Comissão

de Justiça,  mostrou  muito  empenho para  haver  uma leitura  aberta desse projeto.

Aliás,  ele me concedeu a honra  de ser o relator  desse projeto.  Eu não estou na

Comissão de Justiça há 20 anos. Entrei agora e creio que esse projeto, além de ser

importante,  segue a  lei.  Por  isso  o  parecer  foi  favorável.  Eu gostaria  de  fazer  o

registro da presença do deputado Sebastião Costa. Obrigado, deputado Alencar da

Silveira Jr.,  por reconhecer  o papel  da atual  Comissão de Justiça da Assembleia.

Parabéns aos militantes da causa que acompanharam todo esse processo.

O presidente - Parabéns, deputado. Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.565/2011, do deputado Hélio Gomes, que acrescenta inciso ao art. 6º da Lei nº

16.306,  de  7/8/2006.  A Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do

projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Transporte opina pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, e pela rejeição da

Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai  submeter a matéria a votação
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pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do art. 55, c/c o art.

63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico,

a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda não registraram sua

presença  no  painel  que  façam  o  registro  biométrico  no  terminal  e,  em  seguida,

registrem seu voto. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emenda.

- Registram “sim” os deputados e a deputada:

Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos -

Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Carlos Mosconi  -  Dalmo Ribeiro Silva - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado -

Fabiano Tolentino - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Jayro

Lessa  -  João  Leite  -  Juarez  Távora  -  Juninho  Araújo  -  Leonardo  Moreira  -  Luiz

Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Marques  Abreu  -  Pinduca

Ferreira - Pompílio Canavez - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa -

Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Zé Maia.

O deputado Lafayette de Andrada -  Sr.  Presidente,  registre meu voto “sim”, por

favor.

A deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O deputado Gilberto Abramo - Registre meu voto “sim”.

O deputado Rogério Correia - Voto “sim”, Sr. Presidente.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 39 deputados. Não houve voto

contrário.  Está aprovado o Substitutivo nº  1,  salvo emenda.  Com a aprovação do

Substitutivo nº 1, fica prejudicada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º

turno, o Projeto de Lei nº 1.565/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de

Transporte.

Questão de Ordem

O deputado André Quintão - Sr. Presidente, o deputado Rogério Correia fez uma

observação em relação a essa polêmica da emenda da educação. Há 13 deputados

do  bloco  inscritos  para  discutir,  por  1  hora  cada  um,  essa  emenda.  Para  não

iniciarmos esse processo, peço-lhe que suspenda a reunião para entendimento. Se

começar uma obstrução de 13 horas, acredito que isso possa prejudicar os projetos

posteriores. Assim sendo, peço a suspensão, para buscarmos o entendimento.
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Suspensão da Reunião

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) - A presidência vai suspender a reunião por

50 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias

constantes na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 4.440/2013, do governador do Estado, que altera as Leis Delegadas

nº  179,  de  1/1/2011,  que  dispõe  sobre  a  organização  básica  e  a  estrutura  da

administração pública do Poder Executivo do Estado, e nº 180, de 20/1/2011, que

dispõe sobre a estrutura orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do

Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras  providências.  A Comissão  de  Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno com as

Emendas  nºs  1  a  3,  que  apresenta.  Em  discussão,  o  projeto.  Não  há  oradores

inscritos.

- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO SUBSTITUTIVO Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 4.440/2013

EMENDA Nº 4

Dê-se ao art. 37 a seguinte redação:

“Art. 37 - Ficam extintos, a partir da publicação desta lei, os cargos de provimento

em  comissão de vice-diretor-geral  e  vice-presidente  constantes  nos  itens  V.1.A.1,

V.1.B.1, V.2.1, V.5.1, V.6.1, V.7.1, V.12.1, V.13.1, V.15.1, V.19.1, V.21.l, V.22.1, V.24.1,

V.27.1, V.28,1, V29.1, V32.1 e, a partir de 31 de março de 2014 quanto ao item V.

14.1, todos do Anexo V da Lei Delegada n° 175, de 26 de janeiro de 2007.”.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2013.

Anselmo José Domingos

EMENDA Nº 5

Dê-se ao art. 10 do vencido a seguinte redação:

Art. 10 - O inciso III do art. 119 da Lei Delegada n° 180, de 2011, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 119 - (...)

III - unidades administrativas:



4402
____________________________________________________________________________

a) auditoria seccional;

b) procuradoria;

c) diretoria executiva;

d) diretoria técnica;

e) diretoria de programação e produção;

f) diretoria de jornalismo;

g) diretoria de radiofusão e telecomunicações;

h) diretoria de planejamento, gestão e finanças.”.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2013.

Duarte Bechir

Justificação: A emenda proposta tem o objetivo de promover a reestruturação das

diretorias  da Fundação TV Minas.  Ressalte-se que  o novo quadro  de  cargos  em

comissão da administração superior da TV Minas, constante no Anexo I do Projeto de

Lei n° 4.441/2013, já contempla os seis cargos de diretor previstos na emenda.

EMENDA N° 6

Substitua-se no inciso I do art. 74 do vencido a expressão “1° de janeiro de 2014”

por “1º de janeiro de 2015” e acrescente-se o seguinte inciso III ao art. 76 do vencido:

“Art. 76 - (…)

III - a partir de 1° de janeiro de 2015, relativamente ao inciso I do art. 74.”.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2013.

Zé Maia

Justificação: A emenda proposta visa adequar a data de vigência da revogação do

dispositivo.

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 4.440/2013

Dê-se aos incisos I dos arts. 47 e 49 do vencido a seguinte redação e substitua-se o

quadro de cargos de provimento em comissão da Secretaria de Estado de Governo,

constante do item IV.2.11 do Anexo  IV  da Lei Delegada n° 174, de 2007, a que se

refere o Anexo I do vencido:

“Art. 47 - (...)

I - cargos do grupo de direção e assessoramento:

a) seis DAD-4;
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b) quatro DAD-5;

c) dois DAD-6;

d) um DAD-7;

e) dois DAD-8;

(...)

Art. 49 - (...)

I - cargos do grupo de direção e assessoramento:

a) seis DAD-2;

b) nove DAD-3;

c) quatro DAD-4;

(...)

ANEXO I

(a que se refere o art. 52 da Lei n° , de de de 2013)

'ANEXO IV

(a que se refere o § 2° do art. 2° da Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVOS DE VALORES UNITÁRIOS E DE CARGOS DE PROVIMENTO EM

COMISSÃO

IV.2  -  QUANTITATIVOS  DE  CARGOS  DE  PROVIMENTO  EM  COMISSÃO,

FUNÇÕES GRATIFICADAS E GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

ATRIBUÍDOS AOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

(...)

IV.2.11 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O  Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão foi publicado no Diário

do Legislativo, de 28.12.2013.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2013.

Duarte Bechir

Justificação:  Esta  subemenda  tem  por  objetivo  corrigir  equívoco  relativo  ao

quantitativo  de  cargos  de  provimento  em  comissão  da  Secretaria  de  Estado  de

Governo - Segov -, constante na Emenda n° 1, em decorrência da transferência de

cargos da Secretaria de Estado de Esportes e Juventude para a Segov.



4404
____________________________________________________________________________

O presidente - Encerra-se a discussão. A presidência informa ao Plenário que, no

decorrer  da discussão,  foram apresentadas ao projeto  uma emenda do deputado

Anselmo José Domingos, que recebeu o nº 4, uma do deputado Duarte Bechir, que

recebeu o nº 5, e uma do deputado Zé Maia, que recebeu o nº 6, e uma subemenda à

Emenda nº 1, do deputado Duarte Bechir, que recebeu o nº 1, e que, nos termos do §

4º do art. 189 do Regimento Interno, serão submetidas a votação independentemente

de parecer. Vem à Mesa requerimento do deputado Sávio Souza Cruz em que solicita

a votação destacada do inciso I do art. 74. A presidência defere o requerimento, de

conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Com a palavra,

para encaminhar a votação, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, deputadas e deputados, esse projeto

do governador do Estado altera as Leis Delegadas nºs 179 e 180, feitas em janeiro de

2011, e o governo chamou o projeto de reforma administrativa. Já tive oportunidade

de discutir esse projeto de lei, no 1º turno, e fiz críticas a essa reforma administrativa

que o governo diz que vai fazer. Na verdade, ele altera leis delegadas com que o

próprio governo criou secretarias, criou um monte de cargos. E agora, no final do

governo, ele vai retirar algumas.

Em geral, o projeto retira o que devia ser aprofundado, como o Instituto de Terras, a

própria  Ademg,  porque  doou o  Mineirão  -  a  dengue continua,  não é,  Adelmo? A

Ademg, o governo vai terminar com ela. Enfim, já fiz críticas ao projeto do governador

do Estado no que diz respeito à reforma administrativa.

Agora no 2º turno, o governo recolocou uma emenda que já conseguimos retirar

várias vezes de outros projetos. E sempre essa emenda, deputado Adelmo Carneiro

Leão, é apresentada em projeto que nada tem a ver com o assunto. Como agora,

também num projeto de reforma administrativa, ele recoloca e penaliza o professor

com mais uma perda de direito. Um professor ou uma professora tem direito hoje de

se aposentar numa escola a partir de 25 anos de serviço, a professora e a idade ou o

professor  aos 30 anos de serviço  com a sua idade.  Esse período em que ela já

completou o tempo de serviço de aposentadoria,  mas ainda não a idade, para se

aposentar,  essa  professora  ou  professor  pode,  continuando  na  escola,  não

necessariamente em sala de aula, ao decorrer esse tempo que lhe falta, às vezes um
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ano, dois anos etc. Então, essa professora vai fazer apoio pedagógico, trabalho na

biblioteca ou na secretaria da escola. Em geral isso funciona como apoio pedagógico.

Se uma professora falta um dia, tal professora a substitui na sala de aula. Então, ela

faz  substituições  pedagógicas,  uma  coisa  necessária  na  escola,  o  que  é  feito,

portanto, com o professor que tem mais tempo de serviço.

Não preciso dizer o sofrimento que tem sido permanecer numa sala de aula numa

escola. Dei aula em escola pública de periferia na região metropolitana durante 10

anos, e não é fácil. Então, depois de 30 anos de trabalho, você tem essa opção de

continuar na sua profissão. E isso não é novo apenas em escola. Eu conversava com

o deputado Sargento Rodrigues, e na Polícia Militar já se faz isso. Só que a Polícia

Militar  tem,  como  o  Adelmo  apresentou  a  ideia  para  discutirmos,  o  abono-

permanência. Então, o professor poderia optar ou por exercer uma outra atividade na

escola,  de  auxílio  pedagógico,  ou  por  continuar  na  sala  de  aula  se  ele  assim

quisesse, com o abono que ele teria a mais por cada ano que trabalhasse. Essa é

uma sugestão que nós consideramos viável de ser feita para substituir essa ideia, não

sei por que, fixa que as secretárias de Educação e de Planejamento colocaram na

cabeça  que  é  necessário,  de  todo  jeito,  cortar  esse  direito  dos  professores.

Professora no governo do Estado é perseguida de todo jeito. Já tínhamos descoberto

que professora não pode nem comer na escola, o que já denunciamos. Agora ficamos

sabendo que a professora não pode nem se aposentar em paz na escola, tem de ser

ali,  fustigada, tem de ter  um castigo.  Parece castigo. Anistia  para as professoras,

absolutamente nada até hoje.

Agora,  vem esse projeto do governo, que é de reforma administrativa, incluindo

mais uma emenda retirando direito das professoras. Final de ano, em vez de vir um

presente de Natal, que nada. Deputados, prestem atenção nisso, lembram o projeto

que votamos para dar um reajuste de 5% retroativo a outubro? Ele não foi sancionado

até hoje. Essa é outra notícia que o governo precisa esclarecer. Não foi sancionado.

É retroativo a outubro, ou seja, amanhã é dia 20, e fecha-se a folha de pagamento. O

governo pagará as professoras em janeiro, de novo sem o aumento de 5%, porque

até hoje não sancionou.  Vejam bem a maldade,  em vez de sancionar  agora para

pagar os professores em janeiro - lembram que votamos tudo com pressa -, até hoje
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nada. Vai deixar para sancionar depois que a folha de pagamento estiver pronta e

pagará só em fevereiro a coitada da professora, que agora tem que ficar dentro da

sala de aula e não pode comer. Não tem condições. Sinceramente, pedirei destaque

para vermos se derrotamos essa emenda.

Para não fazermos obstrução, o governo está fazendo uma contraproposta, que é

entrar com essa emenda com validade em 2015. Tudo bem, pelo menos ganhamos

um ano nesse processo. Depois, quem sabe durante o ano, tentamos discutir pelo

menos o abono-permanência, proposto pelo Adelmo e completamente viável. Peço

aos deputados que nos ajudem, durante o ano, a aprovar o abono - permanência em

substituição  a  essa  medida  draconiana  de  simplesmente  desconsiderar  que  a

professora, cansada e doente, tenha que ficar na sala de aula. Não tem condições,

isso parece perseguição. Então, peço apoio aos deputados no próximo ano.

Além disso, foi prometido às professoras que ninguém seria punido, que haveria

anistia para a greve de 2012. Até hoje estou com um projeto na Comissão de Justiça,

presidente Dinis,  à qual  peço empenho,  e também ao deputado Sebastião Costa,

presidente da Comissão, para que o projeto tramite, a fim de pelo menos discutirmos

a anistia das professoras. Deixo o apelo ao Deputado Sebastião Costa para que o

projeto tramite na Comissão. O deputado André Quintão se propõe a ser o relator. Se

for o caso, negociamos com o governo para que envie outra proposição, mas vamos

deixar  o  projeto  tramitar.  Deixo  esse  apelo,  que  é  de  toda  a  categoria  dos

professores, não é apenas meu.

Aos  deputados,  apelo  para  que  derrotem  a  emenda  que  destacarei,  para  não

permitir que se acabe com o direito que o professor tem de ficar um período, em que

esteja  muito  cansado,  trabalhando  na  escola.  Ouvi  comentários  dizendo  que  o

professor fica à toa na escola. Não, não fica à toa. Já fui vice-diretor de escola, a

Maria Tereza deu aula durante anos e sabe disso. Ninguém fica à toa na escola.

Soldado à toa no quartel quer serviço. Professora na escola não fica sem serviço.

Dentro de uma escola, o que não falta é serviço. Se você é vice-diretor, você vira tudo

na escola, você precisa de pessoas para auxiliar e não tem. A pessoa quase morre de

trabalhar quando vira diretor ou vice-diretor de escola. Não tem secretária direito, e

são as professoras que ajudam na secretaria. Se vocês conhecessem a realidade de
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uma escola, não falariam essa bobagem, que professora ficará aposentada à toa na

escola. Não é verdade, não fica à toa na escola. Fica trabalhando. Muitos professores

faltam e não são substituídos  de  um dia  para  o  outro.  Essa pessoa que está  lá

substitui a professora que ficou doente ou que está de licença-maternidade. Ela vai

para a sala de aula e faz a substituição. Tem serviço que não acaba mais. Pinduca,

parece judiação com as professoras, parece perseguição. Às vezes, estou fazendo

um juízo  errado e não é  perseguição;  às  vezes,  ela  deu aula  o tempo inteiro na

UFMG e desconhece a realidade de uma escola pública, nas periferias dos grandes

centros  ou no interior  do  Estado de Minas Gerais.  Por  não conhecer,  ela  trata a

escola como se fosse a UFMG. Não é, há todas as diferenças.

É exaustivo  uma professora  ficar  25  anos direto  numa sala  de  aula.  Às  vezes,

quando as professoras vêm para cá, parece que elas estão bravas, amarguradas,

mas, na realidade, estão cansadas e ainda recebem um salário miserável. Não é fácil

viver com esse salário e criar família. E, quando chegam em casa, ainda têm uma

terceira  jornada,  numa sociedade  que  é  machista.  Sinceramente,  tirar  um  direito

desse de uma professora é maldade.

Solicito aos deputados que votem contrariamente a essa proposta do governo, de

acabar com esse direito que a professora tem no fim da vida. No fim da vida, ela

ainda é obrigada a ir para a sala de aula. Se estiver doente, azar, vai para a sala de

aula  assim  mesmo;  está  passando  mal,  está  esgotada,  vai  para  a  sala  de  aula.

Coitados dos alunos também, porque aguentar  uma pessoa nessas condições na

sala de aula não faz bem para eles. A pessoa não está com a preparação nem com o

vigor  para  lecionar  nessas  condições.  Então,  presidente,  proponho  a  votação

contrária ao projeto, em especial contrária a essa emenda que entrou no projeto, que

nada tinha a ver com ele, mas que está fazendo parte dele a partir de uma emenda

de 2º turno aprovada na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Peço aos deputados que a questão da anistia tramite no ano que vem para fazer jus

a um acordo feito nesta Casa, com a presença de todos os líderes e do presidente da

Casa.  Esse  acordo  ainda  não  foi  cumprido.  Estou  cobrando  isso  dos  nobres

deputados.  Só  mais  uma questão,  presidente.  Essa proposta  para  acabar  com o

direito do professor não tem respaldo da categoria, e o sindicato é absolutamente
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contrário a isso. Peço que também levem isso em consideração na hora do voto.

Obrigado.

O presidente - Vem à Mesa requerimento do deputado Anselmo José Domingos em

que  solicita  a  retirada  de  tramitação  da  Emenda  nº  4.  A  presidência  defere  o

requerimento de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.

Vem à Mesa requerimento do deputado Luiz Humberto Carneiro em que solicita a

votação em bloco da Subemenda nº 1 à Emenda nº 1 e das Emendas nºs 2, 3, 5 e 6.

Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A presidência vai submeter a

matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o parágrafo único do

art. 55, c/c o art. 63, da Constituição do Estado. A fim de proceder a votação pelo

processo eletrônico, a presidência solicita às deputadas e aos deputados que ainda

não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no terminal e,

em seguida, registrem seu voto. Em votação, o projeto, salvo emendas, subemenda e

destaque.

- Registram “sim” os deputados e a deputada:

Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio

Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro  Silva  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -

Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella

- Gustavo Valadares - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -

Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Zé Maia.

- Registram “não” os deputados e a deputada:

Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Durval Ângelo - Gilberto

Abramo - Ivair Nogueira - Maria Tereza Lara - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  35  deputados.  Votaram  “não”  12  deputados,

totalizando  47  votos.  Está  aprovado  o  projeto,  salvo  emendas,  subemenda  e

destaque. Votação do inciso I do art. 74. Com a palavra, para encaminhar a votação,
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o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas deputados, será rápido, só 5

minutos, mas vou voltar a insistir no assunto. Esse é o destaque que fizemos àquela

emenda  que  aqui  coloquei,  que  retira  do  professor  e  da  professora  o  direito  de,

estando já com o tempo de trabalho completo para se aposentar,  mas não tendo

ainda a idade para aposentadoria, permanecer na escola com funções não de sala de

aula especificamente. Ela pode continuar na escola e trabalhar na secretaria,  nas

salas de aula como substituta, como apoio pedagógico ou na biblioteca. Enfim, ela

pode ter outra função na escola.

Isso ocorre no Estado de Minas Gerais desde mil novecentos e Kafunga, lembrando

aqui de nosso companheiro João Leite. Já existe há muito tempo. O governo quer

tirar isso agora, e quer fazê-lo de forma intempestiva. Primeiro, sem debate algum

com o sindicato para  saber  os  problemas existentes.  Várias  empresas promovem

situações para que seu funcionário fique na empresa. Ele dá bônus para que esse

funcionário faça a opção. Já chegamos a levantar essa proposta para o governo. Os

sindicatos já chegaram a aventar essa possibilidade. Já existe isso, por exemplo, na

Polícia Militar. Depois que o policial militar completa seu tempo de serviço de rua, ele

pode trabalhar dessa forma, a não ser que queira receber - e receba - um abono por

produtividade, que ele tem para permanência na função que tinha anteriormente. Isso

é  comum.  Empresas  fazem  acordos  com  seus  empregados  para  que  não  se

aposentem  e  fiquem  mais  tempo.  São  oferecidos  bônus  a  eles.  Aqui  o  governo

resolveu fazer diferente, quer retirar essa vantagem dos professores.

Basicamente vou repetir argumentos. Queria que os deputados votassem agora um

pouco com o coração. Não votem apenas com a razão do governo. Isso não vai tirar

do  deputado nada do que foi  comprometido  com o  governo.  Vocês vão dizer  ao

governo que ficaram sensibilizados com a situação. Acho que ninguém concorda com

a professora não poder comer na escola. Isso não resolve o problema. Levem em

consideração também aquele informe que dei. Vocês viram que o governo se calou.

Fazer a maldade de não sancionar um projeto dos professores, que estão saindo de

férias?  Sancionado  o  projeto  dos  5%,  teriam  de pagar  os  valores  retroativos,  de

outubro para cá. Ao invés de pagarem em janeiro, que é o mês das férias, pagarão só
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em fevereiro.  A professora estava esperando esse dinheirinho a mais  para,  quem

sabe, ir à praia descansar. Às vezes nem vai para a praia, mas para a cidade dela do

interior.  Um dinheiro que viria a mais, de 5%, não virá. Ficará para fevereiro. Não

sancionou o projeto.

Agora, pergunto a vocês: o projeto do Funpemg já foi sancionado? Esse projeto foi

sancionado no dia seguinte. O governador não se esqueceu de sancionar o projeto

do Funpemg. No dia seguinte, ele estava lá, serelepe, assinando-o. O projeto que

concede esse aumento de 5%, Adelmo, até hoje não foi assinado. Amanhã fica pronta

a folha de pagamento, e elas não receberão em janeiro o retroativo de 5%. Sairão de

férias, sem os 5% a mais. Outubro, novembro, dezembro, elas receberiam em janeiro

esses três meses. Nada, nada são 15% e dariam para melhorar um pouco as férias

das  professoras.  O  13º  salário  já  está  na  dívida,  considerando  um  salário  de

R$1.500,00, R$2.000,00. Menos, não é? Costuma ser menos que isso. Às vezes é

R$1.300,00.  Se for  auxiliar  de  escola,  será  menos ainda,  algo  beirando o  salário

mínimo. Os reajustes não são os nacionais.

Deputados e deputadas, vamos ter sensibilidade e deixar essa discussão para o

próximo ano. Podemos fazê-la com calma. Derrotamos isso agora e conversamos em

2014 sobre um projeto que crie esse abono permanência, que dê opção ao professor.

Ele poderá optar por ficar em sala de aula, mas com um bônus. Dessa forma, aquelas

que ainda estão  aptas e podem continuar  na  sala  de  aula,  vão querer  continuar,

desde  que  tenham  o  abono  a  mais.  Alencar,  essa  é  uma  solução  muito  mais

adequada que tirar um direito que já existe há anos. Alencar, conto com seu voto.

Tenho certeza de que votará conosco. Você é sensível, embora por esses dias tenha

andado meio embrutecido. Confio no coração do Alencar, sei que votará conosco.

Peço aos deputados da base também que não votem contra as professoras. É fim

de ano, véspera de Natal. Sairemos daqui felizes para nossas casas. Teremos nosso

fim de ano e Natal. Não faremos obstrução aos projetos. Levem em consideração o

espírito natalino. Não vamos tirar da professora um direito, que é dela, no finalzinho

do ano. Pensem assim, cada um de vocês com a sua consciência. Esqueçam um

pouco o governador Anastasia e votem com o coração, votem com as professoras.

Obrigado.
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O presidente - Em votação, o inciso I do art. 74.

- Registram “sim” os deputados e a deputada:

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin -

Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fred Costa -

Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa -  Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -  Jayro

Lessa  -  João  Leite  -  Juarez  Távora  -  Juninho  Araújo  -  Lafayette  de  Andrada  -

Leonardo  Moreira  -  Luiz  Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -

Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Zé Maia.

- Registram “não” os deputados e a deputada:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo - Ivair Nogueira -

Maria Tereza Lara - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Tadeu

Martins Leite - Ulysses Gomes.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  35  deputados.  Votaram  “não”  15  deputados,

totalizando 50 votos. Está aprovado o inciso I do art. 74. Em votação, a Subemenda

nº 1 à Emenda nº 1 e as Emendas nºs 2, 3, 5 e 6.

- Registram “sim” os deputados e a deputada:

Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio

Braz - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco -

Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa

- João Leite -  Juarez Távora -  Juninho Araújo -  Lafayette de Andrada -  Leonardo

Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques Abreu -

Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião

Costa - Tenente Lúcio - Zé Maia.

- Registram “não” os deputados:

Almir  Paraca -  André  Quintão  -  Gilberto  Abramo -  Pompílio  Canavez -  Rogério

Correia - Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes.
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O presidente -  Votaram “sim”  39  deputados.  Votaram “não”  8 deputados.  Estão

aprovadas a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1 e as Emendas nºs 2, 3, 5 e 6. Com a

aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 1, fica prejudicada a Emenda nº 1. Está,

portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 4.440/2013 na forma do vencido

em 1º turno, com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 1 e as Emendas nºs 2, 3, 5 e 6. À

Comissão de Redação.

Discussão,  em turno único,  do Projeto  de  Lei  nº  4.550/2013,  do governador  do

Estado, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG 2012-2015 -, para o exercício 2014. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 5, apresentada pela Comissão

de Saúde, com as Emendas nºs 15, 17, 22 a 25, 27, 29 a 33, 35, 37 a 39, 42 a 52, 55,

57, 59, 60, 62 a 64, 67 e 68, apresentadas pela Comissão de Participação Popular,

com as Emendas nºs 71 a 138 e com as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 2, 4, 6, 7,

9, 13, 14, 16, 26, 28, 34, 36, 40, 41, 54, 56, 58, 61, 65 e 69, que apresenta, e pela

rejeição das Emendas nºs 11, 12, 18 a 21, 53 e 70. Em discussão, o projeto. Não há

oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Com  a  palavra,  para  encaminhar  a

votação, o deputado André Quintão.

O deputado André Quintão* - Presidente, deputados e deputadas, vamos fazer o

encaminhamento do ponto de vista da participação da Assembleia no processo de

revisão do PPAG. O mecanismo da revisão é uma novidade desde 2003, conquistado

por emenda popular da sociedade civil. Eram muito comuns planejamentos e planos

plurianuais encomendados de assessorias técnicas, de consultorias, que cumpriam

uma  mera  formalidade  legal.  Os  governos  não  valorizavam  os  instrumentos  de

planejamento, muito menos o Poder Legislativo.

Por  solicitação  de  várias  entidades  da  sociedade  civil,  instituímos,  por  lei,  na

Assembleia o processo de revisão, que é exatamente o momento em que a Casa faz

o balanço e a análise das políticas públicas em curso. Este ano houve uma grande

novidade:  a  Assembleia  lançou  o  portal  Políticas  Públicas  ao  Seu  Alcance,  que

permite  esse  acompanhamento  sistemático  das  políticas  públicas  por  parte  dos

deputados e das deputadas.

Vinculado a essa novidade, instituímos também o monitoramento semestral, que é
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o momento em que as comissões permanentes da Assembleia entram em contato

com os representantes do governo para fazer também, da sua parte, o balanço e o

acompanhamento dessas políticas públicas. Este ano houve grande avanço nesse

sentido. Todas as comissões realizaram audiências de monitoramento, que, ao final

do ano, contribuíram para as audiências de revisão.

Neste ano realizamos 16 audiências públicas de revisão do PPAG, 11 na capital e 4

no interior.  As audiências  em Belo  Horizonte  foram coordenadas pelas  comissões

permanentes  em  conjunto  com  a  Comissão  de  Participação  Popular.  Nessas  16

audiências,  foram  colhidas  260  sugestões  populares,  que  após  triagem  foram

transformadas em 164 propostas de  ação legislativa.  Dessas  164 propostas,  132

propostas  populares  foram  aprovadas,  gerando  154  requerimentos,  42  emendas

populares  ao  PPAG  e  50  emendas  ao  orçamento,  totalizando-se  92  emendas

populares.

Para que os deputados e os telespectadores tenham ideia, nesses 10 anos em que

realizamos as discussões dos planos plurianuais, foram aprovadas 1.106 emendas

populares.  Neste  ano,  92  emendas  populares  foram  aprovadas.  Esse  trabalho  é

realizado  em  comum  acordo  com  a  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  cujos

membros cumprimento na pessoa dos deputados Zé Maia e Lafayette de Andrada,

que foi relator. Sempre buscamos realizar um trabalho conjugado para que o que for

aprovado na Comissão de Participação Popular seja, depois, aprovado na Comissão

de Fiscalização Financeira, para ser sancionado pelo governo. Fazemos isso para

não jogar o processo no descrédito, pois não adiantaria, no interior, recolhermos 260

propostas e noventa e tantas emendas, aprovarmos na comissão para, depois, serem

rejeitadas  na  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  expondo  politicamente  seus

membros.

É bom registrar que a análise dessas emendas é feita com o forte aparato técnico

da Assembleia Legislativa. As comissões de mérito foram convidadas para, este ano,

participar  das  rodadas  de  negociação,  pois  o  governo  também  participa  desse

processo através da Seplag, senão, caso não concorde, depois não executará o que

foi  aprovado.  Trata-se  de  um  forte  trabalho  técnico  que  conta  também  com  a

participação das comissões de mérito.
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Gostaria de destacar neste ano algumas novidades do ponto de vista de público e

iniciativa. O deputado João Leite participou dessa rodada. Aprovamos, por exemplo,

duas emendas, que contaram com o empenho do deputado João Leite e da deputada

Maria Tereza Lara. Uma emenda instituía ação e recurso para o combate ao tráfico de

pessoas. Há um comitê interinstitucional no governo com todo planejamento de ações

de prevenção ao tráfico de pessoas e de instalação de um posto de atendimento ao

imigrante  em  Confins,  principalmente  em  função  dos  megaeventos.  Então,  essa

emenda foi uma das aprovadas.

Uma outra  emenda muito  importante  é  a  que  transforma o  núcleo,  que hoje  é

responsável pelos crimes raciais,  em delegacia de crimes raciais.  Essa é também

uma novidade. E são duas áreas que participaram fortemente este ano. Para vocês

terem ideia das  emendas populares.  O deputado Antônio  Carlos  Arantes também

participou muito do processo, pela Comissão de Agropecuária. Recompusemos 60%,

70%  do  recurso  do  orçamento  para  a  Subsecretaria  de  Agricultura  Familiar.  O

orçamento  veio muito  abaixo  do  que era,  a Comissão de Agropecuária participou

intensamente, e houve essa recomposição.

Estou vendo o deputado Bosco, da Comissão de Educação. Não veio, deputado

Bosco, um projeto muito importante, que está em curso, o Fórum de Promoção da

Paz Escolar - Forpaz -, em defesa da paz nas escolas. Ele não veio no PPAG, então,

restauramos  essa ação,  através  de emenda popular.  O  deputado Bosco participa

muito também. No caso da agricultura familiar também há um trabalho de apoio ao

queijo minas artesanal. Já o havíamos colocado no PPAG passado. Ele vai beneficiar,

com a nova legislação, a questão do entreposto para o queijo mineiro. Ele também foi

contemplado.

Restauramos também a ação do xadrez na escola e várias ações na área social.

Houve a Conferência Estadual de Assistência Social, em que a principal deliberação,

com  anuência  do  governo  do  Estado,  era  que  houvesse  ampliação  da  chamada

proteção social especial, principalmente o apoio aos asilos e abrigos, através de uma

regionalização dessa ação no Estado. Isso foi contemplado.

Novamente  restauramos  a  ação  de  apoio  aos  conselhos  tutelares,  uma  área

também muito querida pelo presidente da Assembleia, deputado Dinis Pinheiro, que é
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o programa Bolsa Reciclagem, para o qual foi aprovada emenda complementando

recurso para essa área. Restauramos emendas de cunho regional, principalmente no

semiárido, referentes ao abastecimento de água para consumo humano. Apoio aos

órgãos e à habitação indígenas. Então, é um conjunto de emendas.

Faço quase essa prestação de contas, porque são emendas que atendem políticas

universais em várias áreas do Estado. Em muitas dessas emendas, a definição da

aplicação é feita pelo próprio governo do Estado. Acho que até algumas poderiam ter

a participação maior da Assembleia, mas são critérios do governo do Estado. Mas, o

importante  é  que  são  ações  republicanas  e  que  expressam  públicos  diferentes.

Particularmente, fiquei muito impressionado com essa área do combate ao tráfico de

pessoas  e  a  delegacia  de  crimes  raciais,  que  é  uma  coisa  muito  forte  e  muito

importante. Então, são públicos que participam com pedidos de ação parlamentar. Às

vezes, nossa emenda parlamentar é para ponte, praça, um carro, um veículo. Mas,

nesse  tipo  de  ação,  se  não tivesse esse  mecanismo,  talvez  não houvesse  esse

espaço de consolidação de política pública.

Então, agradeço, aqui, todas as deputadas e deputados de todos os partidos, toda

equipe técnica da Assembleia. O único lugar em que isso ocorre, deputado Lerin,

achava que era no Brasil. Mas fizemos 10 anos da comissão e veio um especialista

francês,  que  estuda  participação  popular,  que  disse,  no  seminário  internacional:

“participação popular em orçamento eu já vi em processo coordenado pelo Executivo;

pelo Legislativo nunca vi em lugar nenhum do mundo”.

Então, queria parabenizar a Assembleia, o seu corpo técnico, que se empenhou

muito,  principalmente as deputadas e os deputados de todas as comissões,  e as

entidades. Se as entidades não participassem, não teríamos esse êxito.  Obrigado,

nossa vice-presidente, a Tereza, o Tolentino, o Bechir e vários membros da Comissão

de  Participação Popular.  Já  mencionei  o  Zé  Maia  e  o  Lafayette  e  os  demais  da

Comissão de Fiscalização. Espero que seja aprovado. Não estou falando pelo Bloco

Minas sem Censura, estou falando por todos nós, pela Comissão de Participação

Popular. Teria avaliações políticas, críticas sobre o tema, mas, neste tempo, priorizei

exatamente o trabalho que nós deputados e deputadas fizemos para incorporar 92

emendas  populares  ao  orçamento  e  ao  PPAG.  Já  falei  do  orçamento  para  não
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retornar aqui e falar das emendas populares apresentadas ao projeto. Aquelas que

vieram no PPAG se desdobram no orçamento. Portanto me sinto contemplado nesse

balanço do PPAG e do orçamento. Muito obrigado.

O  presidente  -  Parabéns,  deputado  André  Quintão.  É  realmente  um  belíssimo

trabalho que muito engrandece esta Casa.

Questão de Ordem

O deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, anteriormente votei no Projeto de Lei

nº 4.440 e no destaque. Porém o painel mostrou o meu voto no destaque, mas não o

mostrou no projeto. Solicito que registre o meu voto “não”.

O presidente -  Solicito  à  assessoria  que faça contar  o  voto  “não”  do  deputado

Adalclever Lopes. Em votação, o projeto, salvo emendas e subemendas.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin -

Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano

Tolentino  -  Fred  Costa  -  Gilberto  Abramo  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Corrêa  -

Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora -

Juninho Araújo -  Lafayette de Andrada -  Leonardo Moreira -  Luiz Henrique -  Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso

- Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses

Gomes - Zé Maia.

- Registra “branco” o deputado:

Sávio Souza Cruz.

O deputado Antônio Genaro - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O presidente -  Está computado. Votaram “sim” 47 deputados. Houve 1 voto em

branco.  Está  aprovado o projeto,  salvo  emendas e subemendas.  Em votação,  as

emendas e subemendas com parecer pela aprovação.

- Registram “sim” os deputados e a deputada:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão -
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Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin -

Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano

Tolentino  -  Fred  Costa  -  Gilberto  Abramo  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Corrêa  -

Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora -

Juninho Araújo -  Lafayette de Andrada -  Leonardo Moreira -  Luiz Henrique -  Luiz

Humberto  Carneiro  -  Maria  Tereza  Lara  -  Marques  Abreu  -  Neilando  Pimenta  -

Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio -

Ulysses Gomes - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  46  deputados.  Não  houve  voto  contrário.  Estão

aprovadas  as  emendas  e  subemendas  com  parecer  pela  aprovação.  Com  a

aprovação  das  emendas  e  subemendas  com  parecer  pela  aprovação,  ficam

prejudicadas as Emendas nºs 1 a 4, 6 a 10, 13, 14, 16, 26, 28, 34, 36, 40, 41, 54, 56,

58, 61, 65, 66 e 69. Em votação, as Emendas nºs 11, 12, 18 a 21, 53 e 70.

- Registram “sim” os deputados:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Gilberto

Abramo - Maria Tereza Lara - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz

- Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes.

- Registram “não” os deputados e a deputada:

Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlos Mosconi - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro  Silva  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -

Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella

- Gustavo Valadares - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia  Ferreira  -  Marques  Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  Pinduca  Ferreira  -  Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  11  deputados.  Votaram  “não”  36  deputados,

totalizando 47 votos. Estão rejeitadas as emendas nºs 11, 12, 18 a 21, 53 e 70. Está,

portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 4.550/2013 com as Emendas
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nºs 5, 15, 17, 22 a 25, 27, 29 a 33, 35, 37 a 39, 42 a 52, 55, 57, 59, 60, 62 a 64, 67,

68 e 71 a 138 e as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 2, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 26, 28,

34, 36, 40, 41, 54, 56, 58, 61, 65 e 69. À Comissão de Redação.

Discussão,  em turno único,  do Projeto  de  Lei  nº  4.551/2013,  do governador  do

Estado, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de

Minas  Gerais  e  do  Orçamento  de  Investimento  das  Empresas  Controladas  pelo

Estado para o exercício de 2014. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 21, 23 a 34, 38 a 41, 43 a 47, 49 a 53,

55 a 58, 63 a 77, 79 a 83, 85 a 92, 109 a 119, 131 a 142, 144 a 155, 158 a 166, 179 a

188, 190, 367 a 406, 411 a 418, 424 a 433, 438 a 455, 574 a 580, 582 a 584, 589 a

597, 628 a 632, apresentadas por parlamentares; com as Emendas nºs 754 a 757,

783  a  793,  795,  796,  798  a  803  e  805  a  820,  apresentadas  pela  Comissão  de

Participação Popular; com as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 48, 54, 78, 84, 121,

125, 127, 130, 407 a 410, 419 a 421, 585 a 587, 753, 758 a 760, 794 e 797 e as

Emendas nºs 821 a 877, que apresenta; e pela rejeição das Emendas nºs 22, 35 a

37, 42, 60 a 62, 93 a 108, 120, 122 a 124, 126, 128, 129, 143, 156, 157, 167 a 178,

189, 191 a 366, 422, 423, 434 a 437, 456 a 573, 581, 588, 598 a 627, 634 a 752, 761

a 782 e 804. As Emendas nºs 59 e 633 foram retiradas pelo autor. Em discussão, o

projeto.  Não  há  oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Vem  à  Mesa

requerimento do deputado Sávio Souza Cruz em que solicita a votação destacada

das Emendas nºs 581, 761 a 782 e 826. A presidência defere o requerimento, de

conformidade com  o  inciso  XVII  do  art.  232 do Regimento  Interno.  Vem à Mesa

requerimento do deputado Sávio Souza Cruz em que solicita a votação em bloco das

Emendas nºs 769 a 774 e a votação em bloco das Emendas nºs 761 a 764, 767, 768

e  775  a  782.  Em  votação,  o  requerimento.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a palavra, para

encaminhar a votação, a deputada Maria Tereza Lara.

A  deputada  Maria  Tereza  Lara*  -  Sr.  Presidente,  parlamentares  deputados  e

deputadas desta Casa, o deputado André Quintão já falou muito bem sobre a revisão

do PPAG. Quero dizer que a revisão do PPAG - e cumprimento o deputado André

Quintão  e  todos  os  parlamentares  que  colaboram  e  participam  -  tem  influência
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também na elaboração do orçamento. Além de frisar isso, quero falar de uma emenda

colocada também no orçamento por iniciativa do deputado João Leite, e nossa, em

conjunto com ele,  resultado do debate sobre a violência no trânsito,  o Siga  Vivo,

desenvolvido nesta Casa pela Comissão de Segurança. E aportamos então recursos

para a manutenção de um escritório estratégico, um observatório de trânsito que foi

criado na Secretaria de Defesa Social, exatamente como resultado do debate Siga

Vivo. Quero, de público, registrar, mais uma vez, a importância desse assunto, Sr.

Presidente,  e  deixar  a  nossa reivindicação  para  que,  no  próximo ano,  possamos

continuar esse projeto Siga Vivo. Ainda há inúmeras mortes no País, no Estado e nos

municípios. O próximo ano é de Copa do Mundo, e é preciso, além de aporte de

recursos, que esta Casa continue esse trabalho. Já houve resultados positivos, mas

temos de continuar, pois há quase 40 mil mortes no País por ano, no momento do

acidente,  fora  os  que  ocorrem  posteriormente.  Em  Minas  Gerais  o  índice  é

proporcional  a isso.  Queremos deixar  aqui,  de público,  a nossa reivindicação e o

registro de que fomos procurados e apresentamos essa emenda. Queria convidar

toda a Casa, todos os parlamentares, toda a Mesa, para contribuir para que a nossa

sociedade possa se desenvolver numa cultura de paz, sem violência. A questão do

trânsito precisa continuar na nossa pauta, pois precisamos combatê-la até chegarmos

à erradicação da violência em nosso estado. Obrigada.

O presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas, subemendas e destaques.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin -

Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano

Tolentino  -  Fred  Costa  -  Gilberto  Abramo  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Corrêa  -

Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora -

Juninho Araújo -  Lafayette de Andrada -  Leonardo Moreira -  Luiz Henrique -  Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso

- Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses
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Gomes - Zé Maia.

- Registra “branco” o deputado:

Sávio Souza Cruz.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  44  deputados.  Houve  1  voto  em  branco.  Está

aprovado  o  projeto,  salvo  emendas,  subemendas  e  destaques.  Em  votação,  as

emendas e subemendas com parecer pela aprovação, salvo destaques.

- Registram “sim” os deputados e as deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin -

Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano

Tolentino  -  Fred  Costa  -  Gilberto  Abramo  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Corrêa  -

Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora -

Juninho Araújo -  Lafayette de Andrada -  Leonardo Moreira -  Luiz Henrique -  Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso

- Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses

Gomes - Zé Maia.

- Registra “branco” o deputado:

Sávio Souza Cruz.

O deputado André Quintão - Voto “sim”, presidente.

O deputado Rômulo Viegas - Meu voto é “sim”.

O presidente - Estão computados. Votaram “sim” 41 deputados. Houve 1 voto em

branco. Estão aprovadas as emendas e subemendas com parecer pela aprovação,

salvo destaques. Com a aprovação das emendas e subemendas com parecer pela

aprovação, salvo destaques, ficam prejudicadas as Emendas nºs 48, 54, 78, 84, 121,

125, 127, 130, 407 a 410, 419 a 421, 585 a 587, 753, 758 a 760, 794 e 797. Em

votação, as Emendas nºs 22, 35 a 37, 42, 60 a 62, 93 a 108, 120, 122 a 124, 126,

128, 129, 143, 156, 157, 167 a 178, 189, 191 a 366, 422, 423, 434 a 437, 456 a 573,

581, 588, 598 a 627, 634 a 752, 761 a 782 e 804.

- Registram “sim” os deputados e a deputada:
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Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Carlos

Henrique - Maria Tereza Lara - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Sávio Souza

Cruz - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes.

- Registram “não” os deputados e a deputada:

Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva -  Duarte Bechir  -  Duilio  de Castro -  Fabiano Tolentino - Fred

Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -

Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo  Moreira  -  Luiz  Henrique  -  Luzia  Ferreira  -  Marques  Abreu  -  Neilando

Pimenta - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa -

Tenente Lúcio - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  11  deputados.  Votaram  “não”  34  deputados,

totalizando 45 votos. Estão rejeitadas as Emendas nºs 22, 35 a 37, 42, 60 a 62, 93 a

108, 120, 122 a 124, 126, 128, 129, 143, 156, 157, 167 a 178, 189, 191 a 366, 422,

423, 434 a 437, 456 a 573, 581, 588, 598 a 627, 634 a 752, 761 a 782 e 804. Votação

da Emenda nº 826. Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Sávio

Souza Cruz.

O deputado Sávio Souza Cruz* - Sr. Presidente, quero encaminhar contrariamente

à  aprovação  dessa emenda pela  razão  pura  e  simples  de  que,  se  ela  vier  a  se

converter em texto legal num diploma, o Estado, na verdade, não terá orçamento, e

sim um cheque em branco concedido ao governo do Estado. S. Exa. o governador de

direito  de Minas Gerais,  Antonio Anastasia, remeteu para esta Casa uma reforma

administrativa mais com cara de queima de arquivo, que extingue os órgãos onde há

contratos estranhos, como o Idene, onde ocorreram aquelas confusões em que o

secretário saiu algemado. Então,  nessa mixórdia toda de extinguir  órgãos que ele

mesmo criou, ao invés de cuidar de mandar a adaptação do orçamento para fazer

frente à nova estrutura que ele imaginava, ou que isso fosse incorporado aqui, na

Assembleia, ele manda simplesmente o seguinte texto genérico. “Dê-se ao art. 14 a

seguinte redação: “O Poder Executivo poderá transpor, remanejar, transferir, excluir,

criar  ou  utilizar,  total  ou  parcialmente,  programas,  ações,  metas,  indicadores,
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dotações orçamentárias, a fim de viabilizar a compatibilização entre o planejamento e

o orçamento para o exercício de 2014, em decorrência da extinção, transformação,

transferência,  incorporação  ou  desmembramento  de  órgãos  e  entidades  ou  de

alterações  de  suas  competências  ou  atribuições  autorizadas  por  lei  que  altere  a

estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo e em virtude da Lei

Complementar nº 131, de 6 de dezembro de 2013”.”.

Ou seja, essa é a que extinguiu o Funpemg - só para lembrar. Então, na verdade, o

governo propõe com essa emenda que ele seja autorizado a desfazer tudo aquilo que

constar no orçamento, que está sendo votado pela Assembleia Legislativa de Minas

Gerais. No entendimento do Bloco Minas sem Censura, não há como prosperar essa

Emenda nº  826,  se  é que  o Estado pretende ter  um  orçamento  e  não um mero

cheque  em  branco  a  S.  Exa.  o  governador  de  direito  de  Minas  Gerais,  Antonio

Anastasia, que, sempre no mister de sua função, obedece às ordens do governador

de fato, senador Aécio Neves. Muito obrigado.

O presidente - Em votação, a Emenda nº 826.

- Registram “sim” os deputados e a deputada:

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin -

Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fred Costa -

Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa -  Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -  Jayro

Lessa  -  João  Leite  -  Juarez  Távora  -  Juninho  Araújo  -  Lafayette  de  Andrada  -

Leonardo  Moreira  -  Luiz  Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -

Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Zé Maia.

- Registram “não” os deputados e a deputada:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Carlos

Henrique - Gilberto Abramo - Maria Tereza Lara - Pompílio Canavez - Rogério Correia

- Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  35  deputados.  Votaram  “não”  12  deputados,

totalizando 47 votos. Está aprovada a Emenda nº 826. Votação das Emendas nºs 769

a 774.  Com a palavra,  para encaminhar  a  votação,  o  deputado Adelmo Carneiro
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Leão.

O  deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.

Deputados, a emenda diz o seguinte: “Ampliar as dotações destinadas a projetos de

segurança  alimentar  em  R$300.000,00”.  Essas  emendas  foram  solicitadas  pelo

Conselho  de  Segurança  Alimentar  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Trata-se  de  um

conselho  de  Estado,  hoje  coordenado  e  presidido  pelo  nosso  valoroso  D.  Mauro

Morelli.  Na  verdade,  pede-se  que  sejam  viabilizadas  ações.  Creio  que  não  há

nenhuma outra justificativa, conceito melhor do que está no texto para os trabalhos,

as ações, os fóruns, os debates, os encontros voltados para a defesa da segurança

alimentar nutricional.

No  Estado  há  graves  problemas  de  segurança  alimentar.  Quero  dar  esse

testemunho a vocês, que o conselho é de estado, tem a presidência de D. Mauro e

representantes  da  Secretaria  de  Agricultura  e  da  Subsecretaria  de  Agricultura

Familiar.  O conselho é um órgão do Estado com representantes do governo e da

sociedade civil.  Anteriormente, a Assembleia foi representada pelo deputado André

Quintão. Atualmente, fui indicado e represento a Casa no Conselho de Segurança

Alimentar  e,  para  que ele  pudesse cumprir  minimamente  suas  funções,  este  ano

tomei a iniciativa de destinar um recurso da verba parlamentar.

É um importante conselho,  que agora está solicitando R$300.000,00 como uma

quantidade  mínima  necessária  para  que  possa  atuar.  Não  é  uma  exigência

exagerada, e podemos aprová-la sem qualquer prejuízo para os órgãos do Estado.

Clamo,  peço a vocês para que esse conselho possa funcionar e que suas ações

possam  dar  consequências  para  implementarmos  uma  política  extremamente

relevante e de alto valor do ponto de vista não só da segurança alimentar, mas da

saúde, da saúde pública. O alimento é, entre as variáveis, talvez o mais importante

componente de uma vida saudável. Peço a vocês que votem favoravelmente a essa

emenda, que pede nada mais que R$300.000,00 para garantir a segurança alimentar.

Então peço o voto “sim”. São as emendas correspondentes aos n°s 769 a 774, que

foram rejeitadas pelo relator.

O presidente - Em votação, as Emendas nºs 769 a 774.

- Registram “sim” os deputados e a deputada:
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Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Bonifácio Mourão - Carlos Henrique - Gilberto Abramo - Jayro Lessa

- Maria Tereza Lara - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Tadeu

Martins Leite - Ulysses Gomes.

- Registram “não” os deputados e a deputada:

Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin - Bosco - Braulio Braz -

Carlos  Mosconi  -  Célio  Moreira  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de

Castro - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo

Perrella - Gustavo Valadares - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette

de Andrada -  Leonardo Moreira -  Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -  Luzia

Ferreira - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -

Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Zé Maia.

O deputado Bonifácio Mourão - Presidente, meu voto é “não”.

O presidente -  Está computado. Votaram “sim” 14 deputados. Votaram “não”  33

deputados, totalizando 47 votos. Estão rejeitadas as Emendas nºs 769 a 774. Votação

das Emendas nºs 761 a 764, 767, 768 e 775 a 782.

- Registram “sim” os deputados e a deputada:

Adalclever  Lopes  -  Almir  Paraca  -  André  Quintão  -  Carlos  Henrique  -  Gilberto

Abramo - Maria Tereza Lara - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz

- Tadeu Martins Leite.

- Registram “não” os deputados:

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antonio Lerin -

Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo

Ribeiro Silva - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fred Costa -

Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa -  Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -  Jayro

Lessa  -  João  Leite  -  Juarez  Távora  -  Juninho  Araújo  -  Lafayette  de  Andrada  -

Leonardo  Moreira  -  Luiz  Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Marques  Abreu  -

Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião

Costa - Tenente Lúcio - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  10  deputados.  Votaram  “não”  34  deputados,

totalizando 44 votos. Estão rejeitadas as Emendas nºs 761 a 764, 767, 768 e 775 a
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782.  Votação da Emenda nº  581.  Com a palavra,  para  encaminhar  a  votação,  o

deputado Adelmo Carneiro Leão.

O deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, deputadas e deputados, quanto

a esta emenda,  estou certo de que,  no mínimo, vamos empatar.  Não é um valor

exagerado,  considerando  a  natureza  do  projeto  e  o  anúncio  extraordinário  do

governador do Estado. Ele foi a Uberaba para anunciar esse projeto, aliás dizendo

que o feito irá beneficiar não só o Triângulo Mineiro, mas Divinópolis e Araxá, viu?

deputado Bosco. A manifestação do governador foi tão extraordinária, deputado Sávio

Souza Cruz, que meu amigo deputado Antonio Lerin, de Uberaba, juntamente com o

deputado federal, ao lado do governador, estampou em vários outdoors que o gás é

nosso, que o gás é de Uberaba. Agora, para o gás chegar a Uberaba foi anunciado o

gasoduto de Betim até Uberaba, passando por Divinópolis e Araxá, substituindo uma

outra proposta da ordem de R$700.000.000,00, que ia de São Carlos até a Fosfértil,

em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Mas como o governo de Minas está bem na fita,

tem muito recurso - é o que parece, pelo anúncio, pela presença, porque ele sinalizou

que não tem mais ninguém do lado dele -, anunciou que iria fazer sozinho a travessia,

o gasoduto de Betim a Uberaba, com o valor de R$1.800.000.000,00.

Anúncio do governador. Só que não conheço o projeto, não existe licenciamento,

não  existe  definição  do  valor  do  gás  que  vai  ser  ofertado,  nada  disso.  Mas  o

governador,  aliás,  insistiu  que,  se  fosse  necessário,  até  levaria  o  gasoduto  nas

costas. Com essa veemência e com o que está estampado, tenho certeza de que,

nessa minha proposição terei, no mínimo, o voto do deputado Antonio Lerin. Só que,

ao analisar esses dados, o que vi, deputado Almir Paraca, é que não existe um sinal

sequer de recursos destinados ao gasoduto, nem R$1,00, nenhum centavo. Não há

nenhuma sinalização. Recentemente conversei com o Dr. Djalma, da Cemig, e não vi

absolutamente nada.

Mas como é um anúncio do governador - talvez, por questão de memória ele pode

ter  esquecido  de colocar  no  orçamento  -,  sugiro  aos  meus  pares,  caros  colegas

deputados e deputados,  apenas R$600.000.000,00 dos R$1.800.000.000,00.  Acho

que é razoável porque ele está sinalizando, deputado Carlos Mosconi, que até 2016 o

gás  será  instalado  em  Uberaba.  Ora,  fiz  uma  conta  simples,  não  tenho  muita
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intimidade com a matemática, mas dividi por três e sobraram R$600.000.000,00 para

que,  no  ano  que  vem,  presidente,  possam  ser  aplicados  para  atender  a  essa

demanda tão importante, que não só vai beneficiar a nossa região do Triângulo, mas

também  Divinópolis,  viu?  deputado  Fabiano  Tolentino;  e  Araxá,  deputado  Bosco.

Então,  este  momento  é  oportuno  para  que  nós,  aqui,  na  Assembleia  Legislativa

possamos lembrar e fortalecer essa vontade do governador, dando a ele condições

para  que,  no  próximo  ano,  de  iniciar,  efetivamente,  a  implantação  do  gasoduto,

deputada Maria Tereza Lara, que sairá de Betim e vai até a nossa cidade de Uberaba,

promovendo a prosperidade, o desenvolvimento do nosso Estado de Minas Gerais.

Por  isso,  proponho  aos  meus  pares  que  votem  uma  emenda  garantindo

R$600.000.00,00, porque é difícil conceder R$300.000,00 para o Consea. Como esta

Assembleia  é  muito  generosa com o governador,  tenho certeza de que os  meus

deputados aqui vão votar favoravelmente a esta emenda.

O presidente - Em votação, a Emenda nº 581.

- Registram “sim” os deputados e a deputada:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo

José  Domingos  -  Antonio  Lerin  -  Bosco  -  Carlos  Henrique  -  Fabiano  Tolentino  -

Gilberto Abramo - Maria Tereza Lara - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Sávio

Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes.

- Registram “não” os deputados e a deputada:

Alencar da Silveira Jr. - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Bonifácio Mourão

- Braulio Braz - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir -

Duilio de Castro - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella -

Gustavo Valadares -  Jayro Lessa -  João Leite -  Juarez Távora - Juninho Araújo -

Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro -

Luzia  Ferreira  -  Marques  Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  Pinduca  Ferreira  -  Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Zé Maia.

O  presidente  -  Votaram  “sim”  16  deputados.  Votaram  “não”  32  deputados,

totalizando 48 votos. Está rejeitada a Emenda nº 581. Votação da Emenda nº 765.

Com a palavra, para encaminhar a votação, o deputado Rogério Correia.

O deputado Rogério Correia -  Presidente, essa nossa emenda determina que o
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saldo de R$3.200.000.000,00 do Funpemg, somados a um bilhão e cem da receita

desse  fundo,  previstos  para  2014,  sejam  direcionados,  por  meio  de  inversão  de

títulos, à constituição da reserva do Funfip, destinada ao pagamento das obrigações

assumidas pelo Funpemg. Estamos aqui tentando salvar os R$3.200.000.000,00. O

Pinduca  lembrou  que  o  governo  raspou  o  tacho.  Estamos  lembrando,  deputado

Pinduca,  que  esses  R$3.200.000.000,00  ainda  podem  ser  salvos.  Esse  recurso

poderia ficar  no Funfip,  até porque provavelmente a Justiça vai  determinar  que o

governo reveja essa posição e tenha de novamente restituir aos servidores públicos o

dinheiro que deles foi tomado, surrupiado. Isso certamente acontecerá.

Foi  assim  em  Alagoas.  É  impressionante,  Alagoas  também  quebrou,  deputado

Sávio. Nós nos esquecemos de Alagoas. Já quebraram o Rio Grande do Sul, com a

Yeda.  O  Richa  quebrou  o  Paraná.  Aécio  quebrou  Minas.  O  Teotônio  Vilela  Filho

quebrou  Alagoas.  É  uma  quebradeira.  Tucano  quebra  as  coisas.  Os  tucanos

quebraram o Brasil.  O deputado Pinduca está lembrando isso, que é verdade. Os

tucanos quebraram o Brasil. O Pinduca tem razão. Foi na época de FHC que eles

quebraram  o  Brasil.  Na  época  de  Fernando  Henrique  Cardoso,  o  Brasil  ficou

quebrado e teve de recorrer ao FMI. Vocês se lembram de o Brasil, de pires na mão,

ir  ao  FMI?  Quando Lula  entrou,  resolveu  acabar  com  esse negócio.  Cumpriu  os

compromissos com o FMI, e o Brasil melhorou.

Hoje este país tem emprego. A Dilma vem aqui na segunda-feira, quando anunciará

obras para o metrô. Ela vai assinar a ordem de serviço para a BR-381. Já haverá a

ordem de serviço. Ficará uma maravilha. Quando voltarmos, em fevereiro, quero ver

os deputados todos virem aqui parabenizar a Dilma, que até que enfim assinou a

ordem de serviço para a BR-381, que será duplicada de Belo Horizonte a Valadares.

O Mourão, nosso deputado, vai ficar numa alegria só. Ele vai passear de carro nessa

rodovia duplicada até lá.  Até que enfim, não é? Isso é preciso. Essa estradinha é

danada.  Só  uma presidenta  como a  Dilma  para  fazer  isso.  Aliás,  ela  aprovou  o

orçamento, com muitos avanços. O orçamento teve um aumento considerável para a

educação  e  para  a  saúde.  Estamos  falando  sobre  o  orçamento  nacional.  Aqui,

estamos tentando pelo menos que os R$3.200.000.000,00 do Funpemg não sejam

gastos. Eles devem ficar reservados no Funpip, que é o fundo de previdência. Vamos
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deixar  esse  dinheiro  lá  quietinho.  Estamos  fazendo  essa  emenda  para  que  seja

realizada essa reserva.  Teremos,  no  futuro,  um  gasto menor  do  governo com as

aposentadorias, porque estará incluído no fundo.

Aliás, deputada Maria Tereza Lara, em relação ao golpe do Funpemg, ao cano que

se deu aqui, com a retirada do dinheiro dos servidores, um dos receios do Ministério

da Previdência é que os outros estados tucanos descubram e comecem a dar o cano

também. Ao rapar o tacho, o governo acabou deixando uma preocupação a mais para

a  previdência.  O  Paraná,  por  exemplo,  tem  um  fundo  de  previdência  feito  pelo

Requião no estilo do que foi feito aqui. O Requião fez lá, e o Itamar aqui, sendo o de

lá feito há mais tempo; por isso já está grande. Imaginem o que o Richa vai fazer com

esse fundo? Vai rapar o tacho. Então, Sr. Presidente, peço a aprovação da nossa

emenda e a rejeição de que se rape o tacho do Funpemg.

O presidente - Em votação, a Emenda nº 765.

- Registram “sim” os deputados e a deputada:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - André Quintão - Carlos

Henrique - Gilberto Abramo - Maria Tereza Lara - Pompílio Canavez - Rogério Correia

- Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes.

- Registram “não” os deputados e a deputada:

Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio

Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva -  Duarte Bechir  -  Duilio  de Castro -  Fabiano Tolentino - Fred

Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -

Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -

Leonardo  Moreira  -  Luiz  Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -

Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Zé Maia.

O deputado Antônio Genaro - Meu voto é “não”, Sr. Presidente.

O presidente -  Está computado. Votaram “sim” 12 deputados. Votaram “não”  36

deputados,  totalizando  48  votos.  Está  rejeitada  a  Emenda  nº  765.  Votação  da

Emenda nº 766. Com a palavra, para encaminhar  a votação,  o deputado Rogério

Correia.
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O deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, venho fazer a defesa dessa emenda

importante, a fim de explicar o que vai acontecer no ano que vem e tentar evitar que

tenhamos mais uma greve de professores, uma paralisação do Estado. O governo

federal  reajusta,  por  lei,  o  salário  dos  professores  de  acordo  com  a  lei  do  piso

nacional. É obrigatório que se faça isso: dar um reajuste conforma o piso nacional.

Esse reajuste do piso é calculado com base no custo-aluno. É feito um repasse a

mais para todo o Estado e para os municípios, considerado esse custo-aluno. No ano

retrasado, houve um aumento de 22% no piso nacional dos professores. Os estados

e  os  municípios  receberam  22%  a  mais  do  Fundeb,  que  é  o  Fundo  de

Desenvolvimento da Educação Básica. Os estados que não reajustaram o salário dos

professores  em  22%,  na  verdade,  deixaram  de  aplicar  a  lei,  prejudicando  os

professores, mas ganharam o recurso da União. Este ano foi em torno de 10%. Minas

Gerais recebeu 10% a mais que no outro ano, porque o reajuste do custo-aluno foi

aplicado ao Fundeb. No ano que vem, a previsão do reajuste do piso do magistério é

de  19%.  Minas  Gerais  receberá  19% a  mais  do  que recebeu  neste  ano,  com  o

reajuste do Fundeb. Quando falamos em reajustar o salário dos professores em 19%,

não  estamos  propondo  que  o  governo  retire  do  seu  caixa  esses  19%,  mas  sim

daquilo que já vem reajustado no Fundeb para se cumprir, portanto o mesmo repasse

que foi dado ao Estado. É injusto que isso não seja repassado aos professores. E, do

dinheiro do Fundeb, no mínimo 60% são para o pagamento de pessoal.

A emenda que o Bloco Minas sem Censura apresentada aqui é para acrescentar

19% de recursos à previsão de despesas de pessoal da Secretaria de Educação.

Esse é o percentual de reajuste do piso nacional da educação. Algum deputado pode

dizer que aqui é pago o subsídio. Isso não importa. Como o governo receberá os 19%

a mais do Fundeb, teria de reajustar também os subsídios em 19%. Assim devem

fazer também os próprios prefeitos. Essa é a nossa sugestão.

Na verdade, trata-se de uma antecipação, que também é importante, ao provável

não  cumprimento  dos  25%  da  Secretaria  de  Educação,  que  nunca  computa  os

aposentados. Este ano está sendo feita a previsão dos 25%, mas já sabemos que,

quando chegar o meio do ano, ele fará o truque dos aposentados, e esses 25% serão

reduzidos para, mais ou menos, 20%. E ele rapará o tacho com o dinheiro que viria
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do Fundeb,  sem repassar  esse recurso aos professores.  Já  sabendo que ele  vai

querer  rapar  o tacho do Fundeb e  não pagar  o  reajuste,  propusemos os 19% já

propostos no orçamento.

Essa é a proposta que apresentamos para o setor da educação este ano. Talvez

essa seja a emenda mais importante do bloco, pois é também uma diretriz política em

favor da educação e sinaliza o que queremos no novo Estado de Minas Gerais, que é

uma educação em que os seus profissionais e professores possam comer na escola,

se aposentar em paz, sem serem importunados no final da sua trajetória e carreira

pública  e  receber  um  salário  digno.  Esse  é  o  estado  que  precisamos  construir.

Somente a partir disso, conseguiremos melhorar a educação pública.

Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  educação  pública  não  se  melhora  com

propaganda na televisão com artistas globais. O que melhora a educação pública são

profissionais bem remunerados, em escolas com qualidade. Isso, sim, pode melhorar

as escolas públicas.  Uma professora ser  obrigada a fazer  greve quase todo ano,

deixando  o  estudante,  coitado,  no  prejuízo,  nos  incomoda  bastante.  Solicito  aos

deputados a aprovação dessa emenda que possibilita  ao  Estado pagar  o mesmo

reajuste que receberá do Fundeb. O governo do Estado receberá 19% a mais do

Fundeb, que é o custo-aluno Então, ele poderá pagar aos professores os 19% que

receberá a mais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Essa é a emenda que apresento

aqui.

O presidente - Em votação, a Emenda nº 766.

- Registram “sim” os deputados e a deputada:

Adalclever  Lopes  -  Almir  Paraca  -  André  Quintão  -  Carlos  Henrique  -  Gilberto

Abramo - Maria Tereza Lara - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz

- Tadeu Martins Leite - Ulysses Gomes.

- Registram “não” os deputados:

Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio

Genaro - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Carlos Mosconi -

Célio  Moreira  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Duarte Bechir  -  Duilio  de  Castro  -  Fabiano

Tolentino  -  Fred  Costa  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -

Gustavo Valadares - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada
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-  Leonardo  Moreira  -  Luiz  Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -

Marques Abreu - Neilando Pimenta - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Zé Maia.

O deputado Adelmo Carneiro Leão - Meu voto é “sim”.

O presidente -  Está computado. Votaram “sim” 12 deputados. Votaram “não”  35

deputados,  totalizando 47 votos.  Está  rejeitada a  Emenda nº  766.  Está,  portanto,

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 4.551/2013 com as Emendas nºs 1 a

21, 23 a 34, 38 a 41, 43 a 47, 49 a 53, 55 a 58, 63 a 77, 79 a 83, 85 a 92, 109 a 119,

131 a 142, 144 a 155, 158 a 166, 179 a 188, 190, 367 a 406, 411 a 418, 424 a 433,

438 a 455, 574 a 580, 582 a 584, 589 a 597, 628 a 632, 754 a 757, 783 a 793, 795,

796, 798 a 803 e 805 a 877 e com as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 48, 54, 78,

84, 121, 125, 127, 130, 407 a 410, 419 a 421, 585 a 587, 753, 758 a 760, 794 e 797.

À Comissão de Redação.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez,  os  Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Resolução  nºs  4.784  e

4.785/2013  (À  promulgação.),  dos  Projetos  de  Lei  Complementar  nºs  27/2012  e

53/2013 e dos Projetos de Lei nºs 79, 177, 883, 1.023, 1.308, 1.346, 1.589, 1.617,

1.970, 2.321 e 2.597/2011, 3.318, 3.389 e 3.649/2012 e 3.811, 3.902, 3.903, 3.926,

3.950 e 4.027/2013 (À sanção.).

O presidente (deputado Tadeu Martins Leite) - Parecer de Redação Final do Projeto

de Lei 4.075/2013, do deputado Dinis Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Coluna o imóvel que especifica. Em discussão, o parecer. Não há

oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os

deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. (À

sanção.)

O presidente (deputado Dinis Pinheiro) -  Parecer de Redação Final do Projeto de

Lei n° 4.180/2013, do governador do Estado, que altera o anexo da Lei n° 18.692, de

30/12/2009,  que  uniformiza  os  critérios  de  gestão  e  execução  para  transferência

gratuita  de  bens,  valores  ou  benefícios  por  órgãos  e  entidades  da administração

pública estadual compreendidos no âmbito dos programas sociais que especifica. Em
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discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação,

o  parecer.  As  deputadas  e  os  deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. (À sanção.)

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 4.231, 4.239, 4.258,

4.299, 4.352, 4.387, 4.390, 4.439, 4.440, 4.441, 4.442, 4.443, 4.454, 4.485, 4.540,

4.544,  4.575,  4.646,  4.648,  4.718,  4.740,  4.745,  4.771,  4.779,  4.787,  4.550  e

4.551/2013 (À sanção.).

Declarações de Voto

O deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, queria fazer minha declaração

de voto e falar da minha satisfação de estarmos encerrando os trabalhos deste ano.

Não posso deixar de cumprimentá-lo,  Sr.  Presidente, pelo trabalho realizado neste

ano à frente de nossa Assembleia. Vou falar um pouco sobre isso no final. Hoje foi

aprovado um projeto fundamental para o desenvolvimento do Estado. Esse projeto

busca  dar  atenção  especial  às  empresas  mineiras  e,  ao  mesmo  tempo,  atrair

empresas de outros estados e até de outros países. Posso dizer que trabalho nesse

projeto há três anos, realizamos várias audiências na Secretaria de Fazenda, e, neste

ano,  o  projeto  andou.  Apresentei  emendas  a  esse  projeto,  de  um  novo

dimensionamento  tributário  para  Minas  Gerais.  Vi  por  parte  da  oposição  muitas

críticas dizendo que o governo está abrindo mão de arrecadação, de tributos, está

privilegiando empresas grandes e que não há necessidade disso. Mas a verdade não

é essa. No Brasil, infelizmente, o governo federal ainda não entendeu que tem de

fazer uma reforma tributária universal, ou seja, para todo o País, igualar os tributos e

dar  condições  iguais.  Ganharão  os  que  tiverem  maior  competitividade  e  melhor

prestação de serviço. Enquanto isso não ocorre, há guerra fiscal. Diante disso, nós,

que somos de cidades vizinhas a outros estados - o deputado Luiz Humberto é de

Uberlândia, na divisa com Goiás - sofremos com essa guerra. Por isso houve um

regime especial para as empresas na área dos atacadistas, o que foi muito criticado

aqui.  Disseram que o Estado deixou de arrecadar tributos e que foi dada isenção

àquelas empresas. Mas, se o Estado não tivesse feito isso, essas empresas teriam

pulado a divisa e se instalado em Goiás. Minas corre atrás, segura as empresas, gera
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desenvolvimento e emprego. Resido em São Sebastião do Paraíso, a minha querida

Paraíso, que fica a 20km da divisa com São Paulo. As empresas de lá me acionam,

bem  como acionam  o  deputado  federal  Carlos  Melles.  Vamos  às  Secretarias  de

Fazenda e de Desenvolvimento mostrando que, com a guerra fiscal, muitas empresas

teriam ido embora até para a China. Aliás, uma empresa abriu parte dela na China.

Poderíamos  ter  perdido  muitas  empresas,  mas não perdemos praticamente nada.

Ganhamos e ganhamos muito porque o Estado entendeu nossas propostas, nossas

ações e deu incentivo às empresas com aquele regime especial,  o que viabilizou

várias  empresas  em São  Sebastião  do  Paraíso  e  região.  Agora,  com  esse  novo

modelo  tributário,  a  partir  do  momento  em  que  o  governador  sancionar  essa lei,

empresas chegarão a Paraíso. Há uma catarinense que só de área construída terá

mais de 1.000m². Há um grupo espanhol, com que estamos trabalhando, que está

vindo para Minas e vai gerar muito emprego. Há ainda um grupo canadense que está

se associando a um grupo de São Sebastião do Paraíso e que vai atrair empresas

fortes  na  área  moveleira,  o  que  depende  dessa  legislação  que  hoje  tivemos  a

felicidade de votar. Então estou encerrando muito feliz este ano, porque conseguimos

dar essa contribuição, gerando emprego e desenvolvimento para nossa região. Este

ano foi muito produtivo: conseguimos votar o Código Florestal Mineiro, uma lei justa

que vai preservar o meio ambiente e a produção; o queijo artesanal, que gera mais de

30 mil empregos, porque são mais de 30 mil produtores legalizados hoje. E temos

ainda obras e obras na região. O governo do Estado, o governo Anastasia, com o

nosso secretário Carlos Melles, está fazendo grandes obras em todo o Estado. Hoje

Minas é uma Minas diferente. Para encerrar, Sr. Presidente, gostaria de parabenizá-

lo, dar um abraço a todos e desejar um feliz Natal e um ano-novo cheio de paz e

prosperidade.  Que  esta  Casa  continue  promovendo  o  desenvolvimento  de  Minas

Gerais.  Presidente,  parabéns  pelas  atitudes,  pelas  ações,  pela  condução,  pela

decisão de reformar a praça. Esta é a Casa do povo; então, a praça tem de ser do

povo e, com ela reformada, teremos uma bela praça aqui à frente. O Natal de Luz

está fantástico, muito bonito. Temos o Bolsa Reciclagem, que hoje chega às famílias

mais pobres de Minas Gerais,  e tantas outras ações importantes. Fico muito feliz.

Parabéns a todos que batalharam e lutaram para ter uma Assembleia produtiva, que
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faz seu verdadeiro papel, que é promover o desenvolvimento de Minas Gerais. Muito

obrigado.

O  presidente  -  Parabéns,  deputado  Antônio  Carlos  Arantes.  Com  a  palavra,  o

deputado Bosco.

O deputado Bosco - Sr.  Presidente,  da mesma forma como o deputado Antônio

Carlos Arantes, pretendo ser breve. Gostaria de ressaltar a reunião de hoje, que se

iniciou por volta das 9 horas e vai ser encerrada daqui a pouco, depois das 23 horas.

Foi, sem dúvida alguma, um dia bastante produtivo, em que avaliamos, analisamos e

votamos muitas matérias importantes, que vão propiciar ao governo do Estado e a

todos os mineiros e mineiras um novo momento, uma projeção para 2014 bem melhor

que este ano. Votamos aqui um projeto de lei que incentiva a troca de frota de mais

de 10 anos de uso, que transporta cargas dentro de Minas Gerais. Esse incentivo do

governo  vai  propiciar  aos  proprietários  de  caminhões  trocarem seus  veículos  por

veículos  mais  novos,  com mais  segurança.  E isso vai  repercutir  positivamente no

melhoramento do trânsito, sobretudo com a diminuição de acidentes. Temos hoje, em

Minas Gerais, rodovias com altíssimos índices de acidentes com vítimas fatais, além

dos  erros  dos  próprios  motoristas  na  forma  de  conduzir  seus  veículos.  Muitos

acidentes são causados por veículos que não têm condições apropriadas para estar

em circulação. Essa lei vai incentivar, de fato, esses proprietários a renovarem suas

frotas, a exemplo de tantas outras leis que votamos aqui. Sr. Presidente, revendo os

trabalhos dos deputados, das deputadas e de todos os servidores desta Assembleia

neste  ano,  gostaria  de  dizer  que  nossa retrospectiva  é  extremamente  positiva.  A

Assembleia,  em  2013,  trabalhou  muito,  percorreu  todas  estas  Minas  Gerais,

debatendo  assuntos  importantíssimos  em  todos  os  segmentos.  Ressalto  o  Mais

Saúde,  presidente.  Conseguimos  levar  ao  Congresso  Nacional  mais  de  600  mil

assinaturas, demonstrando que Minas está preocupada com a  questão da saúde,

com os poucos investimentos realizados na saúde não só em Minas, mas em todo o

Brasil. Minas deu essa contribuição importante, fazendo com que o Congresso possa

pensar,  repensar  e  cobrar  ações  definitivas  e  maiores  investimentos  do  governo

federal. Mas quero ressaltar aqui, Sr. Presidente, entre essas ações que contaram

com apoio de toda a Casa, este movimento em que estamos trabalhando em conjunto
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com o Cefet de Minas Gerais. O Cefet é uma instituição centenária, de excelência em

ensino, que tem formado, anualmente, grandes profissionais, grandes técnicos, que

estão atuando nos mais diferentes setores, nas mais diferentes indústrias do Brasil e,

sobretudo,  aqui  de  Minas  Gerais.  Essa instituição também já  merece e deve ser

contemplada  pelo  governo  federal  com  a  sua  transformação  em  universidade

tecnológica  federal.  Participamos de várias  audiências  em todas as cidades  onde

temos uma unidade do Cefet, culminando com o debate final aqui, nesta Casa. Tenho

certeza de que essa batalha não se encerrou, porque ela só se encerrará a partir do

momento em que convencermos o governo federal, o MEC, de que realmente Minas

merece essa transformação do Cefet em universidade tecnológica federal. Portanto,

agradeço  a  todos  os  companheiros  que  abraçaram  conosco  essa  bandeira  da

transformação do Cefet, especialmente o meu presidente da Comissão de Educação,

deputado Duarte Bechir, que aprovou conosco o requerimento e que deu todo apoio

ao nosso presidente Dinis Pinheiro. A partir do início do próximo ano, partiremos para

Brasília, num segundo momento, tentando convencer a bancada de Minas Gerais no

Congresso Nacional,  para que eles possam abraçar esta causa também, que é a

causa de todos os mineiros. Repito mais  uma vez:  a transformação do Cefet em

universidade tecnológica federal. E vamos, sim, por meio dessa união de esforços,

convencer o governo federal. Quero, por fim, Sr. Presidente, dizer a V. Exa. que, em

virtude de os trabalhos terem se estendido até este momento, não tivemos condições

de  ir  até  a  nossa  querida  cidade  de  Araxá,  onde  V.  Exa.  seria,  nesta  noite,

homenageado pelo povo, pela câmara municipal, com o título de cidadão araxaense.

Com certeza teremos outra oportunidade para que essa homenagem justa de Araxá

seja feita a V. Exa. A câmara foi muito feliz ao indicar e aprovar a entrega desse título

a  V.  Exa.,  porque  o  presidente  da  Assembleia,  deputado  Dinis  Pinheiro,  tem  se

tornado um grande amigo de todas as cidades de Minas Gerais, em especial também

da nossa querida Araxá e toda a região. Portanto, Sr. Presidente, ao comemorarmos

os 148 anos da emancipação, é com muita alegria que Araxá está concedendo esta

homenagem ao senhor, pelo apoio, pelo respeito e pelo carinho com Araxá. Quero

desejar a todos os colegas deputados, a todos os funcionários desta Casa um feliz

Natal, com muita luz, com muita saúde e, sobretudo, um 2014 ainda melhor do que
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2013. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O presidente - Obrigado, deputado Bosco. Aproveito o ensejo para externar o puro

agradecimento àquela linda cidade, acolhedora, uma cidade histórica que faz parte da

vida de cada um de nós. Querida e amada Araxá, brevemente aí estarei para abraçá-

la  com  muita  fraternidade.  Receba  a  nossa  profunda  gratidão.  Com a  palavra,  o

deputado Fred Costa.

O deputado Fred Costa - Boa noite a todos, boa noite a todas. Mesmo com a hora

avançada,  mais  precisamente,  são  23h18min,  eu  não  poderia  deixar  de  me

manifestar e fazer algumas considerações com relação a esse ano no Legislativo.

Quero me dirigir, primeiramente, ao nosso presidente, Dinis Pinheiro, e externar aqui

o meu apreço e admiração não só pelo seu trabalho, mas pela sua condução desta

Casa Legislativa, sempre de forma republicana, respeitando as diferenças, que são

naturais em uma casa legislativa. Além disso, V. Exa. traz para esta Casa um senso

amplo da importância transcendental da discussão e do avanço de políticas públicas.

Poderia citar  aqui, quase de forma infinita,  ações de V. Exa.,  junto a outros pares

desta Casa. Eu não poderia deixar passar despercebida, por exemplo, a grande ação

já citada pelo deputado que me antecedeu, Bosco, com relação à saúde. Essa ação

levou  ao  governo  federal,  ao  Congresso  Nacional  reivindicações  relacionadas  a

valores mais significativos para a melhora da saúde pública, a maior seriedade na

gestão e a descentralização de recursos. Isso permite que não só os estados, mas

também  os  municípios  ajam  com  mais  eficácia  no  que  se  refere  a  essa  política

pública. Lembro ainda o trabalho coletivo em prol dos idosos, o que me entusiasma

como presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Idosos. Liderado pelo nosso

presidente, conseguimos avanços significativos. Primeiro, o cartão Ótimo Master, que

se tornará realidade em breve, iniciando operação a partir de janeiro e fevereiro. Ele

permitirá que os idosos em trânsito na RMBH possam, usando o transporte público

coletivo, transpor a roleta, deslocando-se com mais dignidade em todas as cidades.

Hoje nesta Casa foi  aprovado em 2º turno o fundo do idoso, fundamental  para a

implementação de políticas públicas para idosos. Hoje pela manhã, presidente Dinis

Pinheiro, eu e idosos estivemos num evento de grande importância sobre a garantia

do transporte intermunicipal. O Estatuto do Idoso tem 10 anos de existência, mas até



4437
____________________________________________________________________________

hoje o transporte era ignorado e não praticado no Estado de Minas Gerais, na ligação

entre os 853 municípios. Com a aprovação do projeto de lei, por meio de emenda

assinada por mim e outros deputados, será possível que os idosos tenham garantido

o  direito  ao  transporte  intermunicipal  gratuito.  Não  poderia  deixar  de  levar  em

consideração a segurança pública, o meio ambiente, a educação e o compromisso

com o desenvolvimento de Minas Gerais. Em respeito aos presentes, finalizo minha

fala desejando a todos um feliz Natal e feliz ano-novo, com paz, saúde, alegria. Que

as luzes do Natal, que enfeitam as cidades brasileiras e simbolizam a onipresença de

Jesus Cristo, levem esses sentimentos profícuos que desejei há pouco e sobretudo

toquem o coração de todos nós, gestores públicos, para que possamos, cade vez

mais,  produzir  em  nome  do  povo  brasileiro  respeitando  o  dinheiro  público  e

representando a importância do exercício a nós delegado por todo o povo. Parabéns,

deputado  Dinis  Pinheiro,  nosso  presidente,  pelo  seu  trabalho.  Aproveito  a

oportunidade  para  agradecer  à  douta  assessoria  desta  Casa,  que  nos  possibilita

exercer nossas funções na plenitude e da melhor forma possível.

O  deputado  Duarte  Bechir  -  Caro  presidente  Dinis  Pinheiro,  ilustres  deputados,

telespectadores da TV Assembleia, divido minha fala em dois momentos que julgo

importantes.  Falarei  sobre  o  primeiro  deles.  Quando foi  reconduzido  ao cargo de

presidente desta Casa, as deputadas e os deputados tiveram as primeiras indicações

da necessidade da permanência de  V.  Exa.  nos destinos do  Parlamento  mineiro.

Hoje, ao findarmos o terceiro ano desta legislatura, quero dizer que Minas Gerais, o

povo mineiro, pode comemorar, porque o trabalho de V. Exa. à frente do Legislativo é,

sem dúvida, uma marca indelével na história deste Parlamento. Primeiro, presidente,

vemos que os demais Poderes do nosso país, assembleias, câmaras, passam por

momentos em que a imprensa tem mostrado a necessidade de mudanças quase que

diuturnas. E V. Exa. aqui, em Minas, dá para o Brasil um exemplo de transparência,

às  vezes  cortando  na  própria  carne,  mas  conduzindo  com  responsabilidade  os

destinos  do  Parlamento  mineiro.  Neste  primeiro  momento,  quero  dizer  da  minha

alegria  de  ter  o  presidente,  deputado  Dinis  Pinheiro,  conduzindo  os  destinos  do

Parlamento de Minas Gerais. Para mim, sem dúvida alguma, presidente, deputado

Dinis  Pinheiro,  uma  das  maiores  provas  dessa  sua  capacidade  está  consumada
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sempre nos momentos em que a imprensa e o povo de Minas têm dado a V. Exa. um

lugar de destaque na próxima eleição. Isso é fruto do trabalho aqui, no Parlamento,

das caminhadas por Minas Gerais. O nosso presidente está no Triângulo, no Norte,

no Sul, no Centro-Oeste, sempre acompanhando o povo mineiro, discutindo com ele

as suas principais necessidades. Então, presidente, deputado Dinis Pinheiro, receba

deste  deputado  o  reconhecimento  pelo  trabalho  prestado  a  Minas  Gerais,

principalmente por ter engrandecido esta Casa. Parabéns por essa grande conquista,

que dá aos demais deputados a sensação também do dever cumprido. Parabéns,

presidente! No segundo momento, quero comemorar com as comunidades, com os

municípios,  com  as  localidades  que  represento  com  muito  orgulho  aqui,  no

Parlamento mineiro.  Desde os primeiros dias de 2013,  procurei  percorrer a minha

região,  as  nossas  comunidades,  discutindo  com  o  eleitor,  com  os  seus

representantes. Quero aqui enaltecer a participação dos vereadores, esses bravos

homens públicos que muitas vezes não dispõem de nenhum recurso, de estrutura de

gabinete,  mas  que  estão  no  seio  da  comunidade,  discutindo  com  ela  a  sua

necessidade  e  aqui,  conosco,  buscando  as  soluções.  Cumprimento  todos  os

vereadores e legisladores do nosso Estado de Minas Gerais e saúdo as prefeitas e os

prefeitos.  Estamos  em  um  momento  de  muita  dificuldade,  com  municípios

empobrecidos devido  às  parcas transferências,  especialmente do governo federal,

que tem reduzido  o  poder  de  fogo dos  prefeitos,  quando tira  deles  parte de  sua

arrecadação, fruto das considerações que o governador faz em deixar de recolher

impostos, o que incide diretamente no Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Todas as isenções que o governo federal concede incidem diretamente naquilo que o

município “teria” - disse teria - o direito de receber, mas não tem mais. Quero dizer às

prefeitas e aos prefeitos que temos pela frente o ano de 2014, ano em que o Brasil

poderá novamente escolher aquela ou aquele que irá conduzir os destinos da nossa

nação. E Minas Gerais se prepara para oferecer ao Brasil alguém muito preparado,

lúcido, vibrante, que tem, no nosso Estado, um histórico de serviços prestados ao

povo mineiro de dar orgulho a qualquer governante. Hoje temos um dos mais bem

avaliados governadores do nosso país e, sem dúvida alguma, um senador que hoje

lidera  em  Brasília  um  movimento  pela  reformulação  da  nossa  política,  pela
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valorização dos recursos públicos e que tem uma visão moderna, capaz de mudar os

rumos  da  nossa  nação.  Ao  final  das  minhas  palavras,  quero  saudar  o  nosso

governador,  Anastasia,  que,  apesar  de  toda  a  dificuldade  imposta  pelo  governo

federal,  possibilitou  aos  mineiros  muitas  e  muitas  conquistas.  Comemoramos  e

agradecemos.  Quero  falar  sobre  nossa  esperança  pelo  futuro  que  se  aproxima.

Nosso senador Aécio Neves saberá mostrar ao Brasil  o que deu certo em Minas.

Como exemplo, poderemos fecundar nas terras férteis  do Brasil dias de glória,  de

progresso e de união. O Brasil inteiro saberá comemorar isso. Feliz Natal e próspero

Ano-Novo a toda gente querida de Minas Gerais. Meu carinhoso abraço aos pares

desta Casa, a todos os funcionários da nossa TV Assembleia e da Rádio Assembleia.

Meu carinhoso abraço aos seguranças, a todos. Muito obrigado pelo apoio. Que Deus

continue abençoando Minas Gerais e o nosso país. Obrigado, presidente.

O  presidente  -  Muito  bem,  deputado  Duarte  Bechir.  Parabéns  pela  brilhante

manifestação e pelo trabalho altamente virtuoso, que engrandece sempre esta Casa

do povo. V. Exa. realmente engrandece o trabalho legislativo.

Encerramento

O presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião,

convocando as deputadas e os deputados para a solene de amanhã, dia 20, às 10

horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/11/2013

Às 9h33min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Ana Maria Resende

(substituindo o deputado Luiz Humberto Carneiro, por indicação da liderança do BTR)

e  os  deputados  Tadeu  Martins  Leite  e  Tiago  Ulisses,  membros  da  supracitada

comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Tiago Ulisses, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da deputada Ana Maria

de Resende, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que é dada por aprovada e

é subscrita pelos membros da comissão presentes. Suspendem-se os trabalhos. Às

10h1min são reabertos os trabalhos com a presença dos deputados Tadeu Martins
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Leite, Antônio Lerin e Adalclever Lopes, (substituindo o deputado Luiz Henrique, por

indicação do BTR). O presidente, deputado Antônio Lerin, acusa o recebimento das

seguintes proposições, das quais designa como relatores os deputados mencionados

entre parênteses: Projetos de Resolução nºs 4.412, 4.413, 4.414, 4.456 e 4.457/2013

e Projetos de Lei nºs 777 e 1.259/2011 (Adalclever Lopes);  e Projetos  de Lei nºs

2.748/2011, 3.273 e 3.633/2012 e 4.601, 4.469, 4.478 e 4.524/2013 (Tadeu Martins

Leite). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão

e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação

final dos Projetos de Resolução nºs  4.412, 4.413,  4.414, 4.456, 4.457/2013 e dos

Projetos de Lei nºs 777, 1.259, 2.748/2011 e 4.601/2013. Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.273 e

3.633/2012  e  4.469,  4.478  e  4.524/2013.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses - Gilberto Abramo.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 19/11/2013

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Liza Prado e os

deputados Rômulo Veneroso e Duarte Bechir (substituindo o deputado Fred Costa,

por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.  Está

presente, também, o deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o

presidente, deputado Rômulo Veneroso, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do deputado Duarte Bechir, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

comissão presentes.  A presidência  informa que a reunião se destina a  debater  a

eventual  prática abusiva de  estabelecimentos comerciais  varejistas,  especialmente
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supermercados, que informam determinado preço do produto nas gôndolas e cobram

preço  diferente  no  caixa,  bem  como  condiciona  determinado  preço  à  aquisição

mínima de certo produto e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 1ª

Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e a  votação de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação,  é aprovado o parecer  pela aprovação,  no 2º  turno,  do Projeto de Lei  nº

425/2011 na forma do vencido do 1º turno (relatora: deputada Liza Prado, em virtude

de redistribuição). O deputado Sargento Rodrigues retira-se da reunião. A presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Aline  de  Melo

Queiroz,  agente  fiscal,  representando  Jacson  Rafael  Campomizzi,  procurador  de

justiça  e  coordenador  do  Procon  Estadual  de  Minas  Gerais;  Betânia  Moura

Magalhães,  assessora  jurídica,  representando  Lúcia  Pacífico,  presidente  do

Movimento  das  Donas  de  Casa  e  Consumidores  de  Minas  Gerais;  Kátia  Alves,

gerente  do  Departamento  Jurídico  da  Amis;  Margareth  Maria  Cintra,  gerente  de

pesquisa  de  preços  do  Procon  Assembleia  e  os  Srs.  Marcelo  Rodrigo  Barbosa,

coordenador  do  Procon  Assembleia;  e  Adilson  Rodrigues,  superintendente,

representando José Nogueira Soares Nunes, presidente da Associação Mineira de

Supermercados - Amis -, que são convidados a tomar assento à mesa. A presidência

concede a palavra ao deputado Duarte Bechir, autor do requerimento que deu origem

ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos da deputada Liza Prado

(2)  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Procon  Estadual  e  à  Procuradoria  do

Ministério  Público  Federal  pedido  de  providências  para  que  sejam  tomadas  as

medidas  cabíveis  em  razão  do  elevado  custo  dos  alimentos  vendidos  pelos

estabelecimentos comerciais que operam no aeroporto de Confins; da deputada Liza

Prado e dos deputados Duarte Bechir e Rômulo Veneroso (2) em que solicitam seja

encaminhado aos Procons Estadual e Municipais pedido de providências para que
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sejam averiguados os leitores de barras dos estabelecimentos comerciais varejistas

quanto  a  localização,  acessibilidade,  quantidade  e  devida  aferição;  seja  realizada

visita  ao  Aeroporto  de  Confins  e  à  Estação  Rodoviária,  para  averiguar  se

estabelecimentos comerciais nesses locais praticam preços abusivos; do deputado

Rômulo Veneroso em que solicita seja realizada audiência pública, no Município de

Almenara, para debater a criação e a implantação de Procon nessa cidade. Cumprida

a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os

membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2013.

Rômulo Veneroso, presidente - Fred Costa - Cabo Júlio.

ATA DA 42ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 25/11/2013

Às 10h43min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Jayro

Lessa,  Lafayette de Andrada e Duarte Bechir  (substituindo o deputado João Vítor

Xavier,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.

Havendo  número  regimental,  o  presidente,  deputado  Zé  Maia,  declara  aberta  a

reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão. Registra-se a presença dos deputados Adalclever Lopes e

Rogério Correia. Suspende-se a reunião. Às 11h20min, são reabertos os trabalhos. O

deputado  Rogério  Correia  retira-se  da  reunião.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O presidente determina a distribuição

em avulso dos pareceres do relator, deputado Lafayette de Andrada, que concluem

pela  aprovação  dos  Projetos  de  Lei  Complementar  nºs  53/2013  na  forma  do

Substitutivo nº 1, e pela rejeição das Emendas nºs 4 a 7; e 54/2013 na forma do

Substitutivo nº 2, e pela rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça, e do Substitutivo nº 1 e das Emendas nº 3 a 94, apresentados em Plenário.
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Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

desconvoca a reunião de hoje às 17 horas, e convoca os membros da comissão para

a reunião extraordinária, na mesma data, às 17h30min, para apreciação da matéria

da reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2013.

Zé Maia,  presidente -  Adalclever Lopes -  Jayro  Lessa -  Lafayette  de Andrada -

Duarte Bechir - Glaycon Franco.

ATA DA 43ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 25/11/2013

Às 17h33min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Zé Maia, Jayro

Lessa,  Adalclever  Lopes,  Lafayette  de  Andrada,  Duarte  Bechir  (substituindo  o

deputado João Vítor  Xavier,  por  indicação da liderança do BTR), Glaycon Franco

(substituindo o deputado Romel Anízio, por indicação da liderança do BAM) e Rogério

Correia  (substituindo  o  deputado  Ulysses  Gomes,  por  indicação  da  liderança  do

BMSC),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o

presidente, deputado Zé Maia, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a

matéria constante na pauta e faz a  leitura de  comunicação do deputado Ulysses

Gomes justificando sua ausência na reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Na  fase  de  discussão  do  parecer  do  relator,

deputado Lafayette de Andrada, que conclui pela aprovação, no 1º turno, do Projeto

de Lei Complementar nº 54/2013 na forma do Substitutivo nº 2 e pela rejeição da

Emenda nº 1,  da Comissão de Constituição e Justiça,  do Substitutivo nº 1 e das

Emendas nºs 3 a 94, apresentadas em Plenário, são apresentadas as Propostas de

Emenda nºs 1 a 4 pelo Deputado Rogéria Correira.  Após discussão e votação, é

aprovado  o  parecer,  salvo  as  propostas  de  emenda,  registrando-se  os  votos

contrários dos deputados Adalclever Lopes e Rogério Correia. Submetidas a votação,

são  rejeitadas  as  propostas  de  emenda,  registrando-se  os  votos  contrários  dos
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deputados Adalclever Lopes e Rogério Correira. Na fase de discussão do parecer do

relator, deputado Lafayette de Andrada, que conclui pela aprovação, no 1º turno, do

Projeto de Lei Complementar nº 53/2013 na forma do Substitutivo nº 1 e pela rejeição

das Emendas nºs 4 a 7, apresentadas em Plenário, é apresentada a Proposta de

Emenda nº  1,  do  deputado  cabo Júlio.  Após  discussão e  votação,  é  aprovado o

parecer, salvo a proposta de emenda, registrando-se o voto contrário do Deputado

Rogério  Correia.  Submetida  a  votação,  é  rejeitada  a  proposta  de  emenda,

registrando-se os votos contrários dos deputados Adalclever Lopes e Rogério Correia.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária e para a reunião

extraordinária do dia 26/11/2013, às 20 horas, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Zé Maia,  presidente -  Lafayette de Andrada -  Jayro Lessa -  Adalclever  Lopes -

Sebastião Costa.

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/11/2013

Às  9h14min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  João  Leite,

Sargento  Rodrigues  e  Leonardo  Moreira,  membros  da  supracitada  comissão.

Havendo número regimental,  o  presidente,  deputado João Leite,  declara  aberta a

reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  deputado  Sargento

Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofício do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, chefe da Assessoria Institucional

da PMMG, informando que no momento não será possível aumentar o efetivo policial

no  Município  de Machado e  que essa solicitação ficará  registrada para avaliação

futura  quando  da  formação  de  militares  na  corporação,  e  de  correspondência

publicada no Diário do Legislativo, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos

Srs. Jeferson Botelho Pereira, superintendente de Investigações e Polícia Judiciária
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da Polícia Civil (19/11/2013), e Fernando Durán Poch, delegado de Polícia Federal

(21/11/2013). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, é aprovado, em turno único, por unanimidade, o Projeto de Lei

nº 4.459/2013, que recebeu parecer por sua aprovação. Registra-se a presença do

deputado Lafayette de Andrada. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados os Requerimentos nºs 6.326 a 6.334, 6.343, 6.344, 6.349 a 6.354 e 6.397

a 6.399/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a

discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os requerimentos dos deputados Leonídio Bouças em

que solicita  seja realizada audiência pública no Município de Monte Carmelo para

discutir o aumento da criminalidade na região; Sargento Rodrigues em que solicita

seja  formulada  manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  lotados  no  19º

Batalhão de Polícia Militar pela idealização do grupo denominado Força-Tarefa, cuja

missão consiste no combate aos roubos ocorridos na região de Teófilo Otôni, sob o

comando do 2º Ten. PM Claudemir Costa Prates; e Cabo Júlio em que solicita seja

realizada  reunião,  com  a  presença  de  convidados,  para  homenagear  os  policiais

militares  do  22º  Batalhão  de  Polícia  Militar  pela  participação  em  operação  que

culminou  na  prisão  de  um  homem  e  na  apreensão  de  100kg  de  maconha,

R$45.000,00,  três  veículos,  uma  moto  e  uma  balança  de  precisão.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os

membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

João Leite, presidente - Maria Tereza Lara - Sargento Rodrigues.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/11/2013

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Célio Moreira,

Gustavo  Corrêa  e  Rômulo  Veneroso,  membros  da  supracitada  comissão  e  o

deputado Dinis Pinheiro, presidente desta Assembleia Legislativa. Estão presentes,
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também, a deputada Liza Prado e os deputados Hely Tarqüínio, Leonídio Bouças,

Dalmo Ribeiro Silva,  Tony Carlos,  Fred Costa,  Tiago Ulisses e Rômulo Veneroso.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Célio Moreira, declara aberta a

reunião e, nos termos regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A

presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apresentar  os  temas  a  serem

debatidos  pela  Assembleia  Legislativa  em  2014  para  aprimorar  a  legislação  de

proteção  aos  animais  no  âmbito  estadual.  A presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Daniela  de  Souza,  superintendente  de

Atendimento  e  Controle  Processual  da  Secretaria  de  Estado  de Meio  Ambiente  -

Semad  -,  Neluce  Soares,  diretora  de  Pesquisa  e  Proteção  da  Biodiversidade  do

Instituto Estadual de Florestas - IEF -, representando o secretário de Estado de Meio

Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável;  Lílian  Maria  Ferreira  Marotta  Moreira,

promotora  de  justiça  de  Meio  Ambiente  de  Belo  Horizonte,  representando  o

coordenador-geral das Promotorias de Justiça das Bacias Hidrográficas; Irma Luzia

de  Paiva  Reis,  da  Defensoria  Especializada  em  Direitos  Humanos,  Coletivos  e

Socioambientais, representando a coordenadora; Edna Cardozo Dias, presidente da

Comissão de Direitos dos Animais da OAB-MG; Adriana Cristina Araújo, integrante do

Movimento  Mineiro  pelos  Direitos  Animais;  e  Maria  Dalce  Ricas,  superintendente

executiva  da Amda e secretária  da Frente Mineira pela  Biodiversidade;  e os  Srs.

Altino  Rodrigues  Neto,  diretor-geral  do  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  -  IMA -,

representando  o  secretário  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento;

professor Alisson Rodrigo Lamounier, coordenador do Curso de Medicina Veterinária

da  Puc  Minas,  representando  o  reitor;  Júnio  Augusto  dos  Santos  Silva,  analista

ambiental da Superintendência Estadual do Ibama, representando o superintendente

substituto;  Nivaldo  da  Silva,  presidente  do  Conselho  Regional  de  Medicina

Veterinária; capitão PM Juliano Trant de Miranda, subcomandante da Companhia de

Polícia  Militar  de  Meio  Ambiente,  representando  o  comandante;  delegado  Aloísio

Daniel Fagundes, da Divisão Especializada de Proteção ao Meio Ambiente da Polícia

Civil, representando o delegado-geral; e Aldair Junio Woyames Pinto, vice-presidente

da  Associação  Nacional  de  Clínicos  Veterinários  de  Pequenos  Animais  de  Minas
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Gerais  -  Anclivepa  -,  representando  o  presidente,  que  são  convidados  a  tomar

assento à mesa. O presidente da Assembleia, deputado Dinis Pinheiro, e o presidente

a Comissão de Meio Ambiente, deputado Célio Moreira, este na condição autor do

requerimento que deu origem ao debate, tecem suas considerações iniciais.  Logo

após, o presidente passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas

taquigráficas. A presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e cumprida a

finalidade desta, agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão

para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2013.

Célio Moreira, presidente - Duarte Bechir - Gustavo Corrêa.

ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 26/11/2013

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Luzia Ferreira e os

deputados  Paulo  Lamac  e  Carlos  Pimenta,  membros  da  supracitada  comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Paulo Lamac, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Carlos Pimenta,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a debater o aproveitamento de linha férrea hoje inutilizada para implantação

de via urbana para o escoamento do trânsito nos Bairros Dom Joaquim, Fernão Dias,

São Paulo e União, na região Nordeste de Belo Horizonte. A presidência interrompe

os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Maria das Dores Andrade Silva,

membro da Comissão Regional de Transporte e Trânsito da Regional Nordeste da

Prefeitura  de  Belo  Horizonte;  e  os  Srs.  Rodrigo  de  Abreu  Vieira,  engenheiro,

representando o superintendente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos de Belo

Horizonte - CBTU-BH; Temístocles Prezotti, analista de transporte e trânsito, e Luiz

Augusto  Schimidt,  supervisor  de  projetos  viários  da  Gerência  de  Planejamento  e

Mobilidade, ambos representando o diretor-presidente da Bhtrans; Geraldo Magela

Luzia da Silva, secretário de Administração Regional Municipal Nordeste da Prefeitura
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de Belo Horizonte; José Carlos da Silva, presidente da Associação dos Moradores do

Bairro Dom Joaquim; José Maia, presidente da Associação dos Moradores do Bairro

Fernão Dias;  e Cláudio  José Vilela,  secretário  adjunto  da Administração Regional

Barreiro  da  Prefeitura  de  Belo  Horizonte,  que são convidados a  tomar  assento à

mesa.  A  presidência  concede  a  palavra  à  deputada  Luzia  Ferreira,  autora  do

requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo

após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A

presidência retoma os trabalhos ordinários  da reunião.  Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da

comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os seguintes

requerimentos: do deputado Paulo Lamac em que solicita seja realizada reunião da

Comissão de Assuntos Municipais para debater, em audiência pública, o Projeto de

Lei nº 3.725/2013, em tramitação nesta Casa; da deputada Liza Prado e do deputado

Paulo Lamac (2) em que solicitam seja encaminhado à Gerência Executiva do INSS

em Belo Horizonte pedido de providências para permutar imóveis de propriedade do

órgão, no Bairro Vera Cruz, ocupados por diversas famílias há mais de 60 anos e

garantir a permanência dos moradores na região; seja realizada visita ao prefeito de

Belo  Horizonte  para  solicitar  negociação  de  imóveis  de  propriedade  do  INSS  no

Bairro Vera Cruz, ocupados por diversas famílias há mais de 60 anos e garantir a

permanência dos moradores na região; do deputado Rogério Correia em que solicita

seja  encaminhado ao Ministério  Público  Estadual  pedido  de  informações  sobre  o

Protocolo nº 104.263, de 8/8/2011, referente ao Contrato nº 1.053.673, firmado entre

o  Município  de  Divinópolis  e  a  Copasa;  da  deputada  Liza  Prado  e  do  deputado

Rogério  Correia  (2)  em  que  solicitam  seja  encaminhado  ao  Ministério  Público

Estadual pedido de informações sobre o andamento da Ação 22313022100-3, que

visa à suspensão da cobrança da taxa de esgoto no Município de Divinópolis e a

devolução  dos  valores  já  cobrados  pela  municipalidade;  seja  realizada  visita  à

Procuradoria  da  República  no  Município  de  Divinópolis  para  tratar  de  temas

relacionados  à  Instrução  Criminal  nº  1.22.012.000053/2011-30,  que  versa  sobre

eventuais  irregularidades  na  execução  do  Contrato  nº  27/2006,  relativo  à
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Concorrência  Pública  nº  01/2006,  referente  a  recursos  do  PAC  repassados  à

Prefeitura  de  Divinópolis,  da  ordem  de  R$46.000.000,00,  conforme  Contrato  nº

0228576-74/2007,  firmado com a Caixa Econômica Federal;  do deputado Rogério

Correia  em que solicita  seja encaminhado à Caixa Econômica Federal  pedido de

informações sobre a execução e eventual prestação de contas referente ao Contrato

nº 0228576-74/2002, firmado entre essa instituição e o Município de Divinópolis, por

meio  do  PAC-Saneamento;  do  deputado  Carlos  Pimenta  em  que  solicita  seja

realizada reunião para debater, em audiência pública, a implantação e a concessão

dos sinais de telefonia celular nos povoados e distritos do Estado; da deputada Luzia

Ferreira e do deputado Carlos Henrique em que requerem seja realizada reunião para

debater,  em audiência pública, a tarifa de esgoto cobrada pela Copasa, o impacto

ambiental causado pela empresa e o descumprimento de contrato com o Município

de Araxá. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de

todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Paulo Lamac, presidente - Luzia Ferreira - Pompílio Canavez.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/11/2013

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Célio Moreira,

Duarte  Bechir  e  Gustavo  Corrêa,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do deputado Duarte Bechir,  dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a

votação  de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  É

convertido  em  diligência  às  Secretarias  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável e de Transportes e Obras Públicas e à Federação das
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Indústrias de Minas Gerais  o Projeto de Lei  nº  410/2011 (relator:  deputado Sávio

Souza Cruz). Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.269/2011 na forma

do Substitutivo nº 2 (relator: deputado Célio Moreira); e 4.696/2013 com a Emenda nº

1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado Duarte Bechir). Passa-se

à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de

proposições  que dispensam a apreciação do Plenário.  Após  discussão  e  votação

nominal é aprovado, em turno único, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 4.641/2013,

que  recebeu  parecer  por  sua  aprovação.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

Requerimento nº 6.394/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos deputados Fred

Costa (4) em que solicita sejam realizadas visita à estação de tratamento de esgoto -

ETE - de Nova Lima e reunião para debater,  em audiência pública, a situação da

referida ETE; e sejam realizadas visita ao canil  municipal de Manhuaçu e reunião

para debater,  em audiência pública, as condições dos animais mantidos no citado

canil;  Gustavo  Valadares  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  no  Município  de

Confins para debater, em audiência pública, o assoreamento e a poluição da Lagoa

Central  e  da  Lagoa  Vargem  Bonita,  causados  especialmente  pelas  obras  de

ampliação do Aeroporto Tancredo Neves; Duarte Bechir em que solicita seja realizada

reunião para debater, em audiência pública, a ausência do serviço de abastecimento

de água nos Bairros Atalaia, Vivendas do Vale, Recanto do Lago Azul, Londrina, Vale

dos Araçás e Araçás; e Célio Moreira (4) em que solicita sejam realizados eventos

para debater os seguintes temas: ética, abolicionismo e bem-estar animal; legislação

de proteção aos animais e autonomia normativa dos Estados;  gestão de animais:

órgãos  responsáveis,  estruturas  e  desafios;  o  uso  de  animais  no  ensino  e  na

pesquisa; guarda responsável e controle populacional de animais; animais e controle

populacional de animais; animais de produção e de prestação de serviços; e animais

silvestres  e  exóticos:  convívio,  tráfico  e  exposição;  seja  realizada  reunião  para

debater,  em  audiência  pública,  a  utilização  de  areia  descartada  de  fundição  na

cobertura de aterros sanitários e na construção e conservação de estradas estaduais;
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seja realizada reunião para debater, em audiência pública, a disposição inadequada

de resíduos em vários locais da região metropolitana; e seja encaminhado pedido de

providências  às  Secretarias  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável,  de Desenvolvimento Econômico, de Cultura, Extraordinária de Gestão

Metropolitana,  ao  Ministério  Público  do  Estado,  à  Associação  dos  Municípios

Mineradores  de  Minas  Gerais,  à  Federação  das  Indústrias  do  Estado  de  Minas

Gerais,  à  Associação  Mineira  de  Defesa  do  Meio  Ambiente,  à  Associação  para

Recuperação  e  Conservação  Ambiental  em  Defesa  da  Serra  da  Calçada,  ao

Departamento de Geologia da Universidade Federal de Ouro Preto, ao Comitê da

Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e ao Sindicato da Indústria Mineral do Estado

de Minas Gerais para que indiquem representantes para o grupo de trabalho criado

por esta comissão destinado a estudar o desenvolvimento sustentável no Sinclinal

Moeda.  Cumprida a finalidade da reunião,  a presidência  agradece a presença de

todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2013.

Duarte Bechir, presidente - Gustavo Corrêa - Rômulo Veneroso.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

E AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 27/11/2013

Às 15h6min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Antônio Carlos

Arantes,  Fabiano Tolentino,  Romel  Anízio e Inácio Franco,  membros da comissão

supracitada.  Estão  presentes  também  os  deputados  Fred  Costa  e  Tony  Carlos.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Fabiano

Tolentino, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e

é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a

reunião se destina a debater a implementação da Lei nº 20.922, que dispõe sobre as

políticas  florestal  e  de  proteção  à  biodiversidade  no  Estado;  a  tentativa  de

regulamentação  parcial  por  meio  do  Decreto  nº  46.336,  que  dispõe  sobre  a
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autorização para o corte ou a supressão de vegetação no período e hipóteses que

menciona;  e  a  implementação  do Cadastro  Ambiental  Rural  no  Estado.  A seguir,

comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  Ofício  nº  656/2013,  do

deputado federal Bernardo Santana de Vasconcellos, que justifica sua ausência na

reunião.  O presidente acusa o recebimento das seguintes  proposições,  das quais

designou como relatores os deputados mencionados entre parênteses: Projetos de

Lei nº 4.584/2013, em turno único (Fabiano Tolentino); 4.351/2013, no 1º turno (Inácio

Franco);  4.394/2013,  no  1º  turno  (Romel  Anízio).  A  presidência  interrompe  os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sra. Ennya Guedes, Assessora Jurídica

da Faemg; e os Srs. Maj. PM Valmir José Fagundes, comandante da Companhia de

Polícia  Militar  de  Meio  Ambiente  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Gustavo  Henriger,

gerente de Gestão de Reserva Legal do IEF, representando o secretário de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Mílton Flávio Nunes, diretor-técnico

da  Emater;  Thiago  Rodrigues,  advogado  de  Meio  Ambiente  da  Faemg;  Eduardo

Nascimento,  assessor  de  Meio  Ambiente  da  Fetaemg;  Jadir  Oliveira,  assessor  e

gerente da Área Ambiental  do  Sindicato  da  Indústria  de Fabricação do Álcool  no

Estado de Minas Gerais; Fausto Varela Cançado, presidente do Sindicato da Indústria

do  Ferro  no  Estado  de  Minas  Gerais;  e  Pedro  Parisi,  assessor  parlamentar  do

Sindiextra, representando o presidente, que são convidados a tomar assento à mesa.

O  presidente,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. O representante da Fetaemg, Eduardo Nascimento, entrega à Mesa

o  Ofício  nº  211/2013,  que  dispõe  sobre  o  resultado  de  reunião  da  Câmara  de

Atividades  Agrossilvopastoris  ocorrida  no  último  dia  24/5/2013,  no  qual  solicita  o

reconhecimento  da  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável para o Cadastro Ambiental Rural. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a
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votação, são aprovados requerimentos dos deputados Antônio Carlos Arantes, Tony

Carlos e Fabiano Tolentino em que solicitam seja realizada reunião para discutir, em

audiência pública, as barreiras impostas na construção do gasoduto que ligará os

Municípios de  Ribeirão  Preto a Uberaba,  viabilizando a fábrica de amônia para a

produção de fertilizantes neste município; Mário Henrique Caixa em que solicita seja

realizada reunião no Município de Três Pontas para discutir, em audiência pública,

assuntos  correlatos  à  cafeicultura  mineira  e,  em  especial  o  Projeto  de  Lei  nº

4.703/2013,  que  dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  que  conste,  nos  rótulos  das

embalagens de café comercializado no Estado, informação sobre a espécie vegetal

de que se compõe o produto; Antônio Carlos Arantes e Adelmo Carneiro Leão em que

solicitam  seja  encaminhado  ao  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  pedido  de

providências para que autorize o uso de “Dap-Jurídica” para a execução do Programa

de Aquisição de Alimentos - PAA -, na modalidade de adesão municipal e estadual;

Antônio Carlos Arantes, Adelmo Carneiro Leão e Rogério Correia (2) em que solicitam

seja encaminhado ao grupo gestor do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA - do

governo federal pedido de providências para que viabilize estudos para a participação

de associações e cooperativas de agricultores familiares na modalidade de adesões

municipal e estadual do programa; e seja encaminhado ao Ministério da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento e à Presidência da Companhia Nacional de Abastecimento

-  Conab  -  pedido  de  providências  para  que  atenda,  no  âmbito  do  Programa de

Aquisição  de  Alimentos,  nas  modalidades  operadas  pela  Conab,  as  seguintes

reivindicações: 1) garantia de orçamento mínimo - sugestão de R$90.000.000,00/ano

para Minas Gerais -; 2) acreditação prévia das associações e das cooperativas de

agricultores familiares; 3) pagamento adiantado da primeira parcela dos pagamentos,

a título de estímulo aos agricultores. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência

agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima

reunião extraordinária, a ser realizada no dia 28/11/2013, às 10 horas, na Sala das

Comissões, com a finalidade de apreciar, no 1º turno, o parecer do Projeto de Lei nº

4.439/2013. determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2013.

Antônio Carlos Arantes, presidente - Carlos Mosconi.

ATA DA 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

28/11/2013

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval  Ângelo,

Sargento Rodrigues e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo o deputado Zé Maia,  por

indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada comissão. Está presente

também  o  deputado  Arlen  Santiago.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a  subscreve.  A presidência  informa que  a

reunião  se  destina  a  debater  o  alto  índice  de  suicídio  entre  os  jovens  das

comunidades indígenas de Minas Gerais. A presidência comunica que os convidados

não compareceram e logo após passa a palavra ao deputado Arlen Santiago, que

explica a ausência dos convidados. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

que compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos deputados Arlen

Santiago (6)  em que solicita  seja encaminhado à Secretaria  de Estado de Saúde

pedido  de  providências  para  que  seja  ampliada  a  interlocução  entre  os

representantes da Secretaria de Estado de Saúde e os índios da reserva xakriabá,

localizada no Município de São João das Missões, garantindo-lhes atendimento de

saúde integral  e  permanente,  e  sejam disponibilizados  imediatamente  uma  van e

outros três carros para unidade de saúde indígena desse município para propiciar a

efetiva  prestação  dos  serviços  de  transporte  para  o  tratamento  de  saúde,

considerando-se  as  graves  dificuldades  enfrentadas  pelo  povo  indígena;  sejam

encaminhados ao Ministério da Saúde cópias da matéria publicada no jornal Hoje em

Dia,  em 26/11/2013, e do Ofício nº 531/2013/DSEI MG-ES/SESAI/MS, e pedido de

providências  para  que  seja  ampliada  a  interlocução  entre  os  representantes  do

Ministério da Saúde e os índios da reserva xakriabá, localizada no Município de São

João das Missões, garantindo-lhes atendimento de saúde integral e permanente, e

seja analisada a possibilidade de afastamento de Elizabeth Cristina Gosling Stehling,
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coordenadora distrital de Saúde Indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena de

Minas Gerais e Espírito Santo, tendo em vista as denúncias sobre a responsabilidade

dessa  coordenadora  pela  piora  do  atendimento  de  saúde  indígena  na  região,

considerando-se  as  graves  dificuldades  enfrentadas  pelo  povo  xacriabá  desse

município no que se refere às questões de saúde, assim como a ocupação realizada

na  sede  do  Distrito  Sanitário  Especial  Indígena  de  Governador  Valadares  em

25/11/2013; seja encaminhado ao Ministério de Desenvolvimento Agrário, à Secretaria

de Estado de Defesa Social,  ao Ministério de Desenvolvimento Social,  ao Serviço

Voluntário de Assistência Social - Servas -, pedido de providências para que sejam

criados  programas  assistenciais  destinados  à  melhoria  da  qualidade  de  vida  nas

comunidades  indígenas  xacriabás,  localizadas  no  Município  de  São  João  das

Missões, tendo em vista o alto índice de suicídios ali ocorridos, principalmente entre

os jovens; Sargento Rodrigues em que solicita sejam encaminhados à Coordenadoria

do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Direitos Humanos -

CAO-MG, as notas taquigráficas da 35ª Reunião Ordinária desta comissão e pedido

de providências para apuração das denúncias relatadas nessa reunião. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  determina  a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/11/2013

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os deputados André Quintão e João Leite (substituindo o deputado Fabiano Tolentino,

por  indicação  da  liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.  Estão

presentes,  também,  os  deputados Rogério  Correia e Pompílio  Canavez.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado André Quintão, declara aberta a reunião

e,  em virtude da aprovação de requerimento do deputado João Leite,  dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a



4456
____________________________________________________________________________

apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, é aprovada, em turno único, a Proposta de Ação Legislativa nº 1.671/2012

(relator: deputado André Quintão), que recebeu parecer pela aprovação na forma do

Substitutivo nº 2 ao Projeto de Lei nº 177/2011, no âmbito da Comissão de Política

Agropecuária e Agroindustrial. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos do deputado André

Quintão (5) em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Educação pedido de

providências para que sejam ampliadas as turmas de Educação de Jovens Adultos no

campo;  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de

providências para que sejam efetivadas as deliberações da II Conferência Estadual

de Educação, realizada em outubro de 2013, especialmente as 23 propostas do Eixo

5 que se  referem à  democratização da gestão das  escolas;  em que solicita  seja

encaminhado à Secretaria-Geral da Presidência da República pedido de providências

para  que  seja  agilizada  a  apresentação  e  aprovação  do  Marco  Regulatório  das

Organizações da Sociedade Civil;  em que solicita  seja encaminhado ao deputado

Romel  Anízio,  relator  na  Comissão  de  Política  Agropecuária  e  Agroindustrial  do

Projeto de Lei nº 177/2011, cópia da Proposta de Ação Legislativa nº 1.671/2012 e da

ata da reunião desta comissão que aprovou a referida proposta; e em que solicita

sejam formulados votos de congratulações para o projeto Mova-Brasil pelos seus 10

anos de atuação na educação popular;  e dos deputados André Quintão e Rogério

Correia e da deputada Maria Tereza Lara em que solicitam seja formulado voto de

congratulações com a Rede de Educação Cidadã pelos 10 anos de sua atuação na

educação  popular.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a

presença  de  todos,  convoca  os  membros  da  comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.
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André Quintão, presidente - Duarte Bechir - Maria Tereza Lara.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO

POPULAR NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

4/12/2013

Às 11h15min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os deputados André Quintão e Duarte Bechir,  membros da supracitada comissão.

Havendo número regimental, o presidente, deputado André Quintão, declara aberta a

reunião  e,  em virtude da aprovação de requerimento  do  deputado Duarte  Bechir,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros  da  comissão  presentes.  A presidência  informa  que  a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da

comissão.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação,  são aprovadas na forma de requerimentos as  Propostas de

Ação Legislativa nºs 1.877, 1.879, 1.880, 1.981, 1.894, 1.895, 1.899, 1.900, 1.901,

1.902, 1.905, 1.907, 1.909, 1.910 a 1.912, 1.915, 1.917 a 1.919, 1.928, 1.937, 1.938,

1.941, 1.946, 1.950, 1.956 a 1.959, 1.961, 1.962, 1.981, 1.991, 2.009, 2.011 a 2.013,

2.017, 2.020, 2.022, 2.023, 2.030 e 2.031/2013; na forma de emendas ao Projeto de

Lei 4.550/2013 as Propostas de Ação Legislativas nºs 1.931 e 1.955/2013; e foram

rejeitadas as Propostas de Ação Legislativa nºs 1.922, 1.927, 1.930, 1.947, 1.949,

1.952, 1.953, 1.960, 2.003, 2.004, 2.007 e 2.025/2013, todas em turno único e de

iniciativa popular. As demais proposições constantes na pauta são retiradas por não

cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência

agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2013.

André Quintão, presidente - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir.

ATA DA 51ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 5/12/2013

Às 18h10min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Adalclever Lopes,
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Lafayette de Andrada, Gustavo Corrêa, Sebastião Costa e Tiago Ulisses, membros da

supracitada comissão. Havendo número regimental, o presidente, deputado Lafayette

de Andrada, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A

presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. O presidente avoca a si a relatoria do Projeto de

Lei nº 4.440/2013; na condição de relator, solicita a distribuição em avulso de seu

parecer, que conclui pela aprovação, no 1º turno, do projeto na forma do Substitutivo

nº 2, da Comissão de Administração Pública, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, e, na condição de presidente, determina seja o

parecer  em  avulso  distribuído.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência

agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima

reunião ordinária e para as reuniões extraordinárias nos dias 9/12/2013, às 14 horas

e  às  20  horas;  10/12/2013,  às  9  horas,  15h30min  e  20  horas;  11/12/2013,  às

10h30min e às  20 horas;  12/12/2013, às  14 horas e às 20 horas; 13/12/2013,  às

10h30min, 14 horas e 20 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2013.

Jayro  Lessa,  presidente  -  Adalclever  Lopes  -  Lafayette  de  Andrada  -  Gustavo

Corrêa - Gustavo Valadares - Rogério Correia - Leonardo Moreira.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/12/2013

Às 9h37min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Adalclever Lopes,

Cabo Júlio (substituindo o deputado Paulo Guedes, por indicação da Liderança do

MSC) e Sebastião Costa (substituindo o deputado Gustavo Valadares, por indicação

da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número

regimental, o presidente, deputado Adalclever Lopes, declara aberta a reunião e, em

virtude  da aprovação de  requerimento  do  deputado  Sebastião  Costa,  dispensa  a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
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membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

apreciar matéria constantes e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação,  é  aprovado,  o  parecer  pela  aprovação,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei

nº4.575/2013 (relator: deputado Adalclever Lopes). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os Requerimentos nºs 6.422, 6.433, 6.445 e 6.446/2013. Passa-se à

3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de

proposições  da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados  os  Requerimentos  nºs  8738/2013,  dos  deputados  Adalclever  Lopes  e

Durval  Ângelo em que solicitam seja realizada reunião conjunta,  com convidados,

desta  Comissão  com  a  Comissão  de  Direitos  Humanos  para  reivindicar  o

asfaltamento  de  28km  entre  os  Municípios  de  Mutum  e  Aimorés;  8740/2013  do

deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  em  que  solicita  seja  realizada,  no  Município  de

Rubelita, reunião para debater, em audiência pública, a segurança e a melhoria das

condições da Rodovia BR-251, no norte de Minas Gerais; 8741/2013, do deputado

Fabiano Tolentino em que solicita seja realizada reunião para debater, em audiência

pública, a duplicação da Rodovia MG-050, os prazos para cumprimento das obras, os

serviços  prestados  pela  Concessionária  Nascentes  das  Gerais  e  o  alto  preço do

pedágio; 8742/2013, do deputado Fabiano Tolentino em que solicita seja realizada

reunião no Município de Divinópolis para debater, em audiência pública, a duplicação

da Rodovia MG-050, os prazos para cumprimento das obras, os serviços prestados

pela Concessionária Nascentes das Gerais e o alto preço do pedágio; 8743/2013, do

deputado Celinho do Sinttrocel  em que solicita  seja  encaminhado ao ministro dos

Transportes pedido de providências para realizar o projeto adicional que contempla a

duplicação  da  BR-381,  no  trecho  que  liga  os  Municípios  de  Belo  Oriente  e

Governador Valadares; 8744/2013, do deputado Celinho do Sinttrocel em que solicita

seja encaminhado ao diretor-geral  do  Dnit  pedido de providências  para  realizar  o

projeto  adicional  que  contempla  a  duplicação  da  BR-381,  no  trecho  que  liga  os
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Municípios  de  Belo  Oriente  e  Governador  Valadares.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Celinho do Sinttrocel, presidente.

ATA DA 78ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

9/12/2013

Às 14h4min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval Ângelo e

Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número

regimental, o presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A presidência

informa que a reunião se destina a debater  as supostas ameaças que o Cb. PM

Samuel Cabral e o Cap. PM, comandante da 13ª Companhia Tático-Móvel do 13º

BPM e suas famílias vêm sofrendo, conforme denúncias encaminhadas à Comissão

de  Direitos  Humanos  pela  Aspra  PM-BM.  A presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. Daniel de Oliveira Malard, subsecretário de

Integração  de  Defesa  Social,  representando  o  Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,

secretário de Estado de Defesa Social; Ten. Cel. PM Wagner Adriano Augusto, chefe

da seção de Polícia Judiciária,  representando o Cel.  PM Márcio Martins Sant'Ana,

comandante-geral da PMMG e o Cel. PM Hebert Fernandes Souto Silva, corregedor

da PMMG; Marcelo Carvalho Ferreira, delegado, coordenador do 1º Deparamento de

Polícia Civil, representando o Sr. Cylton Brandão da Matta, chefe da Polícia Civil do

Estado de Minas Gerais; Antônio Gama Júnior, subcorregedor-geral de Polícia Civil

do Estado de Minas Gerais, representando o Sr. Renato Patrício Teixeira, corregedor-

geral; Subten. PM Luiz Gonzaga Ribeiro, coordenador da Comissão de Cidadania e

Direitos Humanos da Aspra; 1º Sgt. PM Heder Martins de Oliveira, diretor jurídico da

Aspra; 2º Sgt.  Patrick Medeiros de Jesus; Fernando José de Morais,  delegado de

Polícia  Civil;  Ten.  Cel.  PM Cláudio  Heleno  Rosa  do  Nascimento;  Cap.  Waldeniro

Gomes de Almeida Filho, comandante da Companhia Tático-Móvel do 13º BPM, que
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são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A presidência  concede  a  palavra  ao

deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento que deu origem ao debate, para

suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência

agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 52ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 9/12/2013

Às  14h5min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Jayro  Lessa,

Adalclever  Lopes,  Lafayette  de  Andrada,  Gustavo  Corrêa,  Gustavo  Valadares  e

Leonardo Moreira (estes substituindo, respectivamente, os deputados Zé Maia e João

Vítor Xavier, por indicação da liderança do BTR) e Rogério Correia (substituindo o

deputado  Ulysses  Gomes,  por  indicação  da  liderança  do  Minas  sem  Censura),

membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado Jayro Lessa, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da comissão

presentes.  Suspende-se  a  reunião.  Às  14h33min  são  reabertos  os  trabalhos.  A

presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela rejeição da Emenda nº 2, apresentada ao Projeto

de Lei nº 4.540/2013, no 2º turno; e pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei

nºs 4.440/2013 na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Administração Pública,

e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:

deputado Lafayette de Andrada), registrando-se os votos contrários dos deputados

Adalclever Lopes e Rogério Correia; 2.345/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça (relator: deputado Gustavo Corrêa); 4.575/2013
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(relator: Deputado Leonardo Moreira); 4.740/2013 (deputado Lafayette de Andrada).

Na fase de discussão do parecer  do relator,  deputado Lafayette de Andrada,  que

conclui  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº  4.745/2013,  no  1º  turno,  são

apresentadas as Propostas de Emenda nºs  1 a 4,  do deputado Rogério Correira.

Após discussão e votação, é aprovado o parecer, salvo as propostas de emenda.

Submetidas a votação,  são rejeitadas as propostas de emenda,  registrando-se os

votos contrários dos deputados Adalclever Lopes e Rogério Correia. O parecer sobre

o Projeto de Lei nº 1.955/2011, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de

solicitação  de  prazo  regimental  pelo  relator,  deputado  Lafayette  de  Andrada.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

desconvoca a reunião extraordinária de hoje às 20 horas, convoca os membros da

comissão para as reuniões extraordinárias de amanhã, às 9 horas, às 15h30min e às

20 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Jayro Lessa - Romel Anízio.

ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/12/2013

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Sebastião Costa,

André  Quintão,  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Luiz  Henrique,  membros  da  supracitada

comissão.  Está  presente,  também,  o  deputado  Celinho  do  Sinttrocel.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião

e, nos termos do art.  120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a

matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  O

presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como

relatores os  deputados mencionados entre parênteses:  Projetos de  Lei  nºs  4.751,

4.754 e 4.765/2013 (Dalmo Ribeiro Silva); 4.748, 4.752, 4.756, 4.757 e 4.764/2013

(Luiz Henrique); 4.746, 4.749, 4.753, 4.766 e 4.763/2013 (André Quintão); 4.750 e

4.761/2013 (Leonídio Bouças); 4.747, 4.755, 4.760 e 4.762/2013 (Duilio de Castro).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a
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votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que

concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos

de  Lei  nºs  2.946/2012  (relator:  deputado  Luiz  Henrique);  4.738/2013  (relator:

deputado  Sebastião  Costa);  e  65/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:

deputado  André  Quintão).  O  Projeto  de  Lei  nº  3.825/2013  é  retirado  da  pauta,

atendendo-se a requerimento do deputado André Quintão, aprovado pela comissão.

Neste  momento,  registra-se  a  presença  do  deputado  Duilio  de  Castro.  Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que

concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, dos Projetos

de Lei nºs 4.064/2013 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: deputado André Quintão);

e 4.718/2013 (relator: deputado Luiz Henrique). Em virtude de solicitação do relator,

deputado Dalmo Ribeiro Silva, a presidência reitera pedido de diligência ao Tribunal

de Contas referente ao Projeto de Lei nº 4.673/2013. São convertidos em diligência à

Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  o  Projeto  de  Lei  nº  4.709/2013

(relator: deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); ao Departamento

de Estradas de Rodagem e ao prefeito municipal de Paracatu o Projeto de Lei nº

4.724/2013  (relator:  deputado  André  Quintão);  e  à  Secretaria  de  Estado  de

Planejamento e Gestão e ao prefeito  municipal de Buenópolis  o Projeto de Lei nº

4.729/2013 (relator: deputado Luiz Henrique). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. É retirado de pauta o Projeto de Lei nº 4.664/2013 por não

cumprir  pressupostos  regimentais.  Após  discussão e  votação,  são aprovados,  em

turno único,  cada  um por  sua vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 4.698 e 4.715/2013 (relator:

deputado Sebastião Costa, todos em virtude de redistribuição); 4.699 e 4.704/2013

(relator:  deputado  Duilio  de  Castro);  4.701 e  4.732/2013 (relator:  deputado André

Quintão); e 4.707 e 4.730/2013 (relator: deputado Luiz Henrique). Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições

da  comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

requerimentos de deputados em que solicitam, nos termos do art.  301,  parágrafo
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único, do Regimento Interno, aos autores dos Projetos de Lei nºs 4.667, 4.668, 4.688,

4.700, 4.702, 4.706, 4.708 e 4.711/2013 e à Secretaria de Casa Civil e de Relações

Institucionais, relativamente ao Projeto de Lei nº 4.726/2013, informações necessárias

à  instrução  dos  respectivos  processos  com  a  documentação  necessária  à  sua

tramitação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de

todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2013.

Sebastião  Costa,  presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  André  Quintão  -  Duilio  de

Castro - Maria Tereza Lara.

ATA DA 80ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

10/12/2013

Às 14h5min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Durval  Ângelo,

Duarte  Bechir  e  Sargento  Rodrigues,  membros  da  supracitada  comissão.  Está

presente  também  a  deputada  Maria  Tereza  Lara.  Havendo  número  regimental,  o

presidente, deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A presidência informa que a

reunião se destina a debater as supostas violações de direitos humanos, ameaças de

morte e  perseguições praticadas  pelo  Sr.  Antônio César  Pires  de  Miranda Júnior,

prefeito municipal de Rio Acima, em desfavor do vereador Rossoni Justino da Silva e

sua família. A presidência informa que os convidados não compareceram à reunião.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a

votação de proposições da comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os requerimentos dos deputados Durval Ângelo (5) em que solicita

sejam encaminhados à Organização Internacional do Trabalho, à Corregedoria-Geral

de  Polícia  Militar,  à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social,  ao  Centro  de  Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e Apoio

Comunitário - CAO-DH - e à Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

desta Casa as notas taquigráficas da 77ª Reunião Extraordinária desta comissão e os
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documentos apresentados nessa reunião; Durval Ângelo (4) em que solicita sejam

encaminhados à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara

dos Deputados as notas taquigráficas da 77ª Reunião Extraordinária desta comissão

e os documentos apresentados nessa reunião;  sejam encaminhados às entidades

presentes na 77ª Reunião Extraordinária desta comissão as notas taquigráficas dessa

reunião e os documentos nela apresentados;  seja realizada visita  conjunta com a

Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados,

em data a ser agendada pela referida comissão, com a finalidade de verificar in loco o

cerceamento  da  liberdade  de  atuação  sindical  no  Estado;  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  que  seja

designada equipe composta por delegado, escrivão e agente de polícia para atuar em

cooperação com o CAO-DH no Município de Ribeirão das Neves; Sargento Rodrigues

(5)  em  que  solicita  sejam  encaminhados  à  Promotoria  de  Defesa  dos  Direitos

Humanos e Controle das Atividades Policiais as notas taquigráficas da 78ª Reunião

Extraordinária desta comissão, cópias dos Registros de Eventos de Defesa Social nºs

2008-000382201-001, 2010-000719621-001, 2011-000108955-001, 2011-001306134-

001, 2011-002007010-001, 2011-002222487-001 e 2013-023987500-001 e pedido de

providências para que sejam apuradas as eventuais irregularidades nas operações

realizadas,  especialmente  no  que  ser  refere  à  ocorrência  datada  de  20/11/2013;

sejam encaminhados ao procurador-geral de justiça do Estado as referidas cópias e

pedido  de  providências  para  que  seja  designado  promotor  de  justiça  para

acompanhar  a apuração dos fatos pela Corregedoria-Geral  da Polícia Civil;  sejam

encaminhados à Corregedoria-Geral de Polícia Civil as referidas notas taquigráficas,

as  cópias  dos  supracitados  registros  de  eventos  de  defesa  social,  pedido  de

informações sobre os desdobramentos de cada um dos registros acima mencionados,

sobre a ocorrência de flagrante correspondente a cada boletim, sobre a instauração

de inquérito policial e as conclusões decorrentes de cada inquérito; seja encaminhado

à  Corregedoria-Geral  de  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  que  sejam

apuradas supostas irregularidades ocorridas no Registro de Evento de Defesa Social

nº 2013-023987500-001 e sejam ouvidos, com a urgência que o caso requer, o Sr.
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Alex Rodrigues Goulart, o Sgt. PM Patrick Medeiros de Jesus, o Cap. PM Waldemiro

Gomes de Almeida Filho, a Sra. Geralda Cabral de Oliveira Andrade e a Sra. Tatiane

Silva  Cabral,  acerca  dos  fatos  narrados  na  78ª  Reunião  Extraordinária  desta

comissão;  sejam  encaminhadas  ao  Comando-Geral  e  à  Corregedoria-Geral  da

PMMG, à Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais, ao

Centro  Social  dos  Cabos  e  Soldados  da  PMMG e  à  Associação dos  Oficiais  da

PMMG  as  notas  taquigráficas  da  78ª  Reunião  Extraordinária  desta  comissão.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Durval Ângelo, presidente.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO Nº 47/2013, EM

10/12/2013

Às 14h20min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Carlos Pimenta,

Lafayette de Andrada, Tiago Ulisses e Jayro Lessa (substituindo o deputado Zé Maia,

por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  comissão.  Está

presente  também  o  deputado  Rogério  Correia.  Havendo  número  regimental,  o

presidente,  deputado  Carlos  Pimenta,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do deputado Lafayette de Andrada, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

comissão presentes.  A presidência informa que a reunião se destina a apreciar  a

matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 1ª

Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e a  votação de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, da Proposta de Emenda à

Constituição nº 47/2013 (relator: Deputado Zé Maia) na forma do vencido em 1º turno.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.
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Carlos Pimenta, presidente - Lafayette de Andrada - Tiago Ulisses - Jayro Lessa.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

10/12/2013

Às  14h41min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  deputado  Marques  Abreu,

membro da supracitada comissão. Está presente, também, o deputado Fred Costa.

Havendo número regimental, o presidente, deputado Marques Abreu, declara aberta a

reunião e, nos termos do art. 120, inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A presidência informa

que  a  reunião  se  destina  a  dar  continuidade ao acompanhamento  das  obras  no

Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, a apreciar a matéria constante

na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  comissão.  O  presidente  acusa  o

recebimento do Projeto de Lei nº 4.712/2013, em turno único, cuja relatoria avoca a

si. A presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Maria

Edwirges Madeira, superintendente da Infraero no Aeroporto Internacional Tancredo

Neves; e os Srs. Mário Jorge Fernandes de Oliveira, superintendente da Infraero -

Regional Sudeste -, em Confins; Rogério Romero, secretário adjunto de Esportes e

da Juventude, representando o secretário de Estado de Esportes e da Juventude;

Fernando Meirelles Gouvêa Marques, empreendedor público da Secretaria de Estado

de Desenvolvimento Econômico, representando o secretário de Estado de Turismo;

Adair  Moreira  Junior,  gerente  de  Empreendimentos  da  Infraero;  e  Ricardo  Luiz

Faedda, presidente do Sindicato dos Taxistas de Minas Gerais, que são convidados a

tomar assento à mesa. A presidência concede a palavra ao deputado Fred Costa,

autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.

Logo  após,  passa  a  palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

taquigráficas. A presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da

comissão para as reuniões extraordinárias, amanhã, dia 11/12/2013, às 10, às 15 e às

20 horas, destinadas a apreciar os Pareceres para o 2º Turno dos Projetos de Lei nºs

1.211/2011  e  3.077/2012  e  o  Parecer  para  Turno  Único  do  Projeto  de  Lei  nº

4.619/2013 e a discutir e votar proposições da comissão, determina a lavratura da ata



4468
____________________________________________________________________________

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2013.

Marques Abreu, presidente - Tenente Lúcio - Glaycon Franco.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

17/12/2013

Às 20h3min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gustavo Corrêa,

Antônio Carlos Arantes, Célio Moreira, Tenente Lúcio, Adalclever Lopes (substituindo

o deputado Vanderlei Miranda, por indicação da liderança do MSC) e Sebastião Costa

(substituindo  o  deputado  Leonardo  Moreira,  por  indicação  da  liderança  do  BTR),

membros  da  supracitada  comissão.  Havendo  número  regimental,  o  presidente,

deputado Gustavo Corrêa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  deputado  Célio  Moreira,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da comissão

presentes.  A  presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  matéria

constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. A seguir, suspende

os trabalhos. Às 20h45min, com a presença dos deputados Antônio Carlos Arantes,

Sebastião  Costa  (substituindo  o  deputado  Leonardo  Moreira,  por  indicação  da

liderança do BTR) e Adalclever Lopes (substituindo o deputado Vanderlei Miranda,

por indicação da liderança do MSC), o presidente, deputado Gustavo Corrêa reabre a

reunião.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  que  compreende  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. O Projeto de Lei nº 3.077/2012 é retirado da pauta pelo presidente, por não

cumprir pressupostos regimentais. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário.  Após discussão e votação nominal,  é aprovado,  em turno

único, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 4.681/2013, que recebeu parecer por sua

aprovação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de

todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2013.
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Gustavo Corrêa, presidente - Gustavo Valadares - Rômulo Veneroso - Adalclever

Lopes.

ATA DA 59ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 18/12/2013

Às  10h2min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  deputados  Zé  Maia,

Adalclever Lopes, Lafayette de Andrada, Romel Anízio e Gustavo Corrêa, membros

da supracitada comissão.  Havendo número regimental,  o presidente,  deputado Zé

Maia, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  comissão  presentes.  A

presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei Complementar nº 27/2012 e

53/2013 e os Projetos de Lei nºs 3.926, 4.027, 4.180, 4.299, 4.387, 4.390, 4.439 a

4.443, 4.485, 4.646, 4.648, 4.738, 4.740 e 4.779/2013 são retirados da pauta por não

cumprirem  pressupostos  regimentais,  e  4.127  e  4.745/2013  por  haverem  sido

apreciados em reunião anterior. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela

aprovação, no 1º  turno, do Projeto de Lei  nº 3.811/2013 com a Emenda nº 1, da

Comissão de  Constituição e  Justiça,  e  as  Emendas  nºs  2  a  5,  da  Comissão  de

Direitos Humanos (relator: deputado Lafayette de Andrada). Cumprida a finalidade da

reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2013.

Zé Maia, presidente - Lafayette de Andrada - Romel Anízio - Gustavo Corrêa.

ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA E TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 18/12/2013

Às 10h34min, comparecem na Sala das Comissões a deputada Maria Tereza Lara e

os deputados Bosco e Ulysses Gomes (substituindo o deputado Elismar Prado, por
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indicação  da  liderança  do  MSC),  membros  da  supracitada  comissão.  Havendo

número  regimental,  a  presidente,  deputada  Maria  Tereza  Lara,  declara  aberta  a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Bosco, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão.

Suspende-se a reunião. Às 14h30min são reabertos os trabalhos, com a presença

dos deputados Duarte Bechir, Maria Tereza Lara e Elismar Prado. A presidência, nos

termos  do art.  21  do  Regimento  Interno,  prorroga a  reunião  por  até  duas  horas.

Suspende-se  a  reunião.  Às  15h42  minutos  são  reabertos  os  trabalhos,  com  a

presença da deputada Maria Tereza Lara e dos deputados Duarte Bechir e Bosco. O

presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 4.771/2013, em 2º turno, do qual

designou como relator o deputado Bosco. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre  proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 4.771/2013 na forma do Substitutivo

nº  1  (relator:  deputado  Bosco).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  presidência

agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a reunião

extraordinária  de  amanhã,  dia  19/12/2013,  às  10h30min,  para  apreciar  os

Requerimentos nºs 6.713, 6.717 a 6.719, 6.765, 6.787, 6.791, 6.793, 6.794, 6.801,

6.812 e 6.824/2013, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Maria Tereza Lara, presidente - Luzia Ferreira - Ulysses Gomes.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/12/2013

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os deputados Gilberto Abramo,

Tiago Ulisses e Leonardo Moreira (substituindo o deputado Luiz Humberto Carneiro,

por  indicação da liderança do BTR),  membros da supracitada comissão.  Havendo

número regimental, o presidente, deputado Gilberto Abramo, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do deputado Luiz Humberto, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
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membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a

discutir  e  votar  pareceres  em  fase  de  redação  final.  Suspende-se  a  reunião.  Às

15h10min, são reabertos os trabalhos, com a presença dos deputados Doutor Wilson

Batista, Luiz Humberto Carneiro e Gilberto Abramo. O presidente, deputado Doutor

Wilson  Batista,  acusa  o  recebimento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.189/2013,  do  qual

designou como relator o deputado Gilberto Abramo. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado

o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 4.189/2013. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  presidência  agradece  a  presença  de  todos,  desconvoca  a  reunião

extraordinária de logo mais às 20h30min, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2013.

Doutor Wilson Batista, presidente - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O presidente despachou, em 27/12/2013, a seguinte comunicação:

Do  deputado  Sávio  Souza  Cruz  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  Antônio

Cristiano Maldini Penna, ocorrido em 26/12/2013, em Curvelo. (- Ciente. Oficie-se.)
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ÍNDICE ONOMÁSTICO

Adalclever Lopes – 175 – 214 – 259 – 666 – 706 – 762 – 791 – 792 – 803 – 804 –

805 – 806 – 807 – 808 – 809 – 810 – 811 – 812 – 813 – 814 – 815 – 816 – 817 – 818

– 819 – 820 – 821 – 822 – 823 – 824 – 825 – 826 – 827 – 828 – 829 – 830 – 831 –

832 – 833 – 834 – 835 – 836 – 837 – 838 – 839 – 840 – 841 – 842 – 843 – 844 – 845

– 846 – 847 – 1994 – 3579 – 3580 – 4416 

Adelmo Carneiro Leão – 429 – 445 – 859 – 860 – 900 – 1678 – 1751 – 1752 – 1964

– 2003 – 2041 – 2675 – 2801 – 2805 – 2817 – 3232 – 4423 – 4425 – 4431 

Alencar da Silveira Jr. – 64 – 274 – 792 – 1773 – 1876 – 1888 – 1892 – 1896 – 2041

– 2202 – 2203 – 2518 – 2764 – 2765 – 3236 – 3241 – 3252 – 3554 – 3556 – 3559 –

3574 – 3599 – 4318 – 4342 – 4355 – 4399 

Almir Paraca – 790 – 791 – 1888 – 2754 – 3227 

Ana Maria Resende – 761 – 1685 – 3204 

André Quintão – 73 – 177 – 202 – 231 – 268 – 425 – 429 – 430 – 729 – 900 – 911 –

955 – 1757 – 1887 – 1889 – 1975 – 2002 – 2518 – 2663 – 2747 – 2801 – 3204 –

3225 – 3226 – 3233 – 3236 – 3554 – 3583 – 4342 – 4376 – 4378 – 4385 – 4399 –

4400 – 4412 – 4420 

Anselmo José Domingos –  389 – 395 – 401 – 403 – 765 – 766 – 1251 – 1673 –

1680 – 1869 – 1875 – 2325 – 3532 – 4401 

Antônio Carlos Arantes –  275 – 401 – 763 – 764 – 777 – 1935 – 2034 – 2319 –

2812 – 3204 – 3207 – 3567 – 4289 – 4304 – 4331 – 4332 
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Antônio Genaro – 664 – 795 – 1892 – 1902 – 4416 – 4428 

Antonio Lerin – 776 – 3569 

Arlen Santiago – 58 – 656 – 772 – 1703 – 1709 – 3234 – 3236 – 3239 – 3245 

Bonifácio Mourão – 148 – 165 – 443 – 444 – 759 – 1261 – 1669 – 1700 – 1975 –

2000 – 2205 – 2208 – 2209 – 2217 – 2726 – 2739 – 3204 – 3206 – 3583 – 4260 –

4289 – 4424 

Bosco – 92 – 287 – 764 – 765 – 1680 – 1911 – 2210 – 2211 – 2213 – 2319 – 2320 –

2321 – 2792 – 3546 – 3547 – 3602 – 4262 – 4326 – 4341 – 4345 – 4369 – 4434 

Braulio Braz – 776 – 861 – 862 – 2321 – 3534 

Cabo Júlio – 182 – 247 – 398 – 399 – 403 – 404 – 405 – 406 – 899 – 900 – 904 –

905 – 906 – 907 – 908 – 909 – 910 – 911 – 1252 – 1253 – 1254 – 1255 – 1256 – 1680

– 1681 – 1682 – 1683 – 1684 – 1686 – 1687 – 1693 – 1875 – 1995 – 2181 – 2182 –

2183 – 2184 – 2185 – 2321 – 2322 – 2323 – 2324 – 2325 – 2326 – 2646 – 2660 –

2661 – 2662 – 2671 – 2672 – 2698 – 2820 – 2822 – 3525 – 3545 – 3546 – 3556 –

3887 – 3888 – 3890 – 3891 – 3892 – 4324 – 4363 

Carlos Henrique – 173 – 777 – 794 – 795 – 1750 – 1751 – 2726 – 2769 – 3543 –

3552 – 3617 – 4316 

Carlos Mosconi – 411 – 452 – 784 – 785 – 1913 – 4333 – 4374 

Carlos Pimenta – 634 – 643 – 646 – 647 – 660 – 793 – 794 – 1255 – 1706 – 1710 –

1729 – 2659 – 2745 – 3140 – 3199 – 4347 
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Celinho do Sinttrocel – 400 – 402 – 865 – 912 – 2038 – 2190 – 2318 – 3887 – 3889 

Célio Moreira – 785 – 786 – 787 – 788 – 1726 – 1732 – 1733 – 1893 – 1898 – 1899

– 1902 – 1904 – 1905 – 1908 – 1910 – 1912 – 1916 – 1917 – 1918 – 1919 – 1922 –

1929 – 2648 – 2728 – 2761 – 2765 – 3199 – 3254 – 3544 – 3579 – 3608 – 4335 –

4340 – 4343 

Dalmo Ribeiro Silva – 475 – 631 – 795 – 796 – 797 – 798 – 799 – 800 – 1252 –

1700 – 2041 – 2190 – 2191 – 2207 – 2318 – 2319 – 2320 – 2321 – 2645 – 2720 –

2754 – 3539 – 3892 – 4262 

Deiró Marra – 771 – 772 – 859 – 1250 

Dilzon Melo – 365 – 366 – 367 – 609 – 610 – 611 – 612 – 614 – 615 – 616 – 618 –

619 – 620 – 622 – 623 – 801 – 1482 – 1484 – 1485 – 1486 – 1488 – 1489 – 1490 –

2169 – 2487 – 2488 – 2633 – 2634 – 2635 – 3141 – 3142 – 3143 – 3144 – 3145 –

3146 – 3147 – 3148 – 3149 – 3150 – 3151 – 3152 – 3153 – 3155 – 3156 – 3157 –

3158 – 3159 – 3160 – 3161 – 3171 – 3172 – 3173 – 3174 – 3175 – 3176 – 3177 –

3179 – 3180 – 3181 – 3182 – 3461 – 3462 – 3463 – 3467 – 3468 – 3469 – 3470 –

3471 – 3472 – 3473 – 3478 – 3479 – 3480 – 3481 – 3482 – 3483 – 3484 – 3485 –

3486 – 3489 – 3493 – 3521 – 3908 – 3917 – 3950 – 3960 – 3966 – 3972 – 3982 –

3985 – 3986 – 3987 – 3988 – 3995 – 4001 – 4002 – 4004 – 4005 – 4006 – 4007 –

4008 – 4009 – 4011 – 4031 – 4032 – 4033 – 4034 – 4036 – 4037 – 4038 – 4039 –

4040 – 4042 – 4043 – 4044 – 4045 – 4057 – 4063 – 4100 – 4196 – 4198 – 4199 –

4201 

Dinis Pinheiro – 365 – 366 – 367 – 609 – 610 – 611 – 612 – 614 – 615 – 616 – 618 –

619 – 620 – 622 – 623 – 794 – 1482 – 1484 – 1485 – 1486 – 1488 – 1489 – 1490 –

1665 – 1666 – 1930 – 2041 – 2487 – 2488 – 2633 – 2634 – 2635 – 3141 – 3142 –

3143 – 3144 – 3145 – 3146 – 3147 – 3148 – 3149 – 3150 – 3151 – 3152 – 3153 –

3155 – 3156 – 3157 – 3158 – 3159 – 3160 – 3161 – 3171 – 3172 – 3173 – 3174 –
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3175 – 3176 – 3177 – 3179 – 3180 – 3181 – 3182 – 3461 – 3462 – 3463 – 3467 –

3468 – 3469 – 3470 – 3471 – 3472 – 3473 – 3478 – 3479 – 3480 – 3481 – 3482 –

3483 – 3484 – 3485 – 3486 – 3489 – 3493 – 3521 – 3908 – 3917 – 3950 – 3960 –

3966 – 3972 – 3982 – 3985 – 3986 – 3987 – 3988 – 3995 – 4001 – 4002 – 4004 –

4005 – 4006 – 4007 – 4008 – 4009 – 4011 – 4031 – 4032 – 4033 – 4034 – 4036 –

4037 – 4038 – 4039 – 4040 – 4042 – 4043 – 4044 – 4045 – 4057 – 4063 – 4100 –

4196 – 4198 – 4199 – 4201 

Doutor Wilson Batista – 445 – 802 – 2286 – 2737 – 3588 

Duarte Bechir – 83 – 399 – 400 – 422 – 475 – 868 – 869 – 1681 – 1699 – 1701 –

1725 – 1729 – 1730 – 1893 – 1898 – 2041 – 2319 – 3250 – 3554 – 3570 – 3579 –

3602 – 4344 – 4353 – 4357 – 4361 – 4370 – 4402 – 4403 – 4437 

Duilio de Castro – 778 – 779 – 2822 – 3531 – 3540 – 3567 – 4358 – 4372 

Durval Ângelo –  645 – 646 – 761 – 1255 – 2672 – 3555 – 3567 – 3568 – 3569 –

3570 – 3577 – 4291 

Elismar Prado – 70 – 162 – 165 – 210 – 446 –  660 – 901 – 1498 – 1766 – 1995 –

1998 – 2000 – 2250 – 2251 – 2252 – 2742 – 2777 – 2799 – 2821 – 2834 – 4382 –

4398 

Fabiano Tolentino – 68 – 391 – 721 – 722 – 770 – 771 – 1664 – 1873 – 2753 – 2786

– 3604 

Fábio Cherem -  862 – 2320 – 2323 – 2324 – 2660 – 3204 

Fred Costa – 385 – 474 – 750 – 757 – 913 – 914 – 2041 – 2693 – 2710 – 2727 –

2813 – 2815 – 2823 – 3185 – 3205 – 3207 – 3236 – 3247 – 3579 – 4288 – 4316 –
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4339 – 4436 

Gilberto Abramo – 188 – 191 – 195 – 196 – 217 – 634 – 658 – 772 – 773 – 915 –

916 – 917 – 918 – 919 – 920 – 921 – 922 – 923 – 924 – 925 – 926 – 927 – 928 – 929

– 930 – 931 – 932  - 933 – 934 – 935 – 936 – 937 – 938 – 939 – 1666 – 1735 – 3559

– 3579 – 3591 – 4400 

Glaycon Franco – 795 – 2233 – 3192 

Gustavo Corrêa – 283 – 413 – 758 – 1751 – 1904 – 2265 – 2677 – 3224 – 3551 –

4340 

Gustavo Perrella – 785 – 1922 – 2747 

Gustavo Valadares – 444 – 627 – 629 – 800 – 801 – 2517 – 2684 – 4388 

Hélio Gomes – 784 – 1995 – 3203 – 3229 – 4290 

Hely Tarqüínio – 762 – 1491 – 1995 – 1999 

Inácio Franco – 626 – 761 – 762 – 1916 – 1917 – 2174 – 2185 – 2810 – 3190 

Ivair Nogueira – 392 – 400 – 401 – 402 – 403 – 407 – 775 – 1253 – 2272 – 2319 –

2320 – 2647 – 3204 – 3212 – 3889 – 3892 

Jayro Lessa – 763 – 2321 – 2805 – 3229 – 3555 – 3563 – 3599 

João Leite – 380 – 445 – 721 – 727 – 761 – 767 – 768 – 1888 – 1890 – 2199 – 2201

– 2202 – 2203 – 2204 – 2209 – 2212 – 2219 – 2224 – 2228 – 2235 – 2806 – 3563 –

4301 – 4373 – 4388 
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João Vítor Xavier – 80 – 91 – 94 – 371 – 665 – 759 – 760 – 1668 

Juarez Távora – 792 – 2810 – 3188 – 3189 – 3554 – 3567 – 4323 – 4331 

Juninho Araújo – 417 – 420 – 779 

Lafayette de Andrada – 65 – 66 – 277 – 445 – 862 – 863 – 1872 – 1873 – 1900 –

1995 – 1998 – 2176 – 2211 – 2228 – 2517 – 2649 – 2805 – 2809 – 3207 – 3233 –

3236 – 3549 – 3592 – 3600 – 4261 – 4385 – 4400 

Leonardo Moreira – 769 – 2041 – 2644 – 2651 – 2652 – 2653 – 2655 – 2656 – 2658

– 3542 – 3546 

Leonídio Bouças – 869 – 2769 

Liza Prado – 67 – 73 – 137 – 261 – 396 – 769 – 770 – 1253 – 1682 – 1685 – 1687 –

2041 – 2194 – 2195 – 2318 – 2319 – 2662 – 2748 – 2781 – 2802 – 3242 – 3535 –

4341 

Luiz Henrique – 789 – 790 – 1258 – 1728 – 2720 – 2769 – 2818 

Luiz Humberto Carneiro – 769 – 1492 – 1888 – 2031 – 2745 – 3579 – 4361 

Luzia Ferreira – 393 – 902 – 903 – 904 – 2201 – 2695 – 3569 

Maria Tereza Lara – 167 – 205 – 207 – 237 – 848 – 849 – 850 – 851 – 852 – 853 –

854 – 855 – 856 – 1255  - 1663 – 1756 – 1757 – 1972 – 2214 – 2217 – 2647 – 2728 –

2800 – 3212 – 3249 – 3251 – 3603 – 4312 – 4315 – 4357 – 4400 – 4418 

Mário Henrique Caixa – 727 – 777 – 1995 
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Marques Abreu – 757 – 1663 

Neider Moreira - 365 – 366 – 367 – 609 – 610 – 611 – 612 – 614 – 615 – 616 – 618 –

619 – 620 – 622 – 623 – 867 – 1482 – 1484 – 1485 – 1486 – 1488 – 1489 – 1490 –

2487 – 2488 – 2633 – 2634 – 2635 – 2697 – 2752 – 3141 – 3142 – 3143 – 3144 –

3145 – 3146 – 3147 – 3148 – 3149 – 3150 – 3151 – 3152 – 3153 – 3155 – 3156 –

3157 – 3158 – 3159 – 3160 – 3161 – 3171 – 3172 – 3173 – 3174 – 3175 – 3176 –

3177 – 3179 – 3180 – 3181 – 3182 – 3236 – 3461 – 3462 – 3463 – 3467 – 3468 –

3469 – 3470 – 3471 – 3472 – 3473 – 3478 – 3479 – 3480 – 3481 – 3482 – 3483 –

3484 – 3485 – 3486 – 3489 – 3493 – 3521 – 3908 – 3917 – 3951 – 3960 – 3966 –

3972 – 3982 – 3985 – 3986 – 3987 – 3988 – 3995 – 4001 – 4002 – 4004 – 4005 –

4006 – 4007 – 4008 – 4009 – 4011 – 4031 – 4032 – 4033 – 4034 – 4036 – 4037 –

4038 – 4039 – 4040 – 4042 – 4043 – 4044 – 4045 – 4057 – 4063 – 4100 – 4196 –

4198 – 4199 – 4201 

Neilando Pimenta – 785 – 858 

Paulo Guedes – 372 – 373 – 374 – 375 – 376 – 377 – 378 – 382 – 383 – 397 – 646 –

648 – 653 – 658 – 794 – 1713 – 1714 – 1720 – 1733 – 1736 – 1739 – 1745 – 1746 –

1747 – 1749 – 1750 – 1751 – 1752 – 1770 – 1966 – 1995 – 2690 – 2740 – 2751 –

3191 – 3596 – 4366 

Paulo Lamac – 219 – 221 – 243 – 244 – 760 – 779 – 780 – 781 – 782 – 783 – 803 –

1975 – 1983 

Pinduca Ferreira – 898 – 899 – 2754 – 2769 – 4341 – 4360 

Pompílio Canavez – 64 – 65 – 66 – 68 – 69 – 71 – 73 – 74 – 224 – 234 – 275 – 430

– 653 – 863 – 864 – 1491 – 1753 – 1757 – 1759 – 1762 – 1766 – 1768 – 1769 – 1981

– 2002 – 2285 – 3554 – 4312 – 4383 
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Rogério Correia – 60 – 71 – 72 – 147 – 150 – 152 – 153 – 154 – 165 – 167 – 185 –

210 – 217 – 227 – 231 – 255 – 259 – 271 – 275 – 285 – 411 – 419 – 433 – 434 – 441

– 648 – 649 – 653 – 668 – 670 – 767 – 768 – 1493 – 1499 – 1500 – 1503 – 1512 –

1710 – 1713 – 1716 – 1748 – 1760 – 1762 – 1769 – 1770 – 1969 – 1974 – 1987 –

1995 – 1996 – 2002 – 2006 – 2045 – 2205 – 2237 – 2239 – 2251 – 2252 – 2263 –

2265 – 2266 – 2676 – 2677 – 2704 – 2734 – 2754 – 2770 – 2797 – 3557 – 3558 –

3559 – 3563 – 3582 – 3584 – 3589 – 3611 – 4286 – 4289 – 4293 – 4316 – 4320 –

4323 – 4333 – 4351 – 4365 – 4385 – 4387 – 4393 – 4395 – 4400 – 4404 – 4409 –

4426 – 4429 

Romel Anízio – 783 – 784 – 1889 – 1975 

Rômulo Veneroso – 451 – 773 – 774 – 1975 – 2647 – 2829 – 3212 – 4260 

Rômulo Viegas – 274 – 857 – 1502 – 1696 – 1699 – 1921 – 1995 – 2174 – 2220 –

2284 – 2287 – 2663 – 2770 – 3601 – 4378 – 4420 

Rosângela Reis – 275 – 384 – 857 – 1975 – 2687 – 4315 

Sargento Rodrigues – 128 – 143 – 180 – 394 – 400 – 401 – 403 – 404 – 405 – 406 –

457 – 471 – 476 – 638 – 766 – 767 – 1251 – 1252 – 1253 – 1254 – 1255 – 1256 –

1667 – 1682 – 1684 – 1685 – 1874 – 2180 – 2181 – 2264 – 2267 – 2324 – 2687 –

2701 – 2707 – 2713 – 2719 – 2720 – 2804 – 2807 – 2835 – 2836 – 3544 – 3545 –

3888 – 3889 – 3890 – 3891 – 4289 – 4292 – 4298 – 4337 

Sávio Souza Cruz – 59 – 74 – 83 – 149 – 154 – 192 – 252 – 261 – 262 – 277 – 428 –

608 – 681 – 758 – 1255 – 1512 – 1770 – 1866 – 1958 – 1992 – 2005 – 2038 – 2263 –

2265 – 2266 – 2319 – 2701 – 2713 – 2716 – 2724 – 2738 – 4295 – 4368 – 4421 –
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Sebastião Costa – 900 – 1670 



4481
____________________________________________________________________________

Tadeu Martins Leite – 159 – 208 – 210 – 250 – 764 – 870 – 871 – 872 – 873 – 874 –

875 – 876 – 877 – 878 – 879 – 880 – 881 – 882 – 883 – 884 – 885 – 886 – 887 – 888

– 889 – 890 – 891 – 892 – 893 – 894 – 895 – 896 – 897 – 898 – 1701 – 1705 – 1731

– 1733 – 1734 – 1735 – 1914 – 2002 – 2175 – 2682 – 2747 – 2769 – 4289 – 4398 

Tenente Lúcio – 400 – 865 – 866 – 867 – 1918 – 3888 

Tiago Ulisses – 159 – 210 – 247 – 775 – 1908 – 3229 

Tony Carlos – 630 – 774 – 867 – 1876 – 1877 – 2326 – 2659 – 2660 – 3546 

Ulysses Gomes – 170 – 199 – 240 – 247 – 265 – 801 – 902 – 941 – 1250 – 1252 –

1763 – 1871 – 1929 – 1977 – 2318 – 2510 – 2511 – 2512 – 2513 – 2514 – 2515 –

2516 – 2659 – 3530 – 3560 – 3571 – 3594 – 3597 – 3599 – 3600 – 3601 – 3603 –

3604 – 3605 – 3606 – 3887 – 4308 

Vanderlei Miranda – 150 – 157 – 159 – 197 – 220 – 221 – 427 – 634 – 652 – 698 –

783 – 1905 – 1960 – 1990 – 2002 – 2004 – 2038 – 2237 – 2238 – 2667 – 3554 –

4315 – 4318 – 4327 – 4328 – 4330 

Zé Maia – 167 – 772 – 1671 – 1672 – 1892 – 3553 – 3607 – 4379 – 4385 – 4402 

Acordo de Líderes – 1887 – 2743 – 2797 – 3557 – 4288 

Bloco Minas sem Censura – 731 – 732 – 942 – 943 – 944 – 945 – 946 – 947 – 948

– 949 

Comissão de Administração Pública – 290 – 1080 – 1466 – 1617 – 1778 – 1857 –

2491 – 2502 – 3192 – 3631 – 4468 
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Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização – 631 – 632 – 3193 – 4271 –

4275 – 4447 

Comissão de Constituição e Justiça – 344 – 345 – 346 – 347 – 348 – 351 – 493 –

496 – 499 – 501 – 511 – 519 – 526 – 1119 – 1122 – 1125 – 1238 – 1239 – 1243 –

1244 – 1504 – 1587 – 1590 – 1591 – 1592 – 1593 – 1594 – 1596 – 1597 – 1598 –

1599 – 1620 – 1624 – 1784 – 2060 – 2062 – 2075 – 2076 – 2088 – 2092 – 2095 –

2491 – 2518 – 2520 – 2521 – 2522 – 2523 – 2524 – 2525 – 2526 – 2530 – 2532 –

2533 – 2535 – 2536 – 2538 – 2539 – 2542 – 2545 – 2552 – 2554 – 2556 – 2560 –

2562 – 2905 – 3270 – 3622 – 4462 

Comissão de Cultura – 1589 – 1635 – 1689 – 1690 – 1776 – 1777 – 2048 – 2196 –

2199 – 2494 – 2548 – 2918 – 3636 – 3893 

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte – 407 – 408 – 3548 – 4266

– 4440 

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – 723 – 861 – 1007

– 1689 – 2069 – 2489 – 3196 

Comissão de Direitos Humanos – 293 – 294 – 297 – 407 – 408 – 409 – 410 – 1681

– 1682 – 1687 – 1688 – 1689 – 1690 – 1691 – 1692 – 2106 – 2187 – 2196 – 2197 –

2507 – 2662 – 2906 – 2957 – 3194 – 3195 – 3196 – 3197 – 3198 – 3271 – 3272 –

3547 – 3548 – 3623 – 3630 – 3632 – 3637 – 4274 – 4277 – 4454 – 4460 – 4464 

Comissão de Educação, Ciência  e Tecnologia – 331 – 341 – 399 – 407 – 1242 –

1256 – 1451 – 1647 – 2048 – 2089 – 2196 – 2508 – 3122 – 3192 – 3546 – 3548 –

4272 – 4276 – 4281 – 4469 

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude – 480 – 1805 – 2199 – 2529 – 3893 –

4467 
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Comissão de Ética e Decoro Parlamentar – 3645 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária – 108 – 110 – 111 – 114 –

299 – 301 – 342 – 349 – 490 – 523 – 541 – 543 – 545 – 996 – 1009 – 1010 – 1070 –

1072 – 1074 – 1076 – 1452 – 1454 – 1461 – 1462 – 1468 – 1472 – 1603 – 1605 –

1609 – 1613 – 1615 – 1622 – 1775 – 1794 – 1807 – 1814 – 1816 – 1817 – 1819 –

1820 – 1821 – 1823 – 1824 – 1826 – 1828 – 1830 – 1832 – 1834 – 1835 – 1838 –

1839 – 1843 – 1878 – 2045 – 2065 – 2067 – 2085 – 2094 – 2117 – 2120 – 2123 –

2125 – 2130 – 2131 – 2134 – 2136 – 2166 – 2167 – 2303 – 2306 – 2347 – 2351 –

2354 – 2356 – 2360 – 2406 – 2419 – 2458 – 2460 – 2496 – 2500 – 2504 – 2550 –

2569 – 2659 – 2837 – 2872 – 2913 – 2920 – 2928 – 2970 – 2972 – 2975 – 3035 –

3036 – 3038 – 3040 – 3053 – 3094 – 3100 – 3108 – 3109 – 3114 – 3119 – 3125 –

3273 – 3629 – 3642 – 3643 – 3644 – 4279 – 4442 – 4443 – 4457 – 4461 – 4469 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 287 – 353 – 362 –

515 – 726 – 870 – 998 – 2098 – 2133 – 2164 – 2365 – 2393 – 2505 – 2506 – 3130 –

3628 – 4445 – 4449 

Comissão de Participação Popular – 103 – 322 – 401 – 402 – 404 – 729 – 730 –

733 – 734 – 735 – 736 – 737 – 738 – 739 – 740 – 741 – 742 – 743 – 744 – 745 – 746

– 747 – 748 – 749 – 750 – 751 – 752 – 753 – 754 – 755 – 756 – 939 – 940 – 941 –

949 – 950 – 951 – 952 – 953 – 954 – 955 – 956 – 957 – 958 – 959 – 960 – 963 – 965

– 969 – 971 – 976 – 978 – 981 – 983 – 985 – 989 – 1139 – 1145 – 1150 – 1152 – 1154

– 1157 – 1159 – 1161 – 1162 – 1165 – 1166 – 1169 – 1172 – 1174 – 1177 – 1178 –

1180 – 1181 – 1183 – 1185 – 1186 – 1188 – 1190 – 1193 – 1194 – 1197 – 1198 – 1201

– 1203 – 1207 – 1210 – 1212 – 1215 – 1218 – 1220 – 1221 – 1222 – 1224 – 1226 –

1228 – 1230 – 1233 – 1234 – 1237 – 1268 – 1270 – 1273 – 1275 – 1280 – 1283 –

1285 – 1288 – 1291 – 1294 – 1296 – 1301 – 1303 – 1305 – 1307 – 1310 – 1312 –

1314 – 1316 – 1319 – 1322 – 1330 – 1332 – 1335 – 1336 – 1340 – 1342 – 1343 –

1345 – 1346 – 1348 – 1350 – 1352 – 1354 – 1355 – 1357 – 1359 – 1361 – 1363 –

1365 – 1367 – 1369 – 1371 – 1373 – 1375 – 1379 – 1381 – 1382 – 1383 – 1386 –
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1387 – 1391 – 1394 – 1398 – 1401 – 1402 – 1405 – 1406 – 1407 – 1410 – 1414 –

1417 – 1419 – 1422 – 1427 – 1430 – 1432 – 1433 – 1436 – 1437 – 1444 – 1512 –

1515 – 1518 – 1521 – 1523 – 1526 – 1528 – 1531 – 1533 – 1535 – 1538 – 1541 –

1546 – 1548 – 1551 – 1553 – 1555 – 1558 – 1560 – 1565 – 1567 – 1569 – 1571 –

1573 – 1576 – 1580 – 1583 – 1875 – 1876 – 1877 – 1878 – 1879 – 1880 – 1881 –

1882 – 1883 – 1884 – 2176 – 2177 – 2178 – 2179 – 2180 – 2181 – 2182 – 2183 –

2184 – 2185 – 2186 – 2187 – 2188 – 2189 – 2190 – 2191 – 2192 – 2193 – 2194 –

2195 – 2319 – 2498 – 2501 – 2659 – 2661 – 3889 – 3890 – 4455 – 4457 

Comissão de Política  Agropecuária e Agroindustrial – 102 – 409 – 480 – 508 –

513 – 529 – 994 – 1691 – 1692 – 1809 – 2071 – 2528 – 2534 – 3193 – 4451 

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas – 288 –

333 – 358 – 631 – 632 – 633 – 2346 – 4269 

Comissão de Redação – 580 – 582 – 584 – 585 – 586 – 588 – 589 – 590 – 592 –

593 – 594 – 595 – 596 – 597 – 598 – 599 – 600 – 601 – 602 – 603 – 604 – 607 – 1130

– 1649 – 1650 – 1651 – 1652 – 1653 – 1654 – 1655 – 1852 – 1853 – 1854 – 1855 –

1856 – 2137 – 2148 – 2150 – 2152 – 2153 – 2154 – 2156 – 2157 – 2158 – 2159 –

2160 – 2161 – 2162 – 2163 – 2499 – 2508 – 2593 – 2594 – 2595 – 2596 – 2597 –

2601 – 2602 – 2603 – 2604 – 2605 – 2606 – 2607 – 2608 – 2609 – 2610 – 2616 –

2617 – 2618 – 2620 – 2621 – 2622 – 2624 – 2625 – 2627 – 2628 – 2629 – 2630 –

2631 – 3132 – 3135 – 3139 – 3286 – 3287 – 3294 – 3301 – 3302 – 3303 – 3305 –

3306 – 3308 – 3309 – 3310 – 3312 – 3314 – 3336 – 3350 – 3360 – 3361 – 3362 –

3363 – 3364 – 3365 – 3366 – 3367 – 3368 – 3369 – 3370 – 3371 – 3372 – 3375 –

3385 – 3395 – 3399 – 3405 – 3434 – 3435 – 3436 – 3437 – 3438 – 3454 – 3457 –

3640 – 3645 – 3704 – 3740 – 3741 – 3777 – 3876 – 3879 – 3883 – 3884 – 3885 –

3886 – 4281 – 4439 – 4470 

Comissão de Saúde – 106 – 476 – 479 – 504 – 724 – 725 – 861 – 1803 – 2104 –

2198 – 2199 – 2916 – 3620 
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Comissão de Segurança Pública –  400 – 632 – 727 – 728 – 901 – 902 – 1505 –

2051 – 2058 – 2197 – 2198 – 3192 – 3193 – 3195 – 3619 – 3621 – 3635 – 3893 –

4444 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas – 104 – 408 – 1249 –

2082 – 2503 – 3195 – 3267 – 3617 – 4458 

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo – 107 – 2049 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social – 292 – 329 – 330 – 334

– 335 – 336 – 337 – 338 – 339 – 340 – 352 – 992 – 993 – 995 – 1240 – 1241 – 1610

– 1630 – 1690 – 1691 – 1779 – 2047 – 2349 – 2363 – 2391 

Comissão Especial – 959 – 1628 – 2102 – 2489 – 2926 – 3641 – 4265 – 4466 

Comissão Extraordinária das Águas – 2189 – 2662 – 4267 

Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia – 291 – 2493 

Decisão da Presidência – 302 – 432 – 1887 – 2743 – 2797 – 3204 – 3557 – 4288 

Mesa da Assembleia – 1508 – 1511 – 1798 – 1800 – 2478 – 2587 – 3127 

Palavras do Presidente – 60 – 102 – 139 – 467 – 475 – 706 – 713 – 1266 – 1503 –

1736 – 1769 – 1886 – 1950 – 2010 – 2218 – 2269 – 2278 – 2299 – 2328 – 2342 –

3202 – 4265 – 4392 


